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ръководство за експлоатация за потребителя

В съответните случаи важат също и ръководствата на всички използвани 
спомагателни модули и допълнителни принадлежности.

Собственикът на съоръжението, съотв. потребителят на съоръжението, поема 
съхранението на всички ръководства и документи.

Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други валидни 
ръководства, на собственика на съоръжението, съотв. потребителя на 
съоръжението.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението за сключване на договор 
за поддръжка и контрол с одобрено специализирано предприятие.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението, че годишният контрол 
и поддръжка могат да се извършват само от одобрен специализиран техник.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението, че работите по ремонта 
и поддръжката могат да се извършват само от одобрен специализиран техник.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението, че може да се използват 
само оригинални резервни части.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението, че не бива да 
се предприемат технически промени по отоплителния котел, съотв. 
по контролните елементи.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението, че той е отговорен 
за безопасността и екологичността, както и за енергийното качество 
на отоплителното съоръжение според Федералния закон за опазване 
на околната среда от вредните въздействия и Наредбата за енергийна 
ефективност.

– Предупреждаване на оператора на съоръжението, че това ръководство 
и валидните документи трябва да се съхраняват грижливо.

– Инструктиране на оператора на съоръжението за обслужването 
на отоплителното съоръжение.

Това ръководство за експлоатация важи за газови кондензационни уреди 
FGB-(K).

Приложими документи

Съхранение на документите

Инструктаж на оператора на 
съоръжението

Валидност на ръководството

1. Указания за документацията/окомплектовка на 
доставката
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1 x газов кондензационен уред, готов за свързване, с облицовка

1 x ъглова планка за окачване за стенен монтаж

1 x Ръководство за експлоатация за специалиста

1 x ръководство за експлоатация за потребителя

1 x мрежов съединителен кабел с щепсел със защитни заземителни контакти, 
гъвкав, 3 x 0,75 mm²

1 x сифон

1 x 1000 mm маркуч за кондензат

За инсталацията на газовия кондензационен уред са необходими следните 
принадлежности:

– Принадлежности за въздух/отработени газове (вижте указанията 
за планиране)

– Фуния за оттичане на кондензат с държач на маркуча

– Сервизни кранове за потока напред и обратния поток на отоплението

– Сферичен газов кран със съоръжение за защита от пожар

– Предпазна група за техническата вода

– Байпас на връзките с резервоара (при чист отоплителен режим)

допълнителни принадлежности според ценовата листа

Окомплектовка на доставката

Принадлежности

1. Указания за документацията/окомплектовка на 
доставката
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2. Инструкции за безопасност
Опасност при мирис на газ

– Затворете крана за газ.

– Отворете прозореца.

– Не използвайте електрически ключове.

– Изгасете откритите пламъци.

– Обадете се на газоснабдителното дружество 
и на одобреното специализирано предприятие 
отвън.

Опасност при мирис на отработени газове

– Изключете уреда

– Отворете прозорците и вратите

– Уведомете одобреното специализирано 
предприятие

Това ръководство трябва да се прочете преди на-
чалото на монтажа, пускането в експлоатация или 
поддръжката от извършващия съответните работи 
персонал. Указанията, дадени в това ръководство, 
трябва да се спазват. При неспазване на инструкци-
ята за монтаж гаранционните искове спрямо фирма 
WOLF стават невалидни.

Инсталацията на газов отоплителен котел трябва да 
се съобщи на компетентното газоснабдително дру-
жество и да се одобри от него.
Трябва да се обърне внимание на това, че са необ-
ходими регионални разрешителни за изпускателната 
система и за свързването към обществената канали-
зация за отвеждане на кондензата.
Преди началото на монтажа трябва да се информира 
компетентната областна служба за почистване на 
комини и службата, отговаряща за канализацията.

За монтажа, пускането в експлоатация и поддръжката 
на газовия кондензационен уред трябва да се използва 
квалифициран и инструктиран персонал. Работите по 
електрическите елементи (напр. управление) трябва да 
се извършват съгласно VDE 0105 част 1 само от елек-
троспециалисти.

За електроинсталационни работи са определящи 
изискванията на VDE/ÖVE и на местното електроснаб-
дително дружество (ЕСД).

Газовият кондензационен уред може да се използва 
само в рамките на диапазона на мощността, който 
е посочен в техническата документация на фирма 
WOLF. Употребата по предназначение на уреда обхва-
ща употребата само при съоръжения за затопляне на 
вода според DIN EN 12828.

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва 
да се отстраняват, заобикалят или да се правят неак-
тивни по друг начин. Уредът може да се използва само 
в технически безупречно състояние.

Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха 
могли да повлияят отрицателно на безопасността, 
трябва да бъдат отстранени незабавно от специалист. 
Повредени конструктивни елементи и компоненти на 
уреда трябва да се сменят само с оригинални резервни 
части на фирма WOLF.

Опасност от електрически ток

При включен работен превключвател нико-
га не докосвайте електрическите елементи 
и контактите! Съществува опасност от токов 
удар с последващи здравословни проблеми 
или смърт. При клемите за свързване има 
напрежение също и при изключен работен 
превключвател.

В клемите за свързване има напрежение дори 
и при режим на работа „OFF“.

Опасност от попарване с вряла вода

Отоплителният котел може да съдържа 
гореща вода. 
Горещата вода може да доведе до тежки 
изгаряния. 
Преди работа по части в допир с водата 
охладете уреда до 40°C, затворете всички 
кранове и при нужда изпразнете уреда.

Опасност от изгаряне

Компонентите на отоплителния котел могат 
да бъдат подложени на високи температури. 
Горещите компоненти могат да доведат до 
изгаряния. 
Преди работа по отворения уред го охладете 
до 40°C или използвайте подходящи 
ръкавици. 

Символи

В това ръководство следните символи се използват като 
предупредителни указания. 
Те се отнасят за личната защита и техническата експло-
атационна безопасност.

обозначава инструкции, които трябва да се 
спазват точно, за да се предотврати опасност или 
нараняване на лица.

обозначава инструкции, които трябва да се 
спазват точно, за да се предотврати опасност или 
нараняване на лица от електрическо напрежение.

обозначава технически инструкции, които тряб-
ва да се съблюдават, за да се предотвратят 
функционални повреди на уреда и/или матери-
ални щети.

Внимание
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2. Инструкции за безопасност
Опасност от свръхналягане на водата
Отоплителните котли са подложени на много 
високо налягане на водата. 
Свръхналягането на водата може да доведе 
до тежки наранявания. 
Преди работа по части в допир с водата 
охладете уреда до 40°C, затворете всички 
кранове и при нужда изпразнете уреда.
Указание: 
Датчиците и сензорите може да се намират 
във водата и така да са подложени на 
налягане.

Работа по съоръжението

– Затворете спирателния газов кран и подсигурете 
срещу неволно отваряне.

– Изключете съоръжението от напрежението 
(напр. от отделния предпазител, от главен прекъсвач 
или авариен прекъсвач на нагряването) и проверете 
липсата на напрежение.

– Подсигурете съоръжението срещу повторно 
включване.

Инспекция и поддръжка

– Безпроблемната експлоатация на газовите уреди 
трябва да се гарантира чрез поне една инспекция 
в годината и поддръжка/ремонт според потребността 
от специализиран техник.

– (DVGW – TRGI 2008 – G600). 
За тази цел се препоръчва да се сключването на съот-
ветен договор за поддръжка.

– Операторът е отговорен за безопасността и екологич-
ността, както и за енергийното качество на отоплител-
ното съоръжение (Федерален закон за опазване на 
околната среда от вредните въздействия/Наредбата 
за енергийна ефективност).

– Използвайте само оригинални резервни части на 
WOLF!

Указание за безопасност

– Този уред не е предназначен за това, да се използва 
от лица (включително деца) с ограничени физически, 
сензорни или умствени способности или с липса на 
опит и/или липса на знания, освен ако не се наблюда-
ват от лице, отговорно за тяхната безопасност, или не 
са получили от него инструкции, как да използват този 
уред.
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2. Инструкции за безопасност

Фигура: Запалителен трансформатор, запалителен електрод 
с високо напрежение, горивна камера, 3-пътен превключвате-
лен вентил, помпа, вентилатор.
Опасност от електрическо напрежение, опасност от запалител-
ното напрежение, опасност от изгаряне с горещи конструктивни 
елементи
Фигурата може да се различава в зависимост от версията 
на уреда.

Фигура: Комбиниран газов клапан
Опасност от отравяне и експлозия в резултат на изтичащ газ

Фигура: Връзка за газ: Опасност от отравяне и опасност 
от експлозия в резултат на изтичащ газ

Фигура: Клемна кутия: Опасност от електрическо напрежение
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Фиг. 1.1 Размери на FGB-(K-)

q	 Поток на отоплението G ¾"
w	 Връзка за топла вода G ½"

e	 Връзка за студена вода G ½"
r	 Обратен поток на отоплението G ¾"

Фигурата може да се различава в зависимост от версията на уреда.

3. Размери
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Газов кондензационен котел FGB-24 FGB-K-24 FGB-28 FGB-K-28 FGB-35 FGB-K-35
Номинална отоплителна мощност при 80/60°C kW 19,4/23,31 24,4/27,31 31,1/341

Номинална отоплителна мощност при 50/30°C kW 20,7 20,7 27,3 27,3 34,9 34,9
Номинално топлинно натоварване kW 20/241 20/241 25/281 25/281 32/351 32/351

Най-малка топлинна мощност при 80/60°C kW 4,8 4,8 4,8 4,8 6,7 6,7
Най-малка топлинна мощност при 50/30°C kW 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 7,5
Най-малко топлинно натоварване (модулиращо) kW 4,9 4,9 4,9 4,9 6,9 6,9
Поток на отоплението Ø G ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Обратен поток на отоплението Ø G ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Връзка за топлата вода/циркулация G ½" ½" ½" ½" ½" ½"
Връзка за студена вода G ½" ½" ½" ½" ½" ½"
Връзка за газ R ½" ½" ½" ½" ½" ½"
Връзка за тръбата за въздух/отработени газове mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100
Размери:
 Дълбочина mm 310 310 310 310 310 310
 Ширина mm 408 408 408 408 408 408
  Височина (вкл. свързването на уреда с 

измервателния отвор за отработените газове)
mm 720 720 720 720 720 720

Отвеждане на въздух/отработени газове Тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x), C103, 
C113

Газова категория вижте таблица на страница 52
Стойност на връзката за газ:
 Природен газ E/H (Hi=9,5 kWh/m³=34,2 MJ/m³) m³/h 2,11/2,53 2,63/2,94 3,36/3,68
 Природен газ LL (Hi=8,6 kWh/m³=31,0 MJ/m³) m³/h 2,33/2,79 2,9 3,25 3,72 4,06
 Втечнен газ (Hi=12,8 kWh/kg=46,1 MJ/m³) kg/h 1,56/1,88 1,95 2,18 2,5 2,73
Налягания на връзките за газ вижте таблица на страница 52
Коефициент на полезно действие:
 при номинален товар при 80/60°C (Hi/Hs) % 97/87 97/87 98/88 98/88 98/88 98/88
  при 30% частичен товар и TR=30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99
Фабрична настройка на температурата на потока °C 75 75 75 75 75 75
Температура на потока до приблизително °C 85 85 85 85 85 85
Макс. общо свръхналягане на отоплителния кръг bar/MPa 3,0/0,3 3,0/0,3 3,0/0,3 3,0/0,3 3,0/0,3 3,0/0,3
Макс. остатъчна височина на подаване за отоплителния 
кръг: Високоефективна помпа (EEI < 0,20)
  1075 L/h обем на подаване (25 kW при dt=20K) mbar 450 450 450 450 450 450
  1376 L/h обем на подаване (32 kW при dt=20K) mbar – – – – 350 350
Макс. допустимо общо свръхналягане bar/MPa – 10/1,0 – 10/1,0 – 10/1,0
Дебит на топлата вода L/мин – 2,0 – 14,4 – 2,0 – 14,4 – 2,0 – 14,4
Минимално налягане на потока EN 15502-2-2 bar/MPa – 0,3/0,03 – 0,2/0,02 – 0,3/0,03
Температурен диапазон на топлата вода (регулируем) °C – 30 – 65 – 30 – 65 – 30 – 65
Спец. воден дебит „D“ при ∆T = 30K L/мин – 10,55 – 13,4 – 16,3
Общо съдържание на разширителния съд L 8 8 8 8 8 8
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95
Температура на отработените газове 80/60 – 50/30 при 
Qmax

°C 75 – 55 75 – 55 85 – 65 85 – 65 70 – 50 70 – 50

Температура на отработените газове 80/60 – 50/30 при 
Qmin

°C 50 – 40 50 – 40 50 – 40 50 – 40 50 – 40 50 – 40

Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 8,45 11,17 11,2 12,5 14,26 15,5
Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 2,33 2,33 2,33 2,33 3,25 3,25
Налично налягане на подаването на газовия вентилатор 
при Qmax

Pa 72 72 150 150 160 160

Налично налягане на подаването на газовия вентилатор 
при Qmin

Pa 8 8 8 8 12 12

Група на отработените газове G52 G52 G52 G52 G52 G52
NOx клас 6 6 6 6 6 6
Макс. количество на кондензиралата вода според 
DWA-A 251

L/h 1,4 1,4 1,7 1,7 2,2 2,2

Стойност на рН на кондензата ок. 4,3 ок. 4,3 ок. 4,3 ок. 4,3 ок. 4,3 ок. 4,3
Консумация на електрическа мощност: готовност W 2 2 2 2 2 2
Консумация на електрическа мощност: максимална W 76 76 102 102 114 114
Клас на защита IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230 V/50 Hz/3,15 A
Звукова мощност dB 53 53 53 53 54 54
Общо тегло kg 27 27 27 27 28 28
СЕ идентификационен номер CE-0085CQ0261

1 Отоплителен режим/режим за топла вода

4. Технически данни
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Газов кондензационен отоплителен котел FGB
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Фиг. 1.1 Монтажна схема на FGB

q	 Обезвъздушител
w	 STB за горивната камера
e	 Разширителен съд
r	 Сензор за налягане
t	 Температурен сензор за обратния поток
y	 Температурен сензор за отработените газове
u	 Помпа на отоплителния кръг с 

обезвъздушител
i	 Обратен поток на отоплението
o	 Обратен поток на резервоара
a	 Подаване на газ
s	 Поток напред на резервоара
d	 Поток на отоплението

f	 3-пътен вентил
g	 Корпус на управляващия модул
h	 Сифон
j	 Смукателна тръба
k	 Газова арматура
l	 Смесител (вложка на вентури)
;	 Газов вентилатор
2) Топлообменник на водата за отопление
2! температура на потока
2@ Горелка
2# Тръба за отработени газове

Фигурата може да се различава в зависимост от версията на уреда.

5. Конструктивна схема
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Комбиниран газов кондензационен котел FGB-K

��

�

�

�

�

��

�

��

��

��

��

��

��

��

�

�



�

�




	

�

�

�

���

Фиг. 1.1 Монтажна схема на FGB-K

q	 Обезвъздушител
w	 STB за горивната камера
e	 Разширителен съд
r	 Сензор за налягане
t	 Температурен сензор за обратния поток
y	 Температурен сензор за отработените газове
u	 Помпа на отоплителния кръг с 

обезвъздушител
i	 Ограничител на дебита
o	 Сензор за дебит
a	 Обратен поток на отоплението
s	 Връзка за студена вода
d	 Подаване на газ
f	 Връзка за топла вода
g	 Поток на отоплението

h	 3-пътен вентил
j	 Пластинчат топлообменник
k	 Температурен сензор на изхода на топлата 

вода
l	 Корпус на управляващия модул
;	 Сифон
2) Смукателна тръба
2! Газова арматура
2@ Смесител (вложка на вентури)
2# Газов вентилатор
2$ Топлообменник на водата за отопление
2% температура на потока
2^ Горелка
2& Тръба за отработени газове

Фигурата може да се различава в зависимост от версията на уреда.

5. Конструктивна схема
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За монтажа и работата на отоплителното съоръжение спазвайте 
специфичните за всяка страна норми и разпоредби!

Следвайте данните върху типовата табелка на отоплителния котел!

При инсталацията и работата на отоплителното съоръжение трябва да се 
спазват следните местни разпоредби:

• условия за монтаж
• съоръжения за подаване и отвеждане на въздух, както и връзка за комин
• електрическа връзка към електрозахранването
• технически правила на газоснабдителното дружество за свързването на газовия 

уред към местната газопреносна мрежа
• предписания и норми относно оборудването за техническа безопасност 

на водоотоплителното съоръжение
• инсталация за питейна вода

В частност за монтажа трябва да се спазват следните общи предписания, 
правила и директиви:

• Технически правила за инсталациите за питейна вода (DIN) EN 806
• Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните 

инсталации (DIN) EN 1717
• Отоплителни системи в сгради (DIN) EN 12831. Метод за изчисление 

на стандартното топлинно натоварване
• Отоплителни системи в сгради (DIN) EN 12828. Планиране на отоплителни 

инсталации с топла вода в сгради
• Съоръжения за отработени газове (DIN) EN 13384. Методи за термо- и аероди-

намично изчисление
• Електрическо оборудване на горивни инсталации (DIN) EN 50156-1 (VDE 0116 

част 1)
• Класове на защита чрез корпуса VDE 0470/(DIN) EN 60529
• Предотвратяване на щети в отоплителни съоръжения с топла вода VDI 2035
 - Образуване на котлен камък (Лист 1)
 - Корозия, предизвикана от страната на водата (Лист 2)
 - Корозия, предизвикана от страната на отработения газ (Лист 3)

6. Норми и предписания
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6. Норми и предписания

За монтаж и експлоатация в Швейцария важат по-специално:

• Предписанията на SVGW

• Предписанията на VKF

• Трябва да се спазват разпоредбите на Федералното министерство на околната 
среда и местните предписания.

• Насоки за работа с газ G1

• Формуляр 1942 на EKAS; Директива за втечнен газ, част 2

За монтаж и експлоатация в Австрия важат по-специално:

• Предписанията на ÖVE

• Изискванията на ÖVGW, както и съответните австрийски стандарти

• Директива на ÖVGW: Съоръжения за природен газ за клиенти GK, съоръжения 
за втечнен газ за клиенти FG

• Разпоредбите на Директива G41 на ÖVGW за отвеждане на кондензиралата 
вода

• Местните разпоредби на службите за надзор на строителството и труда (най-чес-
то представяни от коминочистачите)

• Местните разпоредби на GVU (газоснабдителните дружества)

• Разпоредбите и предписания на местните електроснабдителни дружества

• Разпоредбите на местното строително законодателство

• Трябва да се спазват минималните изисквания по отношение на водата 
за отопление съгласно ÖNORM H5195-1

Освен това за монтажа и експлоатацията в Германия важат по-специално:

• Технически правила за газови инсталации DVGW-TRGI 2008  
(работен лист G600 на DVGW и TRF)

• Технически правила за инсталациите за питейна вода DIN 1988
• Съоръжения за отработени газове DIN 18160
• Кондензат от кондензационни котли DWA-A 251
• Непряко въвеждане на небитова отпадъчна вода ATV-DVWK-M115-3. Част 3: 

Практика за наблюдение на непрякото въвеждане

• Разпоредби за изграждане на силнотокови инсталации с  
номинални напрежения до 1000 V VDE 0100.

• Експлоатация на силнотокови инсталации, общи спецификации VDE 0105

• Федералната разпоредба за проверка на съоръженията KÜO
• Закон за енергийна ефективност (EnEG) с включените в него наредби:
 Наредба за енергийна ефективност (EneV) (в съответно валидната редакция)
• Работен лист G637 на DVGW
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Газов кондензационен котел FGB-...

Газов кондензационен уред с електронно 
запалване и електронно наблюдение на 
температурата на отработените газове, за 
отопление при ниска температура и приготвяне 
на топла вода в отоплителни съоръжения с 
температури на подаващата линия до 90°C и 3 bar 
допустимо работно свръхналягане съгласно DIN 
EN 12828. Този газов кондензационен уред на 
фирма WOLF е одобрен за монтиране и в гаражи.

6. Норми и предписания

 Газови кондензационни уреди, работещи 
в зависимост от въздуха в помещението, 
трябва да се монтират само в помещения, 
които изпълняват основните изисквания за 
проветрение. В противен случай възниква  
опасност от задушаване или отравяне. Про-
четете ръководството за монтаж и поддръж-
ка, преди да инсталирате уреда! Спазвайте 
също указанията за планиране.

 При работа с втечнен газ трябва да се използ-
ва единствено пропан съгласно DIN 51 622, 
защото в противен случай съществува 
опасност от възникване на повреди по отно-
шение на стартовото поведение и работата 
на газовия кондензационен уред, в резултат 
на което възниква опасност от повреди по 
уреда и нараняване на хора.

 При лошо обезвъздушен резервоар за втеч-
нен газ може да се стигне до проблеми със 
запалването. В този случай се обърнете към 
фирмата, която зарежда резервоара за втеч-
нен газ.

 Регулируемата температура на водата в ре-
зервоара може да бъде над 60°С. Кратко-
срочна експлоатация над 60°C трябва да се 
извършва под наблюдение, за да се осигури 
защита срещу попарване. За постоянна рабо-
та трябва да се вземат подходящи предпазни 
мерки, за да се изключи температура при кра-
на над 60°C, напр. чрез клапани с термостат.

За защита срещу котлен камък при обща твърдост 
над 15°dH (2,5 mol/m³) температурата на топлата вода 
трябва бъде настроена на максимум 50°C.
Според наредбата за питейна вода това е долната 
допустима стойност за температура на топлата вода, 
тъй като по този начин при ежедневна употреба на 
съоръжението за топла вода размножаването на ле-
гионелите е практически изключено (при инсталация 
на резервоар за питейна вода ≤ 400 литра; цялостна 
смяна на водата в резервоара чрез използване в рам-
ките на 3 дни).

При обща твърдост над 20°dH за загряване на питейна 
вода е необходимо пречистване на водата в тръбопро-
вода за студена вода с цел удължаване на интервала 
за поддръжка във всички случаи.
Дори при твърдост на водата, по-малка от 20°dH, може 
на места да има повишен риск от отлагане на котлен 
камък и да са необходими мерки за омекотяване 

на водата. При неспазване това може да доведе до 
преждевременно отлагане на котлен камък в уреда и 
ограничено удобство при ползването на битова гореща 
вода. Местните особености трябва да се проверяват 
винаги от отговарящия специализиран техник.

Фигура: Газов кондензационен котел Wolf
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Първо трябва да се определи мястото за монтиране 
на уреда.
При това трябва да се вземат под внимание връзката за 
отработени газове, страничните отстояния до стените 
и тавана, както и евентуално вече наличните връзки за 
газ, отопление, топла вода и електричество.

Минимални отстояния

За извършване на работи по инспекцията и поддръжката 
на уреда ние препоръчваме да се спазват минималните 
отстояния, защото в противен случай не се гарантира 
достатъчно добра проверка и функционално изпробване 
на уреда при работите по поддръжката. 

 Уредът трябва да се поставя само в защитени 
от замръзване помещения.

Температурата в помещението за монтаж трябва да 
е между 0°C и 40°C.
Освен това всички конструктивни елементи на конденза-
ционния уред трябва да са свободно достъпни отпред. 
Трябва да могат да се извършват измервания на отработе-
ните газове. Ако минималните отстояния и достъпността не 
се спазват, Wolf може да изиска гарантирането на достъп 
в случай на посещение за обслужване.

Експлоатация във влажни помещения

В състоянието си при доставката при режим на работа, 
независим от въздуха в помещението, газовият 
кондензационен уред на Wolf отговаря на клас 
на защита IPx4D. 
При монтаж във влажни помещения трябва да са 
изпълнени следните условия:

– режим на работа, независим от въздуха в помещението

– спазване на клас на защита IPX4D

– всички входящи и изходящи електрически проводници 
трябва да са прокарани и фиксирани с резбови 
съединения за освобождаване на кабела от напрежение. 
Резбовите съединения трябва да се затегнат, така че във 
вътрешността да не може да прониква вода!

Звукоизолация: При критични условия на монтаж (напр. 
монтаж върху стена от гипсокартон) може да са необходими 
допълнителни мерки за звукова изолация на уреда. В този 
случай използвайте дюбели за звукоизолация и евентуално 
гумени буфери или изолационни ленти.

Въздухът за горене, който се подава към 
уреда, и помещението на монтаж, не трябва 
да съдържат химически вещества, напр. 
флуор, хлор или сяра. Подобни материали 
се съдържат в спрейове, бои, лепила, раз-
творители и почистващи препарати. При 
неблагоприятен случай те могат да доведат 
до корозия, също и в съоръжението за отра-
ботени газове.

Разстояние на котела от горими материали, 
съотв. горими съставни елементи не е необ-
ходимо, защото при номиналната топлинна 
мощност на уреда не възникват температу-
ри над 85°C. Въпреки това в помещението 
на монтаж не трябва да се използват екс-
плозивни или лесно запалими материали, 
защото съществува опасност от пожар или 
експлозия!

При монтажа на уреда трябва да се внимава 
в газовия уред да не попадат чужди предмети 
(напр. прах от пробиване), защото те могат да 
доведат до повреди на уреда.

Внимание

Фигура: Минимални отстояния

Странични отстояния поне 40 mm

мин. 552 mm

мин. 500 mm

7. Монтаж

Уредът не е подходящ за монтаж на открито!
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Фиксиране на уреда с ъглова планка за окачва-
не/система за отработени газове

 При монтажа на уреда трябва да се съблюдава 
достатъчната товароносимост на фиксиращите 
елементи. При това трябва да се вземе под 
внимание и структурата на стената, защото в 
противен случай може да се стигне до изтичане 
на газ и вода и съществува опасност от експло-
зия и наводнение.

1. Маркирайте отворите с Ø12 за ъгловата планка за 
окачване, като вземете под внимание минималните 
отстояния до стената.

2. Поставете дюбелите, монтирайте ъгловата планка за 
окачване с помощта на включените в доставката вин-
тове.

3. Окачете газовия кондензационен уред с шината 
за окачване на ъгловата планка за окачване.

8. Монтажни размери
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Фиг. 1.1 Отваряне на облицовката

 ► Развийте винта.

• Натиснете двете фиксиращи куки долу вляво 
и вдясно и издърпайте облицовката напред.

• Откачете предната облицовка нагоре и я свалете.

9. Отваряне на облицовката
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Отоплителен кръг

 – WOLF препоръчва използването на сепаратор за утайка със сепаратор за магнетит.
Отлаганията в топлообменника за гореща вода могат да доведат до шум като от кипене 
на вода, загуба на мощност и повреди на котела. Сепараторът за утайка със сепаратор за 
магнетит защитава топлинния генератор и високоефективната помпа от магнитно и немагнитно 
замърсяване. 

 ► Сепараторът за утайка със сепаратор за магнетит се монтира в обратния поток на 
отоплението към топлинния генератор.

 – WOLF препоръчва използването на сепаратор за въздух и микромехурчета.
Микромехурчетата могат да доведат до повреди в отоплителния кръг. Сепараторът за въздух 
и микромехурчета отстранява освободените микромехурчета най-ефективно на най-горещото 
място в отоплителния кръг.

 ► Сепараторът за въздух и микромехурчета се монтира в потока на отоплението от топлинния 
генератор.

 – При отоплителни котли без използване на топла вода между подаващия и обратния поток 
на резервоара се монтира байпас (принадлежност).

R1/2

� � � �

Фиг. 1.1 Свързване на потока напред/обратния поток на резервоара

q	 Поток на отоплението G ¾"
w	 Подаваща линия на резервоара G½"

e	 Обратен поток на резервоара G½"
r	 Обратен поток на отоплението G¾"

Фигурата може да се различава в зависимост от версията на уреда.

10. Инсталация
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Връзка за топла и студена вода
 ► Проверете работното налягане (максимум 8 bar).

При по-високо работно налягане:
 ► Монтирайте проверен и одобрен редуктор на налягането.

При използване на смесителни батерии:
 ► Монтирайте централен редуктор на налягането.

При монтаж на възвратен клапан в захранващата линията за студена вода:
 ► Монтирайте предпазен клапан.
 ► Съблюдавайте работното налягане.

Работното налягане трябва да е 20 % под номиналното регулируемо налягане на предпазния 
клапан.
Пример: При предпазен клапан с 10 bar максималното допустимо работно налягане от 8 bar 
не трябва да се превишава.

 ► Използвайте топлинния генератор само при отворен спирателен клапан на студената вода. 
Така се предотвратяват щети по конструктивните елементи поради евентуални повреди на 
уплътненията.

 ► Махнете въртящата се спирателна ръкохватка.

 ► При свързването на топлата и студената вода трябва да се спазват DIN 1988 и предписанията 
на местното водоснабдително дружество.

Ако инсталацията не отговаря на Фиг. 1.2 Свързване на студената вода съгласно DIN 1988, отпада 
правото на гаранционен иск срещу WOLF GmbH.

i
При избора на инсталационния материал за съоръжението трябва да се обърне внимание 
на техническите правила, както и на евентуално възможните електрохимични процеси 
(смесена инсталация).

A

�

� �
� �

� �

�

� � �

�

Фиг. 1.2 Свързване на студената вода съгласно DIN 1988
A Предпазна група съгласно DIN 1988
q	 Изпразване
w	 Предпазен клапан
e	 Спирателен клапан
r	 Свързване на манометър

t	 Възвратен клапан
y	 Клапан за регулиране на налягането
u	 Филтър за питейна вода
i	 Захранване на студена вода

10. Инсталация
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Фигура: Сферичен газов кран, прав (принадлежност) 

Фигура: Сферичен газов кран, ъглов (принадлежност) 

Фигура: Монтаж на връзката за газ
Фигурата може да се различава в зависимост от версията 
на уреда.

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform

Gaskugelhahn, Eckform

Захранващата линия на газа се свързва без опън към 
връзката за газа или към компенсатора (препоръчително) с 
одобрените уплътнителни средства с газовия конектор R½".

Прекарването на тръбата за газ, както и 
свързването на газа трябва да се извършват 
само от сертифициран за газови инсталации 
техник.

Почистете отоплителната инсталация 
и тръбата за газ от остатъци преди 
свързване на кондензационния уред, 
особено при по-стари съоръжения. 
Преди пускането в експлоатация трябва 
да се проверят за течове тръбните връзки 
и местата за свързване на газа. При 
неправилен монтаж или при използване на 
неподходящи конструктивни елементи или 
групи газът може да изтече, в резултат на 
което има опасност от отравяне и експлозия.

В газопровода преди кондензационния уред 
трябва да има наличен сферичен газов 
кран със съоръжение за защита от пожар. В 
противен случай при пожар има опасност от 
експлозия. Подаването на газ трябва да се 
проектира спрямо данните на DVGW-TRGI.

Сферичният газов кран трябва да се 
постави на достъпно място.

Изпълнете проверката за уплътненост на 
газопровода без газовия кондензационен 
уред. Не изпускайте пробното налягане 
през газовата арматура!

Газовите арматури на уреда трябва да 
са натоварени с максимум 150 mbar. 
При по-високи налягания може да 
бъде повреден газовият клапан, при 
което възниква опасност от експлозия, 
задушаване и отравяне. При проверка на 
налягането на газопровода сферичният 
газов кран на газовия кондензационен 
уред трябва да е затворен.

При инсталацията на връзката за газ 
трябва да се съблюдава затягането на 
всички резбови съединения така, че да не 
изпускат газ.

11. Връзка за газ
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Сифонът трябва да се напълни с вода 
преди пускането в експлоатация! При 
експлоатация на уреда с празен сифон 
съществува опасност от задушаване, 
съотв. отравяне от изпусканите отработени 
газове. Развийте, свалете и напълнете 
сифона, докато от страничния изход 
започне да излиза вода. Завийте отново 
сифона и внимавайте за правилното 
положение на уплътнението.

Преди пускане в експлоатация всички 
хидравлични тръби трябва да се подложат 
на проверка за течове:
Тестово налягане от страната на питейната 
вода макс. 10 bar
Налягане при изпитване от страната на 
горещата вода макс. 4,5 bar

Указание: 
Маркучът за кондензата не бива да образува извивки или 
да се навива, тъй като в противен случай възниква опас-
ност от смущения на работата.

12. Монтиране на сифона
Връзка за кондензиралата вода

Монтажът на сифона става преди пускането в експлоа-
тация на уреда!

Сифонът, приложен към обхвата на доставката, трябва 
да се монтира от долната страна на уреда, уплътнител-
ният пръстен трябва да се намаже със силиконова 
смазка преди монтажа! След поставянето му резбовото 
съединение на сифона трябва да се завие към свързва-
щия накрайник и да се провери стабилното му положе-
ние. Фиксирайте уплътнителния пръстен!
Трябва да се съблюдава уплътнителният пръстен да 
уплътнява добре долната част на корпуса.
Дренажният маркуч трябва да е добре фиксиран над 
отточната фуния (сифон).

Ако кондензиралата вода се отвежда директно в тръбо-
провода за отпадъчна вода, тогава трябва да се осигури 
обезвъздушаване, за да няма обратно въздействие от 
тръбопровода за отпадъчна вода върху газовия конден-
зационен уред.

При свързване на неутрализатор (принадлежност) тряб-
ва да се спазва приложената инструкция.
За кондензационни уреди до 200 kW съгласно работен 
лист ATV-DVWK-А251 не е необходимо съоръжение за 
неутрализация.
Ако се прилага неутрализация, валидни са предписани-
ята на съответната страна за изхвърляне на остатъците 
от този агрегат.

Пълненето на сифона става през тръбата за отработе-
ните газове, вижте глава 18 „Пълнене на отоплителното 
съоръжение/сифона“!

Внимание

�

�

�

Монтиране на сифона
q	 Свързващ накрайник на ваната за кондензат
w	 Уплътнителен пръстен
e	 Отточна фуния за дренажния маркуч
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При ниски външни температури може да се 
случи съдържащата се в отработения газ водна 
пара да кондензира при отвеждането на въздух/
отработени газове и да замръзне под формата 
на лед. Чрез подходящи мерки на обекта, като 
например монтаж на подходящ улей за сняг, 
трябва да се предотврати падането на лед.

Щуцерите за измерване на отработените газове 
трябва да са свободно достъпни за областната 
служба по почистване на комините и след мон-
тажа на покриващите облицовки.

Внимание

Фигура: Пример за отвеждане на въздух/отработени газове

За концентричното отвеждане на въздуха/от-
работените газове и за тръбите за отработени 
газове трябва да се използват само оригинални 
части на Wolf. 
Преди монтажа, моля, съблюдавайте указани-
ята за планиране на отвеждането на въздуха/
отработените газове!

Тъй като в отделните федерални провинции 
има различаващи се едно от друго предписания, 
е препоръчително преди монтажа на уреда да се 
направи консултация със съответните органи и 
компетентната областна служба за почистване 
на комините.

Внимание

13. Отвеждане на въздух/отработени газове
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Общи указания за свързване към електрическата мрежа

Монтажът може да се извърши само от лицензирана фирма за електромонтаж. Трябва 
да се спазват предписанията на VDE и местните предписания на електроснабдителното 
дружество.
При работите по електроинсталацията трябва да се спазват валидните на национално ниво 
предписания и разпоредби, както и тези на местните електроснабдителни дружества.
При твърда връзка в свързването към мрежата преди уреда трябва да се включи 
многополюсен превключвател с поне 3 mm отстояние между контактите. 
Проводниците за сензорите не трябва да се полагат заедно с проводници от 230 V.
Опасност от електрическо напрежение при електрическите елементи!
Внимание: Преди свалянето на облицовката изключете многополюсното разединително 
устройство.
При включено разединително устройство никога не докосвайте електрическите елементи 
и контактите! Съществува опасност от токов удар с последващи здравословни проблеми 
или смърт.
При сервиза и монтажната дейност цялото съоръжение трябва да е изключено от 
напрежение по всички полюси, в противен случай съществува опасност от токови удари!
Няма мрежов превключвател на уреда! При всички работи по уреда трябва да се осигури 
липсата на напрежение чрез отварянето на многополюсното разединително устройство или 
чрез външен мрежов предпазител!

Отстраняване на предната облицовка

Фиг. 1.1 Отваряне на облицовката

 ► Развийте винта.

Внима-
ние

Натиснете двете фиксиращи куки долу вляво и вдясно и издърпайте облицовката 
напред.
Откачете предната облицовка нагоре и я свалете.

14. Електрическа връзка
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14. Електрическа връзка
Отваряне на управлението

Отваряне на задната страна 
на управлението

Повдигнете захващащата скоба на облицовката и наклонете управлението напред.

Отворете капака на управлението с отвертка

Отворете само нужните кабелни проводи. 
Вкарайте кабела с кабелен щуцер и го фиксирайте.
В противен случай не е гарантирана работата, независеща 
от въздуха в помещението.

M12 M12 M12 M16 M16

Внима-
ние

Кабелни щуцери
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14. Електрическа връзка

Мрежова връзка 230 V/50 Hz

Вход, стаен термостат (мост)
Внимание: На вход Е1 не трябва да има 

външно напрежение, тъй като това 
води до разрушаване на платката.

Сензор за външна температура
T_Aussen   (5K NTC)

Температурен сензор на резервоара
T_WW   (5K NTC)

eBus

e
B

u
s

S
F

A
F

E
1

a
b

1
1

2
2

+
-

Клеморед
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14. Електрическа връзка

Мрежова връзка 230 V/50 Hz

Съоръженията за регулиране, управление и безопасност 
са окабелени и проверени.
Външната принадлежност трябва само да бъде свързана 
с мрежата.

Свързването към електрическата мрежа става чрез щеп-
сел тип шуко от монтажния комплект или алтернативно 
с фиксирано свързване.
Уредът (клас на защита IPX4D) е одобрен за монтаж 
в непосредствена близост до вана или душ (зона на защита 
1 според DIN VDE 0100). Появата на водна струя трябва 
да бъде изключено.
При свързване към мрежата в зона за безопасност 1 щеп-
селът тип шуко трябва да бъде заменен от фиксирано 
свързване.

При твърда връзка трябва да се постави клемна кутия 
и мрежата да се свърже чрез многополюсно разединително 
устройство (напр. авариен изключвател за отоплението) 
с минимум 3 mm разстояние между контактите. Гъвкав 
съединителен кабел, мин. 3 x 0,75 mm²

Към съединителния кабел не трябва да се свързват до-
пълнителни консуматори. В помещения с вана за къпане 
или душ уредът трябва да се свързва само през дефект-
нотокова защита.

Указание за монтаж на електрическата връзка
– Преди отваряне изключете напрежението на съоръже-

нието.
– Проверете липсата на напрежение.
– Свалете предната облицовка.
– Наклонете напред предната част на управлението.
– Отворете задния капак на корпуса на управлението.
– Използвайте гъвкав мрежов съединителен кабел, 

3 x 0,75 mm²
– Прокарайте мрежовия съединителен кабел през 

кабелния вход M16 на дъното на уреда и фиксирайте 
в кутията на управлението с кабелна стяжка

– Осигурете освобождаване на напрежението на кабела 
с кабелна стяжка.

– Поставете съответните жила в клемите в зоната за 
свързване.

Фигура: Мрежова връзка

Фигура: Смяна на предпазител

Смяна на предпазител

Преди смяната на предпазител уредът трябва да е изклю-
чен от всички полюси на мрежата чрез разединителното 
устройство.

Опасност от електрическо напрежение при електрическите 
елементи. Никога не докосвайте електрически елементи 
и контакти, когато кондензационният уред не е отделен от 
мрежата. Съществува опасност за живота!

на място:
многополюсно
разединително 
устройство

Фигура: Елемент за освобождаване на опъна на съединителния 
кабел в управлението
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Връзка на вход E1

Прокарайте съединителния кабел през кабелния вход 
и фиксирайте в кутията на управлението с кабелна стяжка, 
разединете моста на вход Е1. Свържете съединителния 
кабел за входа Е1 към клемите Е1 съгласно електриче-
ската схема.

На вход Е1 не трябва да има външно на-
прежение, тъй като това води до разруша-
ване на управлението.

Внима-
ние

Фигура: Връзка на вход E1

Свързване на уредите с ниско напрежение

Връзка на външен сензор

Прокарайте съединителния кабел през кабелния вход 
и го фиксирайте. Външният сензор може по избор да 
бъде свързан към клемореда на кондензационния уред 
на извод AF, съотв. към клемореда на принадлежността 
за управление.

При инсталацията на уреда на места с 
опасност от повишено електромагнитно 
влияние се препоръчва за проводниците 
на сензорите и eBus проводниците да е 
предвидено екраниране. Екранирането на 
проводниците по правило следва да е за-
клемено едностранно при PE потенциала.

Внима-
ние

Фигура: Връзка на външен сензор 

Връзка на сензора на резервоара

Прокарайте съединителния кабел през кабелния вход и го 
фиксирайте. Свържете съединителния кабел за входа SF 
към клемите SF съгласно електрическата схема.

При инсталацията на уреда на места с опас-
ност от повишено електромагнитно влияние 
се препоръчва за проводниците на сензо-
рите и eBus проводниците да е предвидено 
екраниране. Екранирането на проводниците 
по правило следва да е заклемено ед-
ностранно при PE потенциала.

Внима-
ние

Фигура: Връзка на сензора на резервоара

Свързване на дигитална принадлежност за упра-
вление на WOLF 
(напр. BM-2, MM, KM, SM1, SM2, ISM7e)

Трябва да се свързват само управления от програмата за 
принадлежности на фирма Wolf. Към съответната принад-
лежност е приложен план за свързване.
Като съединителен проводник между принадлежността за 
управление и кондензационния уред трябва да се използва 
двужилен проводник (сечение > 0,5 mm²).

При инсталацията на уреда на места с опас-
ност от повишено електромагнитно влияние 
се препоръчва за проводниците на сензо-
рите и eBus проводниците да е предвидено 
екраниране. Екранирането на проводниците 
по правило следва да е заклемено ед-
ностранно при PE потенциала.

Внима-
ние

Фигура: Свързване на дигитална принадлежност за управление 
на Wolf (eBus интерфейс)

14. Електрическа връзка

Внимание: Внимавайте за 
+/- полюсите!
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Интерфейсният модул ISM7e дава възможност за дистанционен достъп до компонентите на газовия кондензационен 
котел FGB/FGB-K чрез мрежа или интернет.
Свързването става чрез eBus. 
С интерфейсния модул ISM7e могат да се визуализират актуални състояния, измервани стойности и параметри на 
газовия кондензационен котел и да се правят различни настройки. ISM7e е проектиран за монтаж извън газовия конден-
зационен котел и се доставя с корпус, който е подходящ и за стенен монтаж. Интерфейсният модул ISM7e може да бъде 
свързан както чрез мрежов кабел (LAN), така и безжично (WLAN) в наличната мрежа.
За сигурна комуникация през интернет интерфейсният модул ISM7e се свързва с наличния DSL рутер, чрез който се 
осигурява защитена връзка със сървъра на портала на Wolf.
Управлението през интернет става или чрез потребителска платформа на портала на Wolf, управлявана през интернет 
браузър, или чрез приложението за смартфон „Smartset“, което може да се инсталира през съответния магазин за при-
ложения.
Ако достъпът до газовия кондензационен котел става само локално в домашната мрежа, не е необходима интернет връзка.
Управлението в домашната мрежа става или чрез приложението за смартфон „Wolf Smartset“, или чрез приложението 
за компютър с Windows „Smartset“ (налично за изтегляне на интернет страницата на Wolf www.wolf-heiztechnik.com).

Разширение на свързване на дигитална принадлежност на Wolf ISM7e

14. Електрическа връзка

Описание на модула

Възможни са следните варианти за обслужване

1. Модул ISM7e с FGB/FGB-K без модул за обслужване в системата eBus

Сървър на портала 
на WOLF

локална 
(домашна)
мрежа

DSL рутер
(LAN/WLAN) LAN/WLAN

Отоплителен уред на 
WOLF с интерфейсен 

модул ISM7e

Варианти за обслужване
FGB/FGB-K без
модул за обслужване

Описание Нужно е

Режим на работа Възможен статус на съоръжението – зима, лято, готовност (изкл.) промяна

Зададена температура на 
подаването

Фиксирана зададена температура на подаването при управление в зависимост 
от метеорологичните условия (H54=0)

промяна

Корекция на зададената 
стойност (±4)

Управление в зависимост от метеорологичните условия  
(H54 > 0, активна топлинна крива)

промяна

Зададена температура 
на топлата вода

Само ако е налично приготвяне на топла вода  
(резервоар, комбиниран котел‚ H51:1,2,3).

промяна

Параметри на управление 
(H...)

От съображения за безопасност някои параметри на управление не 
могат да се променят тук

промяна
(ограничено)

История на съобщенията Историята на съобщенията може да се види чрез приложение за компютър 
или приложение за смартфон

показване

Съобщения за повреда Съобщенията за повреда могат да се изпращат по имейл до един или няколко 
получатели

изпращане

Всички функции, като режими на работа, специалист, параметри, защита от замръзване и т.н., работят в FGB/FGB-K.  
Интерфейсният модул ISM7e служи само за дистанционно настройване, показване на активни повреди и на историята 
на съобщенията.

2. Модул ISM7e с FGB/FGB-K с модул за обслужване BM-2 в системата eBus
Варианти за обслужване
FGB/FGB-K с BM-2

Описание Нужно е

Допълнително към пълната функционалност на BM-2 (вижте ръководството за монтаж на BM-2) съществени характеристики са:

Влияние на помещението За описание вижте ръководството за монтаж на BM-2 промяна

Превключване зима/лято За описание вижте ръководството за монтаж на BM-2 промяна

ECO/ABS За описание вижте ръководството за монтаж на BM-2 промяна

1 x WW Еднократно приготвяне на топла вода (вижте ръководството за монтаж на BM-2) промяна
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1 7

2 6

8

5

4

3

15. Управление

Ако уредът е свързан с BM-2, показанията и функ-
цията за настройване на бутоните 1, 2, 5, 6 и 7 са 
дезактивирани. BM-2 поема тези функции.

Разположение на бутоните

Бутон 1 Бутон за топла вода +
Показание/настройка на зададената температура на топла-
та вода

натискане на▲ (+) по-топла

Ниво на специалист натискане на ▲ (+) <ниво на специалист>
Номер на параметър HG натискане на ▲ (+) <ниво на параметри>
Стойност на показанието натискане на ▲ (+) <информационно ниво>

Бутон 2 Бутон за топла вода -
Показание/настройка на зададената температура на топла-
та вода

натискане на ▼ (-) по-студена

Ниво на специалист натискане на ▼ (-) <ниво на специалист>
Номер на параметър HG натискане на ▼ (-) <ниво на параметри>
Стойност на показанието натискане на ▼ (-) <информационно ниво>

Бутон 3 Информационен бутон
Меню с показания показване <ниво индикация>

Бутон 4 Бутон за изчистване на грешки (нулиране)
Нулиране (1 x кратко натискане) кратко натискане при съобщения за грешка
Ниво на специалист (tS, In, Hi, rES) показване задръжте натиснат за 10 секунди
Ниво на специалист (tS, In, Hi, rES) потвърждение натискане за 1 секунда

Бутон 5 Бутон за режим на работа (неактивен при модул за обслужване в системата eBus)
Изкл. кратко натискане активна защита от замръзване
Летен режим на работа кратко натискане активно само приготвяне на топла вода
Зимен режим на работа кратко натискане активно отопление и приготвяне на топла вода

Бутон 6 Бутон за отопление -
Показание/настройка на зададената температура на 

подаващата линия 
натискане на ▼ (-) по-студена H54 ≤ 0, фиксирана температура

Показание/настройка на корекцията на зададената 
температура

натискане на ▼ (-) H54 > 0, топлинната крива е активна

Стойност на параметър HG - натискане на ▼ (-) <ниво на параметри>
Показване на стойност (меню с показания, история на 

грешките)
натискане на ▼ (-) <ниво на специалист>

Бутон 7 Бутон за отопление +
Показание/настройка на зададената температура на 

подаващата линия 
натискане на ▲ (+) по-топла H54 = 0, фиксирана температура

Показание/настройка на корекцията на зададената 
температура

натискане на ▲ (+) H54 > 0, топлинната крива е активна

Стойност на параметър HG - натискане на ▲ (+) <ниво на параметри>
Показване на стойност (меню с показания, история на 

грешките)
натискане на ▲ (+) <ниво на специалист>

Бутон 8 Режим на работа за почистване на комина (едновременно натискане на 6 и 7 за 5 секунди)
Бутон за топла вода (1) + управление на горно натоварване
Бутон за топла вода (2) - управление на долно натоварване
Дезактивиране на режима за почистване на комина Натискане на (бутон 4)
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15. Управление

Меню с показания (информа-
ционен бутон)

Чрез кратко натискане на информационния бутон (3) достигате до 
ниво „Показания“. С бутони 1 и 2 може да се достигне до съответната 
стойност на индикацията, напр. I06. Чрез еднократно кратко натискане 
на бутони 6 или 7 се показва съответната стойност. С бутони 1 или 2 се 
връщате обратно към избора на индикация. С информационния бутон 
или след 2 минути менюто с показания се затваря.

Име Описание Показание в
i00 1) Зададена температура на подаващата линия в HZ (°C)
i01 температура на потока (°C)
i02 Температура на обратния поток (°C)
i03 Температура на датчика за топлата вода (°C)
i04 Температура на водата от соларната инсталация/ 

Температура на топлата вода в резервоара
(°C)

i05 Сензор за отработените газове (°C)
i06 Сензор за външна температура (°C)
i07 Обороти на вентилатора x 60 (мин-1)
i08 Обороти на помпата PWM (%)
i09 Дебит на топлата вода (литри/мин)
i10 Реално налягане на водата bar
i11 STB (предпазен ограничител на температурата) ВКЛ. и ИЗКЛ.
i12 Пламъчен поток x 10 (µA)
i13 Версия на фърмуера (FW) Версия x.xx

Информационен бутон (3)

1

2

7

6

Показание на дисплея
Режим за топла вода 
(ако символът мига, е активна заявка за загряване за 
режима за топла вода)
Показание само при налично приготвяне на топла вода
Отоплителен режим
(ако символът мига, е активна заявка за отоплителен режим)
Показание само при активен отоплителен режим
Показание при активен код за грешка
Бутон за нулиране (1 x кратко натискане)
Кодовете за грешка се нулират
Показание за температура, кодове за грешка, параметри HG и регу-
лируеми стойности. При режим на почистване на комина се показва 
степента на модулация.
Нива на модулация на горелката
1% – 30%, 30% – 75%, 75% – 100%

Техническа поддръжка
- Активен режим на почистване на комина
- Не се показва повреда
Показание на налягането на водата в отоплителната система

Програма за обезвъздушаване
При включване на мрежовото напрежение, прекъсване на тока, налягане 
на водата под 0,5 bar и ако STB се отключи, програмата за обезвъздуша-
ване работи 2 минути. Газовият вентилатор работи първите 30 секунди 
и след това се изключва. Помпата и 3-пътният превключващ вентил 
се стартират алтернативно. Преждевременно прекъсване с бутона 
„Нулиране“!

1) след FW 1.10
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Режими на работа (бутон за 
режима на работа)

С бутона за режима на работа (5) се настройва режимът на работа на уреда.
„Готовност (изкл.)“, „Летен режим на работа“ или „Зимен режим на работа“
Ако уредът е свързан с BM-2, бутонът за режима на работа 
е дезактивиран. BM-2 поема тази функция.

Готовност (изкл.)

Уредът е изключен, активна е само защитата от замръзване.

Зимен режим на работа

Зимният режим на работа, отоплителният режим и приготвянето на топла 
вода са активни.

Летен режим на работа

Летен режим на работа, само приготвянето на топла вода е активно.

Бутон за режима 
на работа (5)

15. Управление
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1

2

15. Управление
Ниво на специалист Ако бутонът за изчистване на грешки (4) бъде натиснат за 10 секунди, 

достигате в нивото на специалиста.

С бутоните (1) и (2) можете да избирате между 4 възможности. Те се 
представят чрез следните показания (мигащи). Като първо меню с 
примигване се показва менюто с параметри „tS“.

Желаното меню се избира чрез кратко натискане на бутона за 
изчистване на грешки (4).

Чрез натискане на бутона за режима на работа (5) за 1 секунда 
напускате нивото на специалиста.

Ниво на параметри HG 
(вижте „Параметри на управление HG“)

Меню с показания  
(вижте „Меню с показания“ – „Информационен бутон“)

История на грешките 
показват се последните 8 повреди:
- чрез натискане на бутон (1) може да се избере Hi1 до Hi8.
- кодът за грешка се показва с бутон (7).

Нулиране на историята на грешките
- ако се показва rES, задръжте натиснат бутона за режима на работа (5) 
за 5 секунди.

Бутон за режима 
на работа (5)

7

Бутон за изчистване на грешки (4)
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Режимът на почистване на комина се активира чрез едновременно 
натискане на бутоните (6) и (7) за 5 секунди. 
Той работи макс. 15 мин, т. е. след това време той се изключва 
автоматично. 
Възможно е предварително изключване чрез натискане на бутон (4).

Отоплителният уред стартира и заработва първоначално на горно 
натоварване.

Активиране на почистване на комина

Почистване на комина, горно натоварване

Почистване на комина, долно натоварване
(за настройка CO2)

Дезактивиране на почистване на комина 

7

6

Режим на почистване на 
комина

Бутон за изчистване на грешки (4)

1

2

15. Управление

(5 секунди)

1

2

4

7

6

Показанието според 
модификацията на 
уреда е различно
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Промени могат да се извършват само от лицензиран специалист или от центъра за обслужване 
на клиенти на Wolf. При неправилно обслужване това може да доведе до функционални повреди.

За да се предотврати повреда на цялостното отоплително съоръжение, при свързване на модул 
BM-2 и външна температура под -12°С нощното понижение трябва да се отмени. При неспазване 
на това изискване е възможно увеличаване образуването на лед на отвора за отработените 
газове, в резултат на което могат да бъдат наранени хора или да бъдат повредени предмети.

Внима-
ние

Промяната, съотв. показанието, на параметрите на управление H... е 
възможна само чрез интегрираното управление. 

Ниво на параметри HG
След като менюто „tS“ е било избрано с бутона за изчистване на грешки 
(4), параметърът H01 се показва пръв.
С бутоните за топла вода (1) и (2) може да се избира между 
параметрите H01 до A09.
Ако искате да видите или настроите стойността на избрания параметър, 
трябва да натиснете един от бутоните за отопление (6) или (7) кратко. 
Показва се настроената стойност.
С бутоните за отопление (6) или (7) можете да промените настроената 
стойност. Промяната се приема и запаметява веднага.
Параметричното ниво се напуска чрез натискане на бутона за изчиства-
не на грешки (4).

Бутон за изчистване 
на грешки (4)

1

2

7

6

№: Наименование:

Фабрични настройки

24 kW 28 kW 35 kW

Природен 
газ Втечнен газ Природен 

газ Втечнен газ Природен 
газ Втечнен газ Мин. Макс.

H01 Хистерезис за включване на горелката K 7 7 7 7 7 7 5 30

H021 Долна мощност на горелката на топлинния 
генератор % 35 33 28 26 31 29 26 100

H031 Горна мощност на горелката WW (режим за 
топла вода) % 100 99 92 87 100 94 26 100

H041 Горна мощност на горелката HZ (отоплителен 
режим) % 86 84 83 78 92 86 26 100

H07 Време за допълнителна работа на помпата за 
отопление мин 2 2 2 2 2 2 0 30

H08 Максимална температура на котела в 
отоплителен режим TVmax °C 75 75 75 75 75 75 40 90

H09 Циклично спиране на горелката в отоплителен 
режим мин 7 7 7 7 7 7 1 30

H10 еBUS адрес на топлинния генератор – 1 1 1 1 1 1 1 5

H123 Вид газ  – 5 – 1 – 3 – 1 6

H15
Хистерезис на резервоара, разлика на 
включване при зареждане на резервоара 
(показание само при H51 = 3)

K 5 5 5 5 5 5 1 30

H16 Мощност на помпата HK, минимална % 45 45 45 45 45 45 15 100

H17 Мощност на помпата HK, максимална % 95 95 95 95 95 95 15 100

H19 Време на допълнителна работа на помпата за 
топла вода (показание само при H51 = 1,2,3) мин 3 3 3 3 3 3 1 10

H21 Минимална температура на котела в 
отоплителен режим (TK-min) °C 20 20 20 20 20 20 20 90

H23 Максимална температура на топлата вода  
(показание само при H51 = 1,2,3) °C 65 65 65 65 65 65 60 80

16. Параметри на управление HG
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16. Параметри на управление HG

№: Наименование:

Фабрични настройки

24 kW 28 kW 35 kW

Природен 
газ Втечнен газ Природен 

газ Втечнен газ Природен 
газ Втечнен газ Мин. Макс.

H25
Свръхтемпература на котела при зареждане на 
резервоара 
(показание само при H51 = 3)

K 15 15 15 15 15 15 1 30

H34 Захранване на eBus  1 1 1 1 1 1 0 1

H37 Тип регулиране на помпата (фиксирана стойност 
= 0; разширение ΔT = 1) 1 1 1 1 1 1 0 1

H38 Необходимо разширение на регулирането на 
помпата °C 15 15 15 15 15 15 1 30

H39 Мек старт на времето мин 3 3 3 3 3 3 0 10

H40 Конфигурация на 
съоръжението

1 = директен 
отоплителен кръг  
2 =  смесителен модул  

(без директен 
отоплителен кръг)

60 =  каскаден модул 
(без директен 
отоплителен кръг)

1 1 1 1 1 1 1 60

H41
Обороти на помпата на подаващото 
устройство/на отоплителния кръг за топла вода 
(показание само при H51 = 1,2,3)

% 95 95 95 95 95 95 15 100

H51 Конфигурация на 
топлата вода

1 = комбиниран режим

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1 4

2 =  комбиниран режим 
+ солар

3 = режим на работа с 
резервоар

4 =  без топла вода 
(само отоплителен 
режим)

H522 Функция против легионела  
(показание само при H51 = 3) °C 5 5 5 5 5 5 0 80

H532
Интервал на включване на функцията против 
легионела  
(показание само при H51 = 3)

Дни 7 7 7 7 7 7 1 7

H542 Топлинна крива 0 0 0 0 0 0 0 30

H552 Бърз старт за топла вода  
(показание само при H51 = 1,2) 0 0 0 0 0 0 0  

Eco
1  

Comfort

A092 Защита от замръзване на съоръжението °C 2 2 2 2 2 2 -20 10

1 Параметрите H02 – H04 се променят автоматично чрез промяна на стойността H12 (избор газ/мощност)
2 Ако е наличен BM-2, параметрите H52 – A09 могат да се настройват само в BM-2
3 Видът газ/класът на мощност „24 kW природен газ/втечнен газ“ може да се избира едва след FW 4.30.

Параметрите H12, H40 и H51 трябва да се проверят при пускането в експлоатация и при нужда 
да се коригират!
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17. Описания на параметри

Настройката на минималната мощност на горелката (минимално натовар-
ване на уреда) е валидна за всички режими на работа. Посоченият процент 
отговаря приблизително на реалната мощност на уреда.
Тази настройка може да се променя само от специализиран персонал, 
тъй като в противен случай може да се стигне до повреди.

Параметър H02
Долна мощност на горелката

Настройката на максималната мощност на горелката в режим на 
топла вода (максимално натоварване на уреда). Важи за зареж-
дането на резервоара и комбинирания режим. Посоченият про-
цент отговаря приблизително на реалната мощност на уреда. 
Тази настройка може да се променя само от специализиран персонал, 
тъй като в противен случай може да се стигне до повреди.

Параметър H03
Горна мощност на горелката WW

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 26 до 
100%

Индивидуална настройка: _____

Настройката на максималната мощност на горелката в отоплителен режим 
(максимално натоварване на уреда). Важи за отоплителен и каскаден 
режим и режим на почистване на комина. Посоченият процент отговаря 
приблизително на реалната мощност на уреда.
Тази настройка може да се променя само от специализиран персонал, 
тъй като в противен случай може да се стигне до повреди. 

Параметър H04
Горна мощност на горелката HZ

Хистерезисът за включване на горелката регулира температурата на ко-
тела в рамките на зададения диапазон чрез включване и изключване на 
горелката. Колкото по-висока е разликата между температурата на включ-
ване и на изключване, толкова по-голямо е колебанието в температурата 
на котела около зададената стойност при същевременно по-дълга работа 
на горелката, и обратното. По-дългите периоди на работа на горелката 
щадят околната среда и удължават периода на експлоатация на износ-
ващите се елементи

Параметър H01
Хистерезис за включване на 
горелката

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 5 до 30°C

Индивидуална настройка: _____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 26 до 
100%

Индивидуална настройка: _____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 26 до 100%

Индивидуална настройка: _____

Ако вече няма заявка за топлина от страна на отоплителния кръг, въ-
трешната помпа на уреда продължава да работи през допълнително 
зададеното време, за да предотврати защитно изключване на котела при 
високи температури.

Параметър H07
Време на допълнителна работа 
на помпата на отоплителния кръг
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 30 
мин

Индивидуална настройка: _____

Тази функция ограничава нагоре температурата на котела в отоплител-
ния режим и горелката изключва. При зареждането на резервоара този 
параметър не действа и през това време температурата на котела може 
да е по-висока. „Ефекти на допълнително нагряване“ могат да причинят 
незначително превишаване на температурата.

Параметър H08
Максимална температура на котела 
HZ TV-max.
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 40 до 90°C

Индивидуална настройка: _____
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След всяко изключване на горелката в отоплителен режим горелката 
е спряна за времето на циклично спиране на горелката. 
Цикличното спиране на горелката се нулира чрез мрежа ИЗКЛ – мрежа ВКЛ.

Параметър H09
Циклично спиране на горелката

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30 мин

Индивидуална настройка: _____

Ако се управляват няколко топлинни генератора в една отоплителна систе-
ма с каскаден модул, е необходимо адресиране на топлинните генератори.  
Всеки топлинен генератор се нуждае от собствен eBus адрес, за да може 
да комуникира с каскадния модул. Последователността на включването 
на топлинните генератори може да се настрои в каскадния модул.
Внимание: Дублираните адреси водят до грешно функциониране на ото-
плителната система.

Параметър H10
еBUS адрес на топлинния генератор

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 5

Индивидуална настройка: _____

17. Описания на параметри

С хистерезиса на резервоара се регулира моментът на включване на 
зареждането на резервоара. На колкото по-висока стойност е настроен, 
толкова по-ниска е точката на включване на зареждането на резервоара.
Пример: Изискуема температура за резервоара 60°C
 Хистерезис на резервоара 5 K
  Зареждането на резервоара започва при 55°C и завършва 

при 60°C.
(Параметърът се показва само при H51 = 3)
При 5°C температура на резервоара функцията за защита на резервоара 
от замръзване включва помпата за зареждане и горелката независимо от 
настроения хистерезис, а при достигане на 10°C помпата за зареждане и 
горелката отново се изключват.

Параметър H15
Хистерезис на резервоара

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30 K

Индивидуална настройка: _____

В отоплителен режим вътрешната помпа на уреда не регулира под тази 
настроена стойност.

Параметър H16
Мощност на помпата HK, минимална

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 100%

Индивидуална настройка: _____

Използваният вид газ за газовия кондензационен уред може да се настрои 
в този параметър.
При промяна на вида газ задължително съблюдавайте глава „Определяне/
смяна на вида газ“.

Мощността на уреда не бива да се променя, тъй като в противен 
случай може да се стигне до щети или повреди по уреда!

Внима-
ние

Параметър H12
Вид газ и клас на мощност на 
топлинния генератор

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 6

Индивидуална настройка: _____

Параметър 24 kW 28 kW 35 kW

H12 5 =
Природен газ

6 =
Втечнен газ

1 =
Природен газ

2 =
Втечнен газ

3 =
Природен газ

4 =
Втечнен газ

H02 35% 33% 28% 26% 31% 29%

H03 100% 99% 92% 87% 100% 94%

H04 86% 84% 83% 78% 92% 86%

Настройка на мощността
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В отоплителен режим вътрешната помпа на уреда не регулира над тази 
настроена стойност. При тип на регулиране на помпата „фиксирана стой-
ност“ H17 се използва като регулируема стойност за оборотите на помпата 
в отоплителен режим.

Параметър H17
Мощност на помпата HK, максимална

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 
100%

Индивидуална настройка: _____

След приключване на зареждането на резервоара (резервоарът е дос-
тигнал настроената температура) помпата за зареждане на резервоара 
продължава да работи през допълнително зададеното време.
(Параметърът се показва само при H51 = 1, 2, 3)

Параметър H19
Време за допълнителна работа 
на SLP (помпа за зареждане на 
резервоара)
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 10 мин

Индивидуална настройка: _____

17. Описания на параметри

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на 
котела, чиято мин. температура на включване може да се настройва.

Параметър H21
Минимална температура на котела 
TK-min

Максималната температура на топлата вода представлява горната гра-
ница, на която може да се настрои зададената стойност на топлата вода 
с бутона за топла вода +(1).

Внимание: Трябва да се вземат подходящи мерки за защита от попарване.

Параметър H23
Максимална температура на топлата 
вода

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 60 до 80°C

Индивидуална настройка: _____

С параметъра H25 се задава свръхтемпературната разлика между тем-
пературата на резервоара и температурата на котела по време на зареж-
дането на резервоара.
Така се гарантира, че и през преходните сезони (пролет/есен) температу-
рата на котела е по-висока от температурата на резервоара и осигурява 
кратко време на зареждане.

Параметър H25
Свръхтемпература на котела
при зареждане на резервоара

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30°C

Индивидуална настройка: _____

Захранването на eBus е активирано във фабричната настройка (1). Ако 
при каскадно съоръжение eBus адресът с параметър H10 е настроен на 
адрес, по-голям от 1, при тези уреди автоматично се дезактивира захран-
ването на eBus в параметър H34 (0)
Ако няколко потребители са свързани към eBus, така че токът в eBus 
вече не достига, с параметъра H34 може да се активират допълнителни 
захранвания на eBus.

Параметър H34
Захранване на eBus
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: ИЗКЛ. (0) 
до ВКЛ. (1)

Индивидуална настройка: _____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 20 до 90°C

Индивидуална настройка: _____
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17. Описания на параметри

Ако в параметър H37 е активирано регулирането на разширението ΔT , важи 
настроената в H38 зададена стойност на разширението. Чрез промяната 
на оборотите на помпата се регулира разширението между потока напред 
и обратния поток в рамките на ограниченията на оборотите в H16 и H17.

Параметър H38
Необходимо разширение на 
регулирането на помпата
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 30°C

Индивидуална настройка: _____

В отоплителен режим след стартирането на горелката тя работи през 
зададения период от време с по-ниска мощност.

Параметър H39
Мек старт на времето

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 10 мин

Индивидуална настройка: _____

Настройването на кондензационния уред към отоплителната система става 
чрез избора от 3 предварително зададени конфигурации на съоръжението 
в параметър H40. Този параметър влияе на функцията на вътрешната 
помпа.

Параметър H40
Конфигурация на съоръжението

Директен отоплителен кръг на кондензационния уред

• Горелката заработва след изискване на директния 
отоплителен кръг

• Вътрешната помпа на уреда е активна като помпа 
на отоплителния кръг

• Регулиране на температурата на котела;
 задаване на желаната стойност чрез отоплителен 

кръг

dHk

Настройка на вида на управлението на оборотите на помпата  
в отоплителен режим и каскаден режим.

0: фиксирана стойност = фиксирани обороти на помпата (H17)
1: разширение ΔT =  регулиране на оборотите между H16 и H17, 

за да се достигне температурно разширение 
на поток напред/обратен поток (H38)

Параметър H37
Тип на регулиране на помпата

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 1

Индивидуална настройка: _____

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 3

Индивидуална настройка: _____

Конфигурация на съоръжението 01
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17. Описания на параметри

Конфигурация на съоръжението 02

Директен отоплителен кръг и един или няколко 
смесителни кръга чрез смесителни модули  
(без директен отоплителен кръг на кондензацион-
ния уред)

• Горелката заработва след изискване на включе-
ните смесителни кръгове

• Вътрешната помпа на уреда е активна като пода-
ваща помпа

• Регулиране на температурата на котела;
 задаване на номинална стойност чрез смесите-

лен кръг

ТК MK1

M

Важно указание:
В тази принципна схема спирателните устройства, обезвъздушителите и мерките за техническа безопасност 
не са изцяло нанесени. Те трябва да се изготвят според валидните стандарти и предписания в съответствие 
със съоръжението.
Хидравличните и електрическите детайли трябва да се вземат от плановата документация за хидравлични-
те системни решения!

Конфигурация на съоръжението 60

Каскада (автоматично настройване, ако каскадният 
модул е включен)

• eBus адрес H10 трябва да се настрои за всеки 
кондензационен уред

• Горелката заработва след изискване чрез eBus 
от каскадния модул (0 – 100% мощност на горел-
ката; мин. до макс. в рамките на параметризира-
ните граници H02 и H04)

• Вътрешната помпа на уреда е активна като пода-
ваща помпа

• Регулиране на температурата на колектора чрез 
каскадния модул

• Активно е автоматичното редуциране на мощ-
ността при доближаване на TVmax (H08). Изключ-
ване при TVmax

• Като разделител на системите може да се из-
ползва хидравличен разделител или пластинчат 
топлообменник.

eBus

SAF
KM

В режим на топла вода помпата работи на тази зададена стойност.  
Независимо от зададения в H37 тип регулиране на помпата.

Параметър H41
Обороти ZHP WW

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 100%

Индивидуална настройка: _____

H10 = 1 H10 = 2
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17. Описания на параметри

Параметърът H52 е видим само при конфигурацията за топла вода в 
режим на работа с резервоар.
Ако уредът е свързан с BM-2, функцията против легионела е дезак-
тивирана. BM-2 поема тази функция.

Ако функцията против легионела е активирана (настройка > 0), 
то резервоарът за топла вода се загрява до зададената тук температура, 
ако температурата в него не е достигнала температурата на функцията 
против легионела в рамките на интервалите на включване (H53).
Функцията против легионела се дезактивира със стойността 0.

Параметър H52
Функция против легионела

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 80

Индивидуална настройка: _____

Ако в H52 е активирана функцията против легионела, интервалът за 
активирането на тази функция може да бъде зададен.
Ако уредът е свързан с BM-2, интервалът на включване на функцията 
против легионела е дезактивиран. BM-2 поема тази функция.
При настройка 5 функцията против легионела се изпълнява на всеки 5 дни.

Параметър H53
Интервал на включване
Функция против легионела
Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 7 дни
Индивидуална настройка: _____

С конфигурацията на топлата вода се настройва видът на при-
готвянето на топла вода. 
Ако конфигурацията се промени, всички параметри се връ-
щат към фабрични настройки (с изключение на H12 и H40).

Параметър H51
Конфигурация на топлата вода
Фабрична настройка: вижте 
таблицата Диапазон на настройка: 
1 до 4

Индивидуална настройка: _____

�

�

� �

� �

Фиг. 1.1 Конфигурации H51

q	 Конфигурация 1: комбиниран режим e	 Конфигурация 3: режим на работа с резервоар
w	 Конфигурация 2: комбиниран режим +  

интегриране на солар
r	 Конфигурация 4: без топла вода 

(само отоплителен режим)
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17. Описания на параметри
Ако топлинната крива е настроена на повече от 0, настройката на 
температурата на потока напред от бутон 6 и бутон 7 се дезактивира. В този 
случай с бутон 6 (-) и бутон 7 (+) се настройва температурната корекция 
(±4) за отоплителния кръг.
Ако уредът е свързан с BM-2, бутонът за режима на работа е 
дезактивиран. BM-2 поема тази функция.
Тази настройка се извършва от специализиран техник по отоплението 
в зависимост от отоплителното съоръжение, топлоизолация на сградата 
и климатичната зона за всеки отоплителен кръг поотделно.
С настройката на топлинната крива (стръмнина) се коригира 
температурата на горещата вода спрямо тези условия.  
При настройка с BM-2 вижте ръководството за монтаж на BM-2.
В следната диаграма е посочен пример, който важи за следното 
отоплително съоръжение:
– Климатична зона със средна мин. външна температура от -14°C
– Директно управлявано отоплително тяло за температура на поток напред 

и обратен поток 60/50°C
– Топлоизолация на сградата в съответствие с наредбата

За други условия топлинната крива трябва да се коригира спрямо местните 
особености. Топлинната крива трябва винаги да е настроена така, че при 
мин. външна температура да се достигне макс. температура на потока 
напред на отоплителното тяло, съотв. на кръга на подовото отопление.
Като практическо правило за една къща с добра топлоизолация за 
отоплението с отоплително тяло може да се използва топлинна крива 
от 9, а за подовото отопление топлинна крива от 3. При къща с по-скоро 
посредствена топлоизолация за отоплението с отоплително тяло трябва 
да се избере топлинна крива от 12, а за подовото отопление топлинна 
крива от 6.

Параметър H54
Топлинна крива

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 30

Индивидуална настройка: _____

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 н

ап
ре

д 
[°C

]

Примерна настройка: 

Топлинна крива 12
Климатична зона -14°C

Температура на потока 
напред 60°C

Външна температура [°C]

То
пл

ин
на

 к
ри

ва

-14 °C

60 °C

Климатична 
зона

Изчисление на избор на 
температурата -4 до +4:

Температура на потока напред (корекция) =
Температура на потока напред според топлинната крива + (H54 регулируема 
стойност/2,5) x температурна корекция (+/-4)

При външна температура от -10°C според топлинната крива 12 в 
отоплителен режим се получава температура на потока напред 
(корекция) от 65,6°C.
= 56°C + ((12/2,5) x 2) K
= 56°C + (4,8 x 2) K
= 56°C + 9,6 K
= 65,6°C

Пример: Температурна корекция +2
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Примерна настройка: 

Температурна корекция: +4

H08 – (поток напред макс. отоплите-
лен режим) 75°C
H21 – (котел мин. температура) 20°C
H54 – (топлинна крива) 12

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 н

ап
ре

д 
[°C

]

Температурна корекция: +4
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Външна температура [°C]
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ин
на

 к
ри
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Примерна настройка: 

Температурна корекция: -4

H08 – (поток напред макс. 
отоплителен режим) 75°C
H21 – (котел мин. температура) 20°C
H54 – (топлинна крива) 12

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 н

ап
ре

д 
[°C

]

Температурна корекция: - 4

17. Описания на параметри
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Примерна настройка: 

Температурна корекция: 0

H08 – (поток напред макс. отоплите-
лен режим) 75°C
H21 – (котел мин. температура) 20°C
H54 – (топлинна крива) 12

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 н

ап
ре

д 
[°C

]
Температурна корекция: 0

Избор на температура -4 до +4 за отоплителен кръг

С „Избор на температура -4 до +4“ температурата на потока напред на топлинната крива се променя, 
както следва:



 

44 | WOLF GmbH 3066480_202003

17. Описания на параметри
В летен режим на работа и извън времената на превключване на топлата 
вода (в принадлежността за управление) водата в пластинчатия топло-
обменник може да се поддържа на определена температура, за повиши 
комфорта, свързан с наличието на топла вода.
Тук важи настроената зададена температура на топлата вода.
Ако уредът е свързан с BM-2, бързият старт на топлата вода 
е дезактивиран. BM-2 поема тази функция.

0: ECO = бърз старт на WW е изключен
1: Comfort = бърз старт на WW е включен

Параметър H55
Бърз старт на топлата вода

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 1

Индивидуална настройка: _____

Ако външната температура падне под настроената стойност, тогава 
помпата на уреда работи непрекъснато. Ако температурата на вода-
та в котела падне под фиксираната стойност от +5°C, тогава горел-
ката се включва и загрява до минималната температура на котела. 
Ако уредът е свързан с BM-2, защитата от замръзване на съоръже-
нието е дезактивирана. BM-2 поема тази функция.

Указание: Фабричната настройка може да се променя само тогава, когато 
е гарантирано, че при ниски външни температури отоплителното съоръ-
жение и неговите компоненти не могат да замръзнат.

Внимание!
Материални щети в резултат на студ!
Поради студа отоплителното съоръжение може да замръзне и това може 
да доведе до материални щети на съоръжението и помещенията.
- Съблюдавайте настройката за защита от замръзване на отоплителния 
уред.
- Погрижете се за достатъчна защита от замръзване на съоръжението.
- Информирайте потребителя относно взетите мерки за защита 
от замръзване.
- Погрижете се за това отоплителният уред непрекъснато да е захранен 
с ток.

Параметър A09
Защита от замръзване на 
съоръжението

Фабрична настройка: вижте 
таблицата
Диапазон на настройка: -20 до 10°C

Индивидуална настройка: _____
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Преди пускането в експлоатация трябва всички хидравлични 
тръбопроводи да преминат проверка на херметичността
При недобро уплътнение съществува опасност от изтичане 
на вода и материални щети.
Налягане при изпитване от страната на горещата вода макс. 4 bar
Преди проверката трябва да се затворят спирателните кранове 
в отоплителния кръг към уреда, тъй като в противен случай 
предпазният клапан (принадлежност) се отваря при 3 bar. Уредът 
вече е тестван фабрично за течове с налягане от 4,5 bar.

Приготвяне на водата за отопление в съответствие с VDI 2035:

Като вода за пълнене, съотв. за допълване, може да се използва питейна 
вода, ако се спазват граничните стойности (според Табл. 1.1 Електрическа 
проводимост и твърдост на водата). В противен случай тя трябва да се приготвя 
по съответния начин посредством обезсоляване. 
Ако качеството на водата не отговаря на необходимите стойности, отпада 
гаранцията върху системните компоненти в контакт с нея.

Като метод за подготовка на водата е допустимо само обезсоляване!

Съоръжението трябва да се изплакне основно преди пускане в експлоатация. 
За да поддържате внасянето на кислород колкото е възможно по-малко, 
се препоръчва да изплакнете с водопроводна вода и след това да я използвате 
за приготвянето на водата (включване на филтъра за замърсявания преди 
йонообменника).

Добавките за горещата вода, като препарати против защита 
от замръзване или инхибитори, не са допустими, тъй като може 
да причинят щети на топлообменника за гореща вода. Добавките 
за алкализиране могат да се използват за стабилизиране на 
стойността на pH от специалист по подготовката на водата.

За да се избегнат корозионни щети по алуминиевия топлообменник за гореща 
вода, стойността на pH трябва да е между 6,5 и 9,0!

При смесени инсталации трябва да се спазва стойност на pH 
от 8,2 до 9,0 съгласно VDI 2035!

Стойността на pH трябва да се провери още веднъж 8 – 12 седмици след 
пускането в експлоатация, тъй като при определени обстоятелства може да 
се промени поради химически реакции. Ако след 8 – 12 седмици тя не е в този 
диапазон, трябва да се вземат мерки.

Изискване към качеството на водата за отопление въз основа на цялата 
отоплителна система

Гранични стойности в зависимост от спец. обем на съоръжението VA
(VA = обем на съоръжението/макс. номинална топлинна мощност 1))

Пресмятане на общата твърдост: 1 mol/m³ = 5,6°dH = 10°fH

О
бщ

а 
то

пл
ин

на
 

м
ощ

но
ст VA ≤ 20 l/kW VA > 20 l/kW и < 50 l/kW VA ≥ 50 l/kW

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C
[kW] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm]

1 ≤ 50 ≤ 16,8 ≤ 3,0 < 800 ≤ 11,2 ≤ 2 < 800 ≤ 
0,113)

≤ 0,02 < 800

2 50 – 
200

≤ 11,2 ≤ 2 < 100 ≤ 8,4 ≤ 1,5 < 100 ≤ 0,113) ≤ 0,02 < 100

3 200 – 
600

≤ 8,4 ≤ 1,5 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02

4 ≤ 600 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02
Общото количество вода за пълнене и допълване през периода на работа на уреда не бива да превишава три пъти 
номиналния обем на отоплителното съоръжение.
1) При инсталации с няколко котела според VDI 2035 трябва да се използва макс. номинална топлинна мощност на 

най-малкия топлинен генератор
2) С високо съдържание на сол < 800 µS/cm
 с ниско съдържание на сол < 100 µS/cm
3) < 0,11°dH препоръчителна норма, граница до < 1°dH е допустима

Табл. 1.1 Електрическа проводимост и твърдост на водата

Хидравлика Внимание

Напълване

Внимание

Внимание

Напълване

Внимание

Електрическа проводимост 
и твърдост на водата

18. Пълнене на отоплителното съоръжение/сифона
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Пример: Гранични стойности в зависимост от спец. обем на съоръжението VA
(VA = обем на съоръжението/макс. номинална топлинна мощност 1))

Пресмятане на общата твърдост: 1 mol/m³ = 5,6°dH = 10°fH

О
бщ

а 
то

пл
ин

на
 

м
ощ

но
ст VA ≤ 20 l/kW VA > 20 l/kW и < 50 l/kW VA ≥ 50 l/kW

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C
[kW] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm]

1 ≤ 50 ≤ 16,8 ≤ 3,0 < 800 ≤ 11,2 ≤ 2 < 800 ≤ 
0,113)

≤ 0,02 < 800

2 50 – 
200

≤ 11,2 ≤ 2 < 100 ≤ 8,4 ≤ 1,5 < 100 ≤ 0,113) ≤ 0,02 < 100

3 200 – 
600

≤ 8,4 ≤ 1,5 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02

4 ≤ 600 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02
Общото количество вода за пълнене и допълване през периода на работа на уреда не бива да превишава три пъти 
номиналния обем на отоплителното съоръжение.
1) При инсталации с няколко котела според VDI 2035 трябва да се използва макс. номинална топлинна мощност на 

най-малкия топлинен генератор
2) С високо съдържание на сол < 800 µS/cm
 с ниско съдържание на сол < 100 µS/cm
3) < 0,11°dH препоръчителна норма, граница до < 1°dH е допустима

Табл. 1.1 Пример
Съоръжение с FGB-28 обем на съоръжението = 800 l
Обща твърдост на нетретираната питейна вода = 18°dH

VA = 800 l/28 kW = 29 l/kW

Тъй като спец. обем на съоръжението VA е между 20 и 50 l/kW при обща мощност от 
< 50 kW, водата за пълнене и допълване трябва да е настроена за обща твърдост 
в диапазона от 2 до 11,2°dH. Ако общата твърдост на нетретираната питейна вода 
е твърде висока, част от водата за пълнене и запълване трябва да се обезсоли:

Трябва да се влеят А% обезсолена вода.

A = 100% – [(Cmax – 0,1°dH)/Cпитейна вода – 0,1°dH)] x 100%

Cмакс.: Максимално допустима обща твърдост в °dH
Cпитейна вода: Обща твърдост на нетретираната питейна вода в °dH

A = 100% – [(11,2°dH – 0,1°dH)/(18°dH – 0,1°dH)] x 100% = 38%

Трябва да се обезсолят 38% от водата за пълнене и допълване.
Vприготвяне = 38% x 800 l = 304 l
При пълнене на съоръжението трябва да се влеят поне 304 l обезсолена вода.
След това може да се допълва с наличната питейна вода.

Пълно обезвъздушаване на съоръжението при максимална температура на 
системата.

Измерваните стойности при пускането в експлоатация се документират в прото-
кола за пускане в експлоатация и в дневника на съоръжението. Този дневник на 
съоръжението трябва да се предаде на оператора след пускането му в експло-
атация. За воденето и съхраняването на дневника на съоръжението от този 
момент е отговорен операторът. Дневникът на съоръжението се дава на разпо-
ложение със съпътстващата го документация.

Стойностите на водата, особено стойността на pH, електрическата проводимост 
и твърдостта, трябва да се измерват и документират ежегодно в дневника 
на съоръжението.

Общото количество вода за пълнене през периода на работа на уреда не бива 
да превишава три пъти обема на съоръжението (внасяне на кислород!). При 
съоръжения с високи количества за дозареждане (напр. над 10 % от обема 
на съоръжението годишно) трябва незабавно да се потърси причината и да 
се отстрани дефектът.

Пускане в експлоатация

Вода за доливане/допълване

18. Пълнене на отоплителното съоръжение/сифона
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Пълнене на отоплителното съоръжение

За гарантиране на безпроблемно функциониране 
на кондензационния уред са необходими правилно 
пълнене, цялостно обезвъздушаване и напълване 
на сифона.

 Преди свързването отоплителната система 
трябва да се промие, за да се отстранят 
остатъци, като частици от заваряване, 
кълчища, кит и др., от тръбопроводите. 
Проверете филтъра за замърсявания.

• Газовият кондензационен уред трябва да е изведен 
от експлоатация. Затворете сферичния газов кран.

• Отворете капачката на автоматичния обезвъздуши-
телен клапан на високоефективната помпа с един 
оборот.

• Отворете всички клапани на отоплителните тела.
 Отворете клапаните на потока напред и обратния 

поток на кондензационния уред.

• Напълнете бавно цялата отоплителна система и га-
зовия кондензационен уред в студено състояние 
през обратния поток до около 2 bar (необходим 
е външен манометър).

 Не се допускат инхибитори и препарати 
за защита от замръзване.

• Обезвъздушете всички отоплителни тела и при 
силно спадане на налягането на съоръжението 
допълнете с вода, докато достигнете работното 
налягане.

• Проверете цялото съоръжение, както и всички 
и съединения на компонентите за течове от стра-
ната на водата.

 Ако не е гарантирано доброто уплътнение, 
съществува опасност от щети, причинени 
от водата!

• Включете мрежовото напрежение на газовия 
кондензационен уред AP показание на дисплея, 
за продължителността на програмата за обезвъз-
душаване

Внимание

Внимание

Фигура: Клапан за ръчно обезвъздушаване

Клапанът за ръчно обезвъз-
душаване да се отвори леко

18. Пълнене на отоплителното съоръжение/сифона

Фиг. 1.1 Автоматичен обезвъздушителен клапан 
на помпата за отоплителния кръг

Фигурата може да се различава в зависимост 
от версията на уреда.
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Пълнене на сифона
Преди отваряне на сферичния газов кран и квитиране на повредата:

 ► Напълнете сифона отгоре над ревизионния отвор на тръбата/коляното за отработените газове.

  Пълнете само през тръбата за отработените газове, не наливайте вода в отвора за входящ 
въздух. В противен случай може да се стигне до повреда на горелката.

 ► При включване на маркуча за кондензата към сифона внимавайте за следното:
 – Маркучът за кондензата не трябва да образува големи извивки.
 – Маркучът за кондензата не трябва да се навива.
 – Маркучът за кондензата трябва да има достатъчен наклон (ок. 5°).

 ► Отворете сферичния газов кран.

Фиг. 1.1 Пълнене на сифона пред тръбата за отработените газове

• Отворете за кратко клапана за ръчно обезвъздуша-
ване на тръбата за потока напред, докато въздухът 
излезе напълно, след това отново го затворете. 
Съберете изтичащата вода!

• Проверете още веднъж налягането на съоръже-
нието чрез натискане на информационен бутон 3 
(вижте в 15. Управление; раздел „Меню с показа-
ния“) и при нужда допълнете вода.

Указание: 
По време на работата отоплителният кръг се обез-
въздушава сам чрез автоматичния обезвъздушите-
лен клапан на високоефективната помпа.

18. Пълнене на отоплителното съоръжение/сифона

Фигура: Показание за налягането на дисплея за управление

Информационен бутон 3

Пълнене на отоплителната система през устрой-
ството за пълнене

• Отворете крана за пълнене на устройството 
за пълнене.

• Напълнете отоплителния кръг през кръга за тех-
ническа вода.

• Затворете крана за пълнене и проверете целия 
уред и връзките на компонентите за течове.

• Трябва да се спазват указанията за обезвъздуша-
ване на съоръжението (вижте по-горе).

При инсталацията трябва да се внимава за 
това да се инсталира разделителен клапан 
съгласно EN 1717 в тръбопровода за питей-
ната вода. �

Фиг. 1.1 Устройството за пълнене е интегрирано 
при доставката

q	 Кран за пълнене
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Пълнене на сифона
Преди отваряне на сферичния газов кран и квитиране на повредата:

 ► Напълнете сифона отгоре над ревизионния отвор на тръбата/коляното за отработените газове.

  Пълнете само през тръбата за отработените газове, не наливайте вода в отвора за входящ 
въздух. В противен случай може да се стигне до повреда на горелката.

 ► При включване на маркуча за кондензата към сифона внимавайте за следното:
 – Маркучът за кондензата не трябва да образува големи извивки.
 – Маркучът за кондензата не трябва да се навива.
 – Маркучът за кондензата трябва да има достатъчен наклон (ок. 5°).

 ► Отворете сферичния газов кран.

Фиг. 1.1 Пълнене на сифона пред тръбата за отработените газове

18. Пълнене на сифона
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Пълнене на отоплителното съоръжение

Фиг. 1.1 Кран за пълнене

Фигурата може да се различава в зависимост от версията на уреда.

 ► Отворете крана за пълнене.
 ► Напълнете отоплителното съоръжение.

Налягането на съоръжението се показва на дисплея за управление.
 ✔ Налягане на съоръжението е 1,5 – 2,0 bar.
 ► Затворете крана за пълнене.

Отоплително съоръжение със системен разделител (опционален вариант)
При пълненето важат:
 – Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации (DIN) 

EN 1717
 – Системен разделител, семейство C тип A (DIN) EN 14367
 – Специфични за страната стандарти и директиви

Указания за инсталация и експлоатация:
Устройството за пълнене съдържа системен разделител CA (клас b) според DIN EN 14367.
Системните разделители CA според DIN EN 1717 се допускат за течности до категория на опасност 
3 включително (напр. вода за отопление без инхибитори).

В Германия и Австрия може да се използва само питейна вода за (първоначалното) пълнене на 
отоплителното съоръжение с устройството за пълнене със системен разделител. (Първоначалното) 
пълнене с третирана вода (деминерализирана вода и т. н.) отговаря на по-висока категория на 
опасност, за която системният разделител CA не може да се използва.
За да се гарантира дългосрочна и безпроблемна експлоатация на устройството за пълнене, 
се препоръчва използването на уловител за замърсявания (фин филтър) в инсталацията за 
питейна вода.

Поддръжка:
Устройството за пълнене със системен разделител CA не се нуждае от поддръжка.
При изтичане на вода от изхода на системния разделител CA вече не може да се гарантира 
коректното функциониране, затова системният разделител CA трябва да се смени.

19. Пълнене на отоплителното съоръжение



 

3066480_202003 WOLF GmbH | 51

Изпразване на отоплителното съоръжение:

• Изключете кондензационния уред от управлението. 
Натискайте бутона за режима на работа, докато на дисплея не се 
появи „OFF“. Тогава уредът влиза в режим на готовност. 
Ако уредът е свързан с BM-2, бутонът за режима на работа 
е дезактивиран. BM-2 поема тази функция.

• Изключете кондензационния уред чрез предпазителя на уреда на мяс-
тото на монтаж от напрежението.

• Затворете сферичния газов кран.

• Оставете температурата в отоплителния кръг да падне до поне 40°C. 
(Опасност от попарване с вряла вода!)

• Подсигурете отоплението срещу повторно включване на напрежението.

• Отворете крана за изпразване (KFE кран – на мястото на монтаж).

• Отворете обезвъдушителните клапани на отоплителните тела.

• Отведете водата за отопление.

Бутон за режима 
на работа

20. Изпразване на отоплителното съоръжение

5
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Настройка на съставното съоръжение за газ и 
въздух

Работите по настройката трябва да се извър-
шат в описаната по-долу последователност. 
Комбинираният газов клапан вече е настроен 
фабрично за вида газ според типовата табел-
ка. Настройката на комбинирания газов клапан 
трябва да се извършва само след преоборудва-
не за друг вид газ.

Определяне на вида газ
Газовият кондензационен уред е оборудван с пнев-
матично съставното съоръжение за газ и въздух. 
В състоянието при доставка уредът е настроен на 
природен газ E/H. 
При работа с природен газ LL газовата дроселна 
бленда трябва да се премахне. 
При работа с втечнен газ P газовата дроселна бленда 
трябва да се подмени съгласно таблицата „Газови 
дроселни бленди“.
1. Трябва да се съобщят видът на газта и индексът 

на Вобе на газоснабдителните дружества, съотв. 
на доставчиците на втечнен газ.

2. При работа с природен газ LL и втечнен газ P 
трябва да се коригира газовата дроселна бленда.

3. Видът на газа трябва да се посочи в протокола за 
пускане в експлоатация.

4. Отворете сферичния газов кран.

Внима-
ние

Природен газ E/H 15,0: 
WS= 11,4 – 15,2 kWh/m³  = 40,9 – 54,7 MJ/m³

Природен газ LL 12,4:1) 
WS=  9,5 – 12,1 kWh/m³  = 34,1 – 43,6 MJ/m³

Втечнен газ Р 
WS= 20,2 – 21,3 kWh/m³  = 72,9 – 76,8 MJ/m³
1) не важи за Австрия/Швейцария

Таблица: Индекс на Вобе в зависимост от вида газ

Газови категории и налягания на свързване

Ако налягането на свързване е извън посочения диапазон, не трябва да се извършват никакви настройки и уредът не 
трябва да се пуска в експлоатация.

21. Определяне на вида газ

Страна на предназначение Категория на уреда Налягане на свързване в mbar

Природен 
газ

Втечнен газ Природен газ Втечнен газ

Номинално мин макс. Номинално мин макс.

DE II2ELL3P 20 18 25 50 42,5 57,5
AT, LU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
BE I2ER 20/25 18 30
BE I2ES 20/25 18 30
BE I3P 37 25 45
BE I3P 50 42,5 57,5

FR II2Esi3P 20/25 17 25 37 25 45
FR II2Esi3P 20/25 17 30 50 42,5 57,5
PL II2ELw3P 20 18 25 37 25 45
TR II2H3P 20 18 25 30/37 25 45
DK, EE, SI, RO, MO, BG, CN, FI, NO, SE II2H3P 20 18 25 30 25 35
CZ, IT, ES, GR, TR, HR, IE, SI, LT, LV, NO, PT, SE II2H3P 20 18 25 37 25 45
CH, CZ, ES, GB, NO, SE II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
RU II2H3P 20 13 25 30

50
25

42,5
35

57,5
UA II2H3P 20 13 25 37 25 45
HU II2H3P 20 18 25 37 25 45
HU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
NL II2L3P, II2EK3P 25 18 30 30/37 25 45
NL II2L3P, II2EK3P 25 18 30 50 42,5

Табл. 1.1 Газови категории и налягания на свързване
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Фигура: Проверка на налягането на връзката за газ

Газоизмервателен нипел 

Проверка на налягането на връзката за газ

Допустимите стойности можете да видите 
в таблицата с газови категории и налягания 
на свързване.
Работи по газопровеждащите конструктивни 
елементи трябва да се извършват само от 
оторизиран специалист. При неправилна 
работа може да изтече газ, в резултат на 
което съществува опасност от експлозия, 
задушаване и отравяне.

1. Газовият кондензационен уред трябва да е изве-
ден от експлоатация.  
Затворете сферичния газов кран.

2. Разхлабете винта   C   на газоизмервателния 
нипел на комбинирания газов клапан с отверт-
ка, но не го отвивайте напълно.

3. Включете манометъра.

4. Отворете сферичния газов кран.

5. Включете газовия кондензационен уред с бутон 5. 
Ако уредът е свързан с BM-2, бутонът за режи-
ма на работа е дезактивиран. BM-2 поема тази 
функция

6. След стартиране на газовия кондензационен 
котел отчетете налягането на свързване при ма-
нометъра и го нанесете в протокола за пускане 
в експлоатация.

7. Изключете газовия кондензационен уред, затво-
рете сферичния газов кран, махнете маноме-
търа, плътно затегнете винта обратно в газоиз-
мервателния нипел.

8. Отворете сферичния газов кран.

9. Проверете за изтичане на газ от газоизмерва-
телния нипел на комбинирания газов клапан.

10. Приложената указателна табелка трябва да се 
попълни и да се залепи от вътрешната страна 
на облицовката.

11. Затворете отново уреда.

Ако не всички винтове за затегнати 
добре, съществува опасност от изти-
чане на газ и опасност от експлозия, 
задушаване и отравяне.

C

Фигура: Бутони за управление

5

22. Проверка на налягането на връзката за газ
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Смяна на вида газ 
(само при работа с природен газ LL и втечнен газ)

При работа с природен газ LL и втечнен газ е не-
обходима смяна на вида газ.

1. Газовият кондензационен уред трябва 
да е изведен от експлоатация. Затворете 
сферичния газов кран.

 Уредът стартира автоматично при заявка 
за загряване дори ако видът газ все още 
не е настроен правилно.

2. Изключете щепсела от комбинирания газов 
клапан.

3. Разхлабете холендровото съединение на комбини-
рания газов клапан (A).

4. Махнете винтовете (B) от комбинирания газов 
клапан.

5. Издърпайте комбинирания газов клапан надолу 
и напред, след това махнете (C).

6. Махнете газовата дроселна бленда (E) от гуме-
ната втулка (D).

7. Поставете газовата дроселна бленда според 
таблица „Газови дроселни бленди“.

8. Монтирайте частите отново в обратна последо-
вателност, при това внимавайте за правилната 
позиция на уплътненията.

9. Отворете сферичния газов кран.

10. Проверете за изтичане на газ от комбинирания 
газов клапан.

Внимание

Фигура: Смяна на вида газ

H12 Тип
1 28 kW природен газ
2 28 kW втечнен газ
3 35 kW природен газ
4 35 kW втечнен газ
5 24 kW природен газ
6 24 kW втечнен газ

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони за управление

11. Включете газовия кондензационен уред с бутон 5. 
Ако уредът е свързан с BM-2, бутонът за режи-
ма на работа е дезактивиран. BM-2 поема тази 
функция

12. Настройте вида газ в нивото на специалиста  
(само при втечнен газ).
• Извикайте списъка с параметри HG:  

натиснете (бутон 4) за 10 секунди
• Натиснете отново за кратко (бутон 4)
• Изберете Н12 чрез (бутони 1 или 2)
• Настройте вида газ според таблицата  

(чрез бутон 6 или 7)
• Напуснете нивото на специалист (чрез бутон 4)

• Актуализирайте типовата табелка. 
Залепете стикера за „Преоборудване към 
втечнен газ“ (намира се в комплекта са пре-
оборудване към втечнен газ P) до типовата 
табелка.

 При преоборудване към природен газ LL 
залепете стикера „Преоборудване към приро-
ден газ LL“ (приложен е към придружаващите 
документи) до типовата табелка.

13. Извършете измерване на CO2n при отворен 
уред – горно натоварване

 при отворен уред – долно натоварване  
(вижте следващата страница)

5

Фигура: Параметър H12

A

B
D

C

E

Вид газ
Газова дроселна бленда
24/28 kW 35 kW

Приро-
ден газ 
E/H

един прорез/зелено
(състояние при доставка)

три прореза/бяло
(състояние при доставка)

Приро-
ден газ 
LL

няма 
Газова дроселна бленда

няма 
Газова дроселна бленда

Втечнен 
газ Р

два прореза/жълто четири прореза/червено

Таблица: Газови дроселни бленди

23. Смяна на вида газ



 

3066480_202003 WOLF GmbH | 55

Настройка на CO2 при горно натоварване

Фигура: Комбиниран газов клапан

Фигура: Измервателни отвори

Настройка на 
CO2 при долно 
натоварване
(регулиращ винт 
за нулева точка)

Настройка на CO2 
при горно натовар-
ване

23. Смяна на вида газ

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони за управление

5

При отворен измервателен отвор може 
да изтече газ в помещението на монтаж. 
Съществува опасност от задушаване.

1. Отстранете винта   B   от десния измервателен 
отвор.

2. Отворете сферичния газов кран.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Активирайте режима на почистване на комина 
(вижте „Управление“).

5. Ок. 20 секунди след стартиране на горелката 
проверете съдържанието на CO2 с измервате-
лен уред за CO2 и при необходимост донастрой-
те с регулиращия винт за нулева точка съгласно 
таблицата. 

– завъртане надясно (-) – намаляване на CO2! 
– завъртане наляво (+) – увеличаване на CO2!

FGB/FGB-K  
Отваряне на уреда при горно 

натоварване
Вид газ CO2 в % O2 в %

Природен газ 
Е/H/LL

9,1% ± 0,2% 4,5 ± 0,3%

Втечнен газ Р  10,2% ± 0,2% 5,4 ± 0,3%

Настройка на CO2 при долно натоварване 
1.  Активирайте режима на почистване на комина 

и натиснете бутона за топла вода (2).

– завъртане надясно – увеличаване на CO2! 
– завъртане наляво – намаляване на CO2!

FGB/FGB-K  
отворен уред при долно натовар-

ване
Вид газ CO2 в % O2 в %

Природен газ 
Е/H/LL

8,9% ± 0,2% 5,0 ± 0,3%

Втечнен газ Р  9,8% ± 0,2% 6,0 ± 0,3%

2. След приключване на работите монтирайте 
капака на облицовката и проверете стойностите 
на CO2 при затворен уред. 
При правилна настройка котелът трябва да е 
настроен на стойностите за CO2 според таблица  
„25. Измерване на параметрите на горене“.

3. По избор – чрез натискане на бутона за топла вода 
(1) може да се премине към горното натоварване.

4. Дезактивирайте режима за почистване 
на комина (натискане на бутон 4). След 
приключване на измерването изключете уреда, 
извадете измервателната сонда и затворете 
измервателния отвор. При това следете/
проверете плътното прилягане на винта/
уплътнението!

Внимание

B
Отвор за измерване на отработените газове

Не махайте винтовете, комбинираният 
газов клапан след това вече няма да може 
да се настрои!

Внима-
ние
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24. Корекция на максималната отоплителна мощност
Настройка на мощността (параметър H04)
Настройката на мощността на параметрите на управление е възможна само чрез интегрираното 
управление.
Отоплителната мощност се определя чрез оборотите на газовия вентилатор.
Чрез намаляването на оборотите на газовия вентилатор според таблицата се коригира макс. 
отоплителна мощност при 80/60 °C.

Уред с 24 kW
Стойност на показа-
нието

[%] 35 40 50 60 70 80 90 100

Отоплителна мощност [kW] 4,8 6,2 9,1 11,9 14,8 17,6 20,5 23,3

Уред с 28 kW
Стойност на показа-
нието

[%] 28 40 50 60 70 80 90 92

Отоплителна мощност [kW] 4,8 9 12,5 16 19,5 23 26,5 27,3

Уред с 35 kW
Стойност на показа-
нието

[%] 31 40 50 60 70 80 90 100

Отоплителна мощност [kW] 6,7 10,2 14,1 18,0 21,9 25,8 29,7 33,6

Ограничение на максималната отоплителна мощност на базата на температурата на потока 
напред/обратния поток от 80/60°C

0
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20

25
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35

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[k
W
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FGB-(K-)35 FGB-(K-)24 FGB-(K-)28

Фиг. 1.1 Максимална отоплителна мощност
Отоплителна мощност [kW] Стойност на показанието [%]
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При промяна на компонентите управляваща платка, вентилатор, смесително устройство, горелка 
и газов клапан трябва да се извършва измерване на отработените газове от специалист.  
Параметрите на горене трябва да се измерват при затворен уред.

Внимание

Измерване на входящия въздух
1. Отворете сферичния газов кран.

2. Отстранете винта   A   от левия измервателен 
отвор.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Включете газовия кондензационен уред и чрез бу-
тоните 6 и 7 (задръжте ги натиснати за 5 секунди) 
активирайте режима на почистване на комина.

5. Измерете температурата и CO2.

6. При съдържание на CO2 > 0,3 % при концен-
трично отвеждане на въздуха/отработените 
газове има неуплътненост в тръбата за отрабо-
тени газове, която трябва да бъде отстранена.

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затво-
рете измервателния отвор. При това внимавай-
те винтовете да са плътно затегнати!

Фигура: Измерване на параметрите на отработените газове

Измерване на параметрите на отработените 
газове

При отворен измервателен отвор може 
да изтече газ в помещението на монтаж. 
Съществува опасност от задушаване.

1. Отстранете винта   B   от десния измервателен 
отвор.

2. Отворете сферичния газов кран.
3. Вкарайте измервателната сонда.
4. Включете газовия кондензационен уред и 

чрез бутоните 6 и 7 (задръжте ги натиснати за 
5 секунди) активирайте режима на почистване 
на комина.

5. След най-малко 20 секунди работа измерете 
първо при горното, а после и при долното нато-
варване.

6. Стойности на отработените газове (за допусти-
ми стойности вижте таблицата).

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затво-
рете измервателния отвор. При това следете за 
плътното прилягане на винтовете/уплътнението!

Внимание

1

2

4

6

7

Фигура: Бутони за управление

5

FGB/FGB-K затворен уредпри горно натоварване

Вид газ CO2 в % O2 в %

Природен газ Е/H/LL 9,3% ± 0,2% 4,2 ± 0,3%

Втечнен газ Р  10,5% ± 0,2% 4,9 ± 0,3%

FGB/FGB-K затворен уредпри долно натоварване

Вид газ CO2 в % O2 в %

Природен газ Е/H/LL 9,1% ± 0,2% 4,7 ± 0,3%

Втечнен газ Р  10,0% ± 0,2% 5,7 ± 0,3%

Таблица: Параметри на отработените газове

A

B
Отвор за измерване на отработените газове

Отвор за измерване 
на входящия въздух

25. Измерване на параметрите на горене
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26. Описание на функциите на високоефективната помпа
Височина на остатъчния напор на високоефективната помпа (EEI ≤ 0,20)
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Фиг. 1.1 Диаграма на остатъчния напор
Остатъчен напор [mbar]
Дебит [l/h]

q	 Преливен клапан 450 mbar

Описание на функциите на високоефективната помпа (EEI ≤ 0,20)
Възможности Отоплителен режим Възможни са 2 режима на работа на 

модулиращата помпа на отоплителния кръг:

1. Управление на разширението (ΔT)
Целта на това управление е чрез постоянно 
поддържане на зададеното разширение да се 
използва ефективността на горелката възможно 
най-добре и да се минимизира електрическата 
енергия, от която се нуждае помпата.

2. Фиксирани обороти (фиксирана стойност)
Помпата на отоплителния кръг работи в целия 
диапазон на мощност на горелката с фиксирани 
обороти. Мощността на помпата се регулира 
в зависимост от необходимото отоплително 
натоварване, а разходът на ток остава 
непроменен.

Режим за топла вода Помпата на отоплителния кръг не модулира, 
а работи с константни обороти H41 (вижте 
таблица „Фабрични настройки на оборотите 
на помпата“).

Режим на готовност Помпата не работи, когато уредът е в режим 
на готовност.

Настройване на режима 
на работа

Управлението на помпата може да се настрои с параметър H37.
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26. Описание на функциите на високоефективната помпа
Отстраняване на проблем
Проблем Мярка за отстраняване
Отделни отоплителни тела не се загряват 
добре.

Извършете хидравлично изравняване, т.е. 
ограничете по-топлите отоплителни тела.
Увеличете оборотите на помпата (H16).

В рамките на преходното време не се достига 
зададената стайна температура.

Завъртете регулатора за нужната стайна 
температура на по-висока стойност, напр. 
с настройка на нужната стойност ± 4

При много ниска външна температура не се 
достига зададената стайна температура.

Настройте по-стръмна отоплителна крива на 
регулатора, напр. увеличете температурата на 
потока при нормална външна температура.

Показание на статуса на LED (според изпълнението):
Статус на LED Състояние на работата на помпите
ИЗКЛ. Помпата няма поток
мига в зелено Помпата работи съгласно показателят PWM
свети в зелено Помпата работи с максимална преносна 

мощност
свети в червено Повреда:

Възможни грешки
– твърде ниско напрежение
– работното колело е блокирало
– електрическа причина

LED
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27. Протокол за пускане в експлоатация
 ► Попълнете протокола за пускане в експлоатация след пускането в експлоатация.

Работи по пускането в експлоатация Измерени стойности или потвърждение
1.) Номер на производителя върху типовата табелка

____________________________________
2.)  Проверени ли са електрическо окабеляване/

свързване/защита според техн. данни 
на ръководството за монтаж и според 
предписанията на VDE?

□
2.) Съоръжението промито ли е? □
3.)  Пълно ли е съоръжението и изпълнена 

ли е подготовката на водата? □
 – стойност на pH

______________________  стойност на pH

 – Обща степен на твърдост
________________________________  °dH 

 – електрическа проводимост
______________________________  mS/cm 

4.) Обезвъздушени ли са уредът и съоръжението? □
5.) Има ли в съоръжението налягане 1,5 – 2,0 bar? □
6.) Проверена ли е хидравликата за течове? □
7.) Пълен ли е сифонът? □
8.)  Поставена ли е газовата дроселна бленда 

според вида газ? Природен газ □
Втечнен газ □
Индекс на Вобе  kWh/m³ 
Нетната отоплителна стойност  kWh/m³

9.) Проверено ли е налягането на връзката за газ?
 (Измерено при пълно натоварване.) _______________________________  mbar
10.)  Настроен ли е видът газ в параметъра за 

специалист H12? 1 = природен газ = 28 kW □
2 = втечнен газ = 28 kW □
3 = природен газ = 35 kW □
4 = втечнен газ = 35 kW □
5 = природен газ = 24 kW □
6 = втечнен газ = 24 kW □

11.)  Настроена ли е отоплителната мощност 
в параметър H04? Стойност? __________________________________ %

12.)  Вписани ли са видът газ и отоплителната 
мощност върху стикера? □

13.) Извършена ли е проверка за изтичане на газ? □
14.) Поставена ли е облицовката? □
15.)  Включване на отоплителния уред, поставяне 

на управлението на ИЗКЛ/готовност. □
16.)  Направена ли е основната настройка 

на управлението? □
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27. Протокол за пускане в експлоатация
Работи по пускането в експлоатация Измерени стойности или потвърждение
17.)  Измерване на отработените газове (режим на 

почистване на комина при горно натоварване 
и затворен уред):

 Температура на отработените газове бруто

 Температура на входящия въздух

 Температура на отработените газове нето

  Съдържание на въглероден диоксид (CO2) 
или съдържание на кислород (O2)

 Съдържание на въглероден монооксид (CO)

□
_______________________________ tA [°C]

_______________________________ tL [°C]

___________________________ (tA – tL) [°C]

__________________________________ %

________________________________ ppm
18.)  Проверена ли е системата за въздух/отработени 

газове? □
19.) Параметър за специалист H40
  Проверете и при необходимост променете 

конфигурацията на съоръжението.
 Параметър за специалист H51
  Проверете и при необходимост променете 

конфигурацията на топлата вода.

□

20.) Извършена ли е функционална проверка? □
21.)  Инструктиран ли е потребителят, предадени ли 

са документите? □
Потвърдете пускането в експлоатация:

Дата, печат, подпис на специалиста
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28.1. Поддръжка – съобщения за повреда
При поддръжката трябва да се спазват инструкциите за безопасност 
от страница 4.

Инструкции за безопас-
ност при поддръжката

1

2

Ако по време на работа се появят повреди, те може да се извикат 
в раздел „Специалист“ в историята на грешките. 

За тази цел задръжте натиснат бутона за изчистване на грешки (4) 
за 10 секунди (докато се появи ts). 
С бутоните (1) и (2) менюто история на грешките отидете на „Hi“ 
и изберете с бутона за изчистване на грешки (4). 
Показват се последните повреди, които могат да дадат на специалиста 
насоки за поддръжката.

История на грешките 
- чрез натискане на бутон (1) може да се избере H01 до H08.
- кодът за грешка се показва с бутон (7).

Чрез 2-кратно натискане на бутона за изчистване на грешки (4) 
достигате обратно в раздел „Специалист“. Тук чрез бутоните (1) и (2) 
избирате менюто с история на грешките „rES“, за да нулирате грешката.

Нулиране на историята на грешките:
- ако се показва rES, задръжте натиснат бутона за режима на работа (5) 
за 10 секунди.

Чрез натискане на бутона за режима на работа (3) за 1 секунда 
напускате нивото на специалист.

История на грешките

Бутон за 
изчистване 
на грешки (4)

Бутон за режима на работа (5)

7

Информационен 
бутон (3)
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28.2. Поддръжка – комплект за поддръжка с резервни 
части

 
1 Комплект за поддръжка Мат. №: 8614950
1 Комплект за почистване Мат. №: 8614952
1 Измервателен уред за BImSch 

измерване
–

1 Уред за диференциално 
налягане

–

За поддръжката са необхо-
дими

Комплект за поддръжка
Резервни части

Уплътнение на ваната 
за кондензата

Запалителен и йони-
зационен електрод

Уплътнение на запа-
лителния и йониза-

ционен електрод

Уплътнение на горелката

Уплътнение на топлооб-
менника за топла вода

Уплътнение на ваната за 
кондензата – тръба за отрабо-
тени газове

Плоско уплътнение  
на монтажна планка

Винтове на капака 
на горивната камера
M6

Винтове на запалителния и йонизационен 
електрод и монтажната планка
M4

Комплект за почистване

� � �

Фиг. 1.1 Съдържание на комплекта за почистване

q	 Универсален ключ
w	 Адаптерна планка с накрайник за измерване 

на налягането

e	 Инструмент за почистване
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28.3. Подготовка за поддръжка

 ► Отваряне на облицовката (9. Отваряне на облицовката).

Спиране на напрежението на съоръжението

  В клемите за мрежово свързване на уреда 
има електрическо напрежение дори и при 
изключен работен превключвател.

– Спрете напрежението на съоръжението

Затваряне на сферичния 
газов кран

  Някои от конструктивните елементи могат да бъдат много горещи. 
Оставете да се охладят или сложете ръкавици.

Опасност от изгаряне

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform
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28.4.  Установяване на степента на замърсяване на топлообменника 
за гореща вода (от страната на отработените газове)

Монтиране на измервателния 
нипел за налягането

–  Разхлабете винта с вътрешен шестостен M4 на запалителния/йониза-
ционен електрод (1)

–  Монтирайте адаптерната планка с накрайник за измерване на  
налягането (2)

–  Запалителният/йонизационен електрод с уплътнение трябва да бъде 
монтиран обратно след поддръжката

– Свържете уреда за измерване на диференциалното налягане между 
адаптерната планка „+“ и измервателния отвор за отработени газове 
„-“ на връзката на уреда с измервателен отвор за отработените газове

- Уредът стартира с програма за обезвъздушаване  
(функция AP, вижте глава 15 – „Управление“)  
и вентилаторът работи 30 секунди с постоянни обороти

Измервана стойност Мярка
> 3 mbar 1) Почистване

Таблица: Гранични стойности за почистването на топлообменника
1) До софтуерна версия 1.00 гранична стойност 7 mbar

– Сравнете измерваната стойност с таблицата и приложете мерките
– Почистете топлообменника, както е описано в глава 28.8.

Включване на уреда
(повторно обезопасяване)

Установяване на диферен-
циалното налягане горивна 
камера/топлообменник

1

2

+–
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28.5. Поддръжка на горелката

Разхлабете следните щекери:

–  Вентилатор

–  Комбиниран газов клапан

–  Запалителен/йонизационен електрод

  Издърпайте чрез леки въртеливи движения

Разхлабване на резбовото 
съединение на комбинирания 
газов клапан

Разхлабване на щекерното 
съединение
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28.5. Поддръжка на горелката
-  Извадете смукателната тръба

–  Разхлабете 2-та винта на капака на горивната камера

–  Повдигнете капака на горивната камера, плъзнете го надолу и го извадете 
нагоре

 Горелката трябва да се почиства при всяка поддръжка.

– Извадете горелката
– Визуално проверете за повреди
– Сменете при повреда 
– Почистете с въздух под налягане, чрез изсмукване или изтръскване 

срещу посоката на потока
– Почистете уплътнителните повърхности на топлообменника и горелката
- Сменете уплътнението на горелката

Внимание: 
Да не се използват почистващи препарати за котли, киселини, 
луги и вода при почистването!

Демонтаж на капака 
на горивната камера

Поддръжка на горелката
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28.6. Смяна на запалителния и йонизационен електрод
- Извадете електрода чрез разхлабване на 2-та винта М4.

– Електродът с уплътнението трябва да се сменя при всяка поддръжка 
(момент на затягане за фиксиращите винтове 3,0 ± 0,3 Nm).

– Извадете електрода чрез разхлабване на 2-та винта М4.

Смяна на електродите

Електрод
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28.7. Почистване на сифона/проверка на разширител-
ния съд

Почистване на сифона
 – Почистете сифона от остатъци.
 – Поставете съд за улавяне под сифона.
 – Отворете отвора за почистване на сифона.
 – Напълнете сифона отгоре през ревизионния отвор на тръбата/коляното за отработените газове 

и промийте.

  Промивайте само през тръбата за отработените газове, не наливайте вода в отвора за 
входящ въздух. 

 В противен случай може да се стигне до повреда на горелката.

Фиг. 1.1 Пълнене на сифона пред тръбата за отработените газове

Фигурата може да се различава в зависимост от версията на уреда.

Проверка на разширителния съд
 – Проверете разширителния съд.
 – При загуба на вода проверете предварителното налягане при разширителния съд.
 – Свързващият клапан се намира отпред и е защитен с предпазна капачка.
 – При отоплителен кръг без налягане предварителното налягане трябва да е около 0,75 bar.
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28.8. Демонтиране на топлообменника
- Затворете сервизните кранове VL/RL

- Отворете изпускателния кран

– Отворете ръчния обезвъздушител

- Извадете щекерите на температурния сензор за потока напред, 
STB и температурния сензор за отработените газове

– Извадете щекерите на сензора за обратен поток и сензора за налягане
- Разхлабете предпазните скоби
- Разхлабете резбовото съединение на помпата
- Отстранете тръбите

Изпразване на кондензационния 
уред от страната на горещата 
вода

Демонтиране на тръбопровода 
за поток напред/обратен поток
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28.8. Демонтиране на топлообменника
- Демонтирайте 3-пътния вентил (двигател).
– Демонтирайте газовия тръбопровод.
– Демонтирайте сифона.
- Издърпайте надолу ваната за кондензата чрез стискане на придържа-

щите скоби и поставете в корпуса 

- Повдигнете нагоре топлообменника и го извадете напред

  

- Поставете топлообменника върху фланеца на горелката

- С инструмента за почистване от комплекта за поддръжка почистете  
диагонално неопреновите редове.

– Изтръскайте освободените остатъци (по посока на фланеца на горелката)! 
Топлообменникът може да бъде допълнително промит с вода.

 

Демонтиране на ваната за 
кондензат

Откачете топлообменника

Почистване на 
топлообменника

 Завъртете на 180°

Почистване на ваната за 
кондензат от остатъци

Внимание: 
Да не се използват почистващи 
препарати за котли!

Фигурата може да се различава в 
зависимост от версията на уреда.
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- Сменете уплътненията на ваната за кондензата и смажете със силико-
нова грес

– Поставете ваната за кондензата в корпуса

– Закачете топлообменника отгоре надолу

- Вкарайте право нагоре чрез стискане на придържащите скоби и фикси-
райте към топлообменника

– Тръбата за отработените газове трябва да се намира във ваната 
за кондензата

– Монтирайте отново сифона

- Сменете уплътненията и ги смажете!

– Монтирайте тръбите чрез предпазни скоби и резбовото съединение към 
помпата

– Монтирайте щекерите на температурния сензор за потока напред, STB 
и температурния сензор за отработените газове

– Монтирайте щекерите на сензора за обратен поток и сензора за налягане

Сглобяване на топлообменника

Монтиране на ваната за 
кондензата

Монтиране на тръбопровода 
за поток напред/обратен поток

28.9. Сглобяване на топлообменника
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28.9. Сглобяване на топлообменника
- Затворете изпускателния кран

– За пълнене вижте глава 18, 19

– Обезвъздушете кондензационния уред

– Отворете сервизните кранове на потока напред/обратния поток

- Сменете уплътнението на горелката

– Поставете горелката хоризонтално

– Поставете капака на горивната камера върху горивната камера и го 
издърпайте равномерно напред

– Затегнете винтовете на капака на горивната камера 

– Монтирайте смукателната тръба

- Възстановете следните щепселни връзки:

–  Вентилатор

–  Комбиниран газов клапан

–  Запалителен/йонизационен електрод

  Пъхнете чрез леки въртеливи движения

Напълнете кондензацион-
ния уред от страната на 
горещата вода

Монтиране на капака на горив-
ната камера

Възстановяване на щепселни-
те връзки
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28.9. Сглобяване на топлообменника
- Сменете уплътнението на резбовото съединение.

– Затегнете резбовото съединение на комбинирания газов клапан и про-
верете за изтичане на газ.

- Напълнете сифона (18. Пълнене на сифона).

- Измерете според глава 28.4 „Степен на замърсяване на топлообменника 
за гореща вода“.

– Измерените загуби на налягане трябва да са под граничните стойности.

– Ако не се установи подобрение, трябва да се монтира резервна част 
„топлообменник“.

Затягане на резбовото съеди-
нение на комбинирания газов 
клапан

Пълнене на сифона

Контролно измерване на
диференциалното налягане 
на топлообменника след по-
чистването
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29. Проверка на приготвянето на топла вода
- Спрете студената вода и хидравлично премахнете налягането.

При твърде малка мощност на топлата вода при FGB-K вземете 
следните мерки:
– Проверете и почистете филтъра за замърсявания при FGB-K.

– Демонтирайте пластинчатия топлообменник при FGB-K.

– Разхлабете с 4 mm винтовете (2 броя) с ключ с вътрешен шестостен и  
издърпайте нагоре пластинчатия топлообменник (PWT).

- Почистете котления камък от пластинчатия топлообменник или го 
сменете.

– Сменете уплътненията на пластинчатия топлообменник и ги смажете.

– Затегнете винтовете след монтажа с момент на затягане от  
3,5 ± 0,5 Nm.

- Отворете сферичния газов кран и включете уреда.

– Проверете газовата отсечка и хидравликата за течове.

– Закачете отново облицовката и я фиксирайте.

– Натиснете бутона за режима на почистване на комина.

Активиране на режим за 
почистване на комина
(натиснете двата бутона 
едновременно за 5 секунди)

Проверка на приготвянето на 
топла вода

� �� �

q	 Винт на пластинчатия 
топлообменник

w	 Пластинчат топлообменник
e	 Филтър за замърсявания

Пробно пускане

След всяка поддръжка трябва да се измерват параметрите на горене. 
За инструкции вижте глава 25.

Измерване на параметрите 
на горене

Фигурата може да се различава в 
зависимост от версията на уреда.
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Предпазен ограничител на температурата STB (термостат)
STB изключва уреда при температура от 110°C.

Това води до изключване на горелката и до блокираща  
повреда Þ Код за грешка 01. При връщане под точката на изключване 
уредът отново заработва след квитиране на грешката.

Температурен сензор на котела 
• Температурният сензор на котела е контактен сензор на горивната 

камера. Уредът се регулира чрез регистрираната тук температура.

• Максималната възможна температура на котела е 90°C. Ако тази тем-
пература се превиши, това води до изключване на уреда и до циклич-
но спиране на горелката (фабрична настройка 7 минути).

• Температурният сензор на котела е ограничител на температурата, 
изключва уреда при 105°C (блокиращо) Þ Код за грешка 02

• Температурният сензор на котела е термоконтролер, изключва уреда 
при 95°C (неблокиращо) Þ Код за грешка 06

Температурен сензор за отработените газове
Температурният сензор за отработените газове изключва уреда при 
температура на отработените газове > 115°C. Þ Код на грешка 07.

Температурата на отработените газове се регистрира чрез сензор във  
ваната за кондензата.

Следене на температурата

Следене на налягането на 
съоръжението

Защита срещу пожар в случай на изкипяваща вода

Уредът разполага със сензор за налягане, който следи работното наля-
гане в отоплителния кръг. Ако налягането в системата падне под 0,5 bar, 
това води до изключване на горелката, без да се блокира уредът. Ако 
налягането отново се повиши над прага на изключване, уредът автома-
тично заработва отново.

30. Предпазни съоръжения
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Отвеждане на въздух/отработени газове

Предвидете проветрение при B23, B33, C53

B23

B33C13x

C53

C83x

C53x

C33x

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C33x

C43x

C53x

C93x C33x B33

C13x

C93x C43x

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове

Видове свързване
Тип 1) Начин на работа Може да се свърже към

зависим от 
въздуха в по-
мещението

независим 
от въздуха в 

помещението

комин,
нечувствителен към 

влага

комин за 
въздух/

отработени 
газове

отвеждане на 
въздух/ 

отработени 
газове

строително 
одобрен LAF

нечувствителна 
към влага тръба 
за отработен газ

B23P, B33P, C13x, 
C33x, C43x, C53, 
C53x, C83x, C93x

X X B33, C53, C83x C43x C13x2)3), C33x, 
C53x

C63x B23, C53x, C83x, 
C93x

1) При означението „х“ всички части на тръбопровода за отвеждане на отработени газове са заобиколени от въздуха за горене. 
2)В Швейцария съблюдавайте насоките за работа с газ G1! 
3)В Испания според норма UNE 123001 (2009) не е позволена инсталация на C13x на наклонен покрив.

Указания за комбиниране:

Точка Безопасна разлика в налягането съгласно DIN EN 15502-2-1 24 kW/28 kW 35 kW

a максималната безопасна разлика в налягането при най-малкото топлинно натоварва-
не (Δpmax, saf(max)) 25

b максималната безопасна разлика в налягането при най-голямото топлинно натоварва-
не (Δpmax, saf(max)) 77 75

c максималната безопасна разлика в налягането при стартиране 
(Δpmax, saf(start)) 25

d максималната функционална разлика в налягането при най-голямото топлинно нато-
варване (Δpmax, func(max)) 25

e най-малката безопасна разлика в налягането 
(Δpmin, saf) -200
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Отвеждане на въздух/отработени газове

Варианти за отвеждане на отработените газове Максимална дължина 1
[m]

до 24 kW до 28 
kW

до 35 
kW

B23P Тръба за отработени газове в шахтата и въздух за горене точно над уреда
(зависим от въздуха в помещението)

DN60
DN80

13
50

12
50

7
50

B33P Тръба за отработени газове в шахтата с хоризонтална концентрична съеди-
нителна тръба (в зависимост от въздуха в помещението)

DN60
DN80

12
50

10
50

5
50

B33P
Връзка към нечувствителен към влага комин за отработени газове с
хоризонтална концентрична съединителна тръба (в зависимост от въздуха в 
помещението

Пресмятане съгласно EN 13384
(производител на LAS)

C13x Хоризонтално прекарване през наклонен покрив
(независимо от въздуха в помещението – капандура на място)

DN60/100
DN80/125

8
25

10
37

8
29

C33x
Вертикално концентрично прекарване през наклонен покрив или плосък 
покрив, вертикално концентрично отвеждане на въздуха/отработените газове 
за монтаж в шахта (независимо от въздуха в помещението)

DN60/100
DN80/125
DN110/160

8
26
–

12
20
20

9
24
29

C43x

Връзка към нечувствителен към влага комин за въздух/отработени газове 
(LAS),
максимална дължина на тръбата от средата на дъгата на уреда до връзката 
2 m  
(независимо от въздуха в помещението)

Пресмятане съгласно EN 13384
(производител на LAS)

C53
Връзка към тръбата за отработени газове в шахтата и захранващ тръбопро-
вод през външна стена (независимо от въздуха в помещението), вкл. 3 m 
захранващ тръбопровод

DN80/80 50 50 50

C53x
Връзка към тръбата за отработени газове върху фасадата (независимо от 
въздуха в помещението)
Засмукване на въздух за горене през външната стена

DN60/100
DN80/125

12
50

10
50

5
46

C83x
Връзка към тръбата за отработени газове в шахтата и 
подаване на въздух през външна стена (независимо от въздуха в помещение-
то)

DN80/125 50 50 50

C83x
Концентрична връзка към нечувствителен към влага комин за отработени 
газове и въздух за горене през външна стена (независимо от въздуха в поме-
щението)

Пресмятане съгласно EN 13384
(производител на LAS)

C93x Тръба за отработени газове за монтаж в шахта, вертикално DN60
Съединителна тръба DN60/100 неподвижна 10 9 5

C93x

Тръба за отработени газове за монтаж в шахта, вертикално DN80
Съединителна тръба DN60/100
Съединителна тръба DN80/125
Съединителна тръба DN80/125

неподвижна
неподвижна

гъвкава

23
25
25

16
17
17

20
23
23

1 Максималната дължина отговаря на общата дължина от уреда до отвора за отработените газове.
 Наличните налягания на подаване на газовия вентилатор ще откриете в техническите данни!

Указание: Системите C33x и C83x са подходящи и за 
монтаж в гаражи. 
Примерите за монтаж при нужда трябва да се съобразят 
със строителните и специфичните за страната предписа-
ния. Въпроси за инсталацията, особено относно монта-
жа на ревизионните елементи и отворите за подаване 
на въздух (по принцип е нужно проветрение над 50 kW), 
трябва да се изяснят преди инсталацията с компетент-
ната областна служба за почистване на комините.

Данните за дължините се отнасят за концентричното 
отвеждане на въздуха/отработените газове и тръ-
бите за отработените газове и само при оригинални 
части на Wolf.

Системите за въздух/отработени газове DN60/100 
и DN80/125 са системно сертифицирани с газовите 
кондензационни уреди на Wolf.

Могат да се използват следните тръби за въздух/
отработени газове или тръби за отработени газове с 
разрешително CE-0036-CPD-9169003:
– Тръба за отработени газове DN80
– Концентрично отвеждане на въздуха/отработените 

газове DN60/100 и DN80/125
– Тръба за отработени газове DN110
– Концентрично отвеждане на въздуха/отработените газове 

(върху фасадата) DN80/125
– Тръба за отработени газове, гъвкава, DN60 и DN80
Необходимите обозначителни табелки са приложени към 
съответните принадлежности на Wolf. 
Приложените към принадлежностите указания за 
монтаж също трябва да се спазват.

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове

При системите C13 отстоянието от отвора до 
вертикалната външна стена не трябва да пре-
вишава 160 mm.
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При ниски външни температури може да се 
случи съдържащата се в отработения газ водна 
пара да кондензира при отвеждането на въздух/
отработени газове и да замръзне под формата 
на лед. При определени обстоятелства този 
лед може да падне от покрива и да нарани 
хора или да повреди предмети. Чрез подхо-
дящи мерки на даденото място, като например 
монтаж на улей за сняг, трябва да се предотвра-
ти падането на лед. 

Ако за тавана не се предписва продължителност 
на огнеустойчивостта, то тръбите за захранване 
с въздух за горене и отвеждане на отработените 
газове трябва да се положат от горния ръб на 
тавана до облицовката на покрива в шахта от 
негорими строителни материали с устойчива 
форма или в метална предпазна тръба (меха-
нична защита). Ако не бъдат взети посочените 
тук предпазни мерки, съществува опасност от 
разпространение на пожар.

Общи указания

Поради съображения за безопасност за концентрично-
то отвеждане на въздух/отработени газове и тръбите 
за отработени газове трябва да се използват само 
оригинални части на фирма Wolf.

Примерите за монтаж при нужда трябва да се съобразят 
със строителните и специфичните за страната предписа-
ния. Въпроси, свързани с инсталацията, по-специално с 
монтажа на ревизионните елементи и смукателните отво-
ри, трябва да се обсъдят с компетентната областна служба 
за почистване на комини преди инсталацията.

Газовите кондензационни уреди с отвеждане на 
въздуха/отработените газове над покрива трябва 
да се монтират само на тавански етажи или в 
помещения, при които таванът в същото време 
представлява и покрив или при които покривната 
конструкция се намира точно над тавана.

Ако с отвеждането на въздуха/отработените 
газове се пресичат етажи, то тръбите трябва да 
бъдат изведени извън помещението на монтаж в 
шахта с продължителност на огнеустойчивостта 
(F30/F90).

Ако е необходима шахта, приложимите закони и 
наредби можете да намерите в местното стро-
ително законодателство (напр. FeuVo). За тази 
цел питайте компетентната областна служба за 
почистване на комини.

При неспазване на това указание може да се 
стигне до разпространение на пожар.

За газови уреди с отвеждане на въздуха/отработените 
газове през покрива, при които таванът се намира точно 
под покривната конструкция, важи следното:

Ако за тавана се изисква продължителност на 
огнеустойчивостта, то тръбите за подаване на 
въздух за горене и отвеждане на отработените 
газове в зоната между горния ръб на тавана и 
облицовката на покрива трябва да имат обшив-
ка, която също да има тази продължителност на 
огнеустойчивостта и да е направена от негорими 
материали. Ако не бъдат взети посочените тук 
предпазни мерки, съществува опасност от раз-
пространение на пожар.

Фиксиране на тръбата за отвеждане на въздух/
отработени газове или тръбата за отработени 
газове извън шахти чрез дистанциращи скоби 
най-малко на разстояние от 50 cm от връзката на 
котела, съотв. след или преди чупки, за да може 
да се постигне подсигуряване срещу разглобя-
ване на тръбните връзки. При неспазване има 
опасност от изтичане на отработени газове. Ос-
вен това може да се стигне до повреди на уреда.

Разстояние на концентричното отвеждане на въздух/
отработени газове от горими материали, съотв. горими 
конструктивни елементи не е необходимо, защото при 
номиналната топлинна мощност не възникват температури 
над 85°C.
Ако е поставена само тръба за отработени газове, тогава 
трябва да се спазват разстоянията съгласно DVGW/TRGI 
2008.

Отвеждането на въздух/отработени газове 
без шахта не трябва да преминава през други 
помещения на монтаж, защото има опасност 
от разпространяване на пожар и не е осигу-
рена механична защита.

Шахтите, които трябва да служат за захранва-
не на топлинен генератор с въздух за горене и 
към които преди това са били свързани котли с 
течно или твърдо гориво, трябва да се почистят 
основно. Не бива да има остатъци от сяра или 
сажди върху вътрешната повърхност на комина.

Ако това не е възможно, трябва да се използва 
отделно захранване с въздух.

Начинът на изпълнение за това се определя от 
компетентната областна служба за почистване 
на комини.

В случай че въздухът за горене бъде засмукван 
през почистената шахта, може да се стигне 
до отделяне на миризма поради предишната 
употреба.

Внимание

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове

Ако се инсталира газов кондензационен уред с отвеждане 
на въздуха/отработените газове през външната стена (вид 
C13x), то номиналната мощност в отоплителен режим 
трябва да се редуцира до под 11 kW (за начин на изпълне-
ние вижте глава „Корекция на максималната отоплителна 
мощност“). 
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Тръбите за отработени газове трябва да могат да се проверяват за свободното 
им сечение. В помещението на монтаж трябва да се разположи поне един под-
ходящ отвор за ревизия и/или проверка след съгласуване с местната служба за 
почистване на комините.

Връзките на газа се реализират чрез муфа и уплътнение. Муфите винаги трябва да 
се подреждат срещу посоката на потока на кондензата. Отвеждането на въздуха/
отработените газове трябва да се монтира поне с 3° наклон спрямо газовия 
кондензационен уред. За фиксиране на позицията трябва да се монтират 
дистанциращи скоби (вижте примерите за монтаж).

Връзка с отвеждане на въздух/
отработени газове

Пресметнатата дължина на отвеждането на въздух/отработени газове или тръбата за 
отработени газове се състои от дължината на правите тръби и дължината на колената.
Пример за система 60/1001):
права тръба за въздух/отработени газове с дължина 1,5 m L = права дължина + 
дължина на коляното
1 x 87° коляно  ≙  2 m L = 1,5 m + 1 x 2 m + 2 x 1,2 m
2 x 45° коляно  ≙  2 x 1,2 m L = 5,9 m

Изчисление на дължината на тръбо-
проводите за въздух/
дължина на отработени газове

Указание: За да се избегне взаимното влияние на тръбопроводите за въздух/
отработени газове над покрива, се препоръчва минимално отстояние 
между тях от 2,5 m.

1) Еквивалентност на дължината 
на системата:

60/100 80/125

Коляно 87° 2 m 2 m

Коляно 45° 1,2 m 1,2 m
Минимална големина на шахтата при режим на работа, 
независим от въздуха в помещението C93x

Допускане: В помещението за монтаж 
2 x рев. коляно, 1 x коляно 87° и 1,5 m 
хоризонтално с опорно коляно 87°

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове
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Връзка към нечувствителен към влага 
комин за въздух/отработени газове (LAS),
комин за отработени газове или съоръжение за отра-
ботени газове вид C 43x

Коминът за въздух/отработени газове LAS трябва да е 
проверен от DIBT – Немски институт за строителна тех-
ника, съотв. сертифициран по CE, и трябва да е одобрен 
за кондензационен режим със свръхналягане, съотв. с 
понижено налягане.
Оразмеряването става чрез изчисление според EN 13384.

Връзка към нечувствителен към влага комин за отра-
ботени газове или съоръжение за отработени газове 
вид В33 за зависима от въздуха в помещението работа

Коминът за отработени газове трябва да е проверен от 
DIBT – Немски институт за строителна техника, съотв. 
сертифициран по CE, и трябва да е одобрен за конденза-
ционен режим на работа.
Свърващият елемент при нужда трябва да се закупи от 
производителя на комина.
Отворите за въздух към помещението за поставяне трябва 
да са изцяло свободни.

Връзка към нечувствителна към влага тръба за от-
работени газове вид В23 за зависима от въздуха в 
помещението работа

При това изпълнение трябва да се спазват предписанията 
за проветрение и обезвъздушаване на помещението на 
поставяне съгласно DVGW-TRGI.

Връзка към нечувствителна към влага тръба за отра-
ботени газове вид C53, С83х за независима от въздуха 
в помещението работа

Да се спазват специалните изисквания за тръби за отра-
ботени газове, които не се обливат от въздуха за горене, 
съгласно DVGW-TRGI 2008, съотв. специфичната за 
страната наредба.

Фигура: Каскада Фигура: Комбиниране

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове

Свързване към неизпитано с газовата горивна инста-
лация подаване на въздух за горене и отвеждане на 
отработените газове вид С63х

Оригиналните части на фирма Wolf са оптимизирани в 
продължение на дълги години, носят знака за качество 
DVGW и са предназначени за газовия кондензационен 
уред на Wolf. При чужди системи, които само са проверени 
от DIBT – Немски институт за строителна техника, съотв. 
сертифицирани по CE, инсталаторът сам отговаря за коре-
ктното проектиране и безпроблемното функциониране. За 
повреди или материални щети и увреждания на здравето, 
които могат да бъдат причинени от грешни дължини на 
тръбите, прекалено големи загуби на налягане, преждевре-
менно износване с теч на отработени газове и кондензат 
или грешно функциониране, напр. поради разхлабващи се 
конструктивни елементи, при чужди системи, които само са 
сертифицирани от DIBT, не можем да поемем отговорност.

Ако въздухът за горене се взима от шахтата, то той трябва 
да е чист от замърсявания!

Комбиниране/каскада

Уредите са подходящи за комбиниране според работен 
лист G 635 на DVGW. Като устройство за предотвратяване 
на рециркулацията на отработените газове се използва ре-
циркулационен превентор. Вертикалното отстояние между 
два газови уреда трябва да е поне 2,5 m. Инсталираната 
система за отвеждане на отработените газове трябва да 
разполага с необходимото одобрение за комбиниране. 
Пригодността трябва да се докаже чрез замерване на 
горенето.
Системата на WOLF за отработените газове при комби-
ниране разполага с общо одобрение на строителната ин-
спекция (№ Z-7.5-3122) и е приложимо със съществуваща 
шахта съгласно DIN V 18160-1 ал. 7.2.3.
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Таблица за проектиране на системата за отработените газове за каскаден режим

WOLF FGB
комбинация  

от уреди

Диаметър на тръбата за отработени газове Височина 
вертикално*

в m
Ръководство 
за свърване

Колектор вертикално

24 + 24 DN110 DN110 DN110 50
24 + 28 DN110 DN110 DN110 36
24 + 29 DN110 DN110 DN125 50
28 + 28 DN110 DN110 DN110 27
28 + 28 DN110 DN110 DN125 50
24 + 35 DN110 DN110 DN110 27
24 + 35 DN110 DN110 DN125 50
28 + 35 DN110 DN110 DN110 19
28 + 35 DN110 DN110 DN125 50
35 + 35 DN110 DN110 DN110 37
35 + 35 DN110 DN110 DN125 50

24 + 24 + 28 DN110 DN110 DN125 24
24 + 24 + 28 DN110 DN125 DN125 31
24 + 24 + 28 DN110 DN125 DN160 50
24 + 28 + 28 DN110 DN125 DN125 17
24 + 28 + 28 DN110 DN125 DN160 50
28 + 28 + 28 DN110 DN125 DN160 50
24 + 28 + 35 DN110 DN125 DN160 50
28 + 28 + 35 DN110 DN125 DN160 50
24 + 35 + 35 DN110 DN125 DN160 50
28 + 35 + 35 DN110 DN125 DN160 от 4 – 50
28 + 35 + 35 DN110 DN160 DN160 50
35 + 35 + 35 DN110 DN125 DN125 16
35 + 35 + 35 DN110 DN125 DN160 50

24 + 24 + 28 + 35 DN110 DN125 DN160 от 5 – 45
24 + 24 + 28 + 35 DN110 DN160 DN160 50
24 + 28 + 28 + 35 DN110 DN160 DN160 50
28 + 28 + 28 + 35 DN110 DN160 DN160 от 4 – 40
28 + 28 + 28 + 35 DN110 DN160 DN200 50
24 + 28 + 35 + 35 DN110 DN160 DN160 45
24 + 28 + 35 + 35 DN110 DN160 DN200 50
28 + 28 + 35 + 35 DN110 DN160 DN160 от 5 – 34
28 + 28 + 35 + 35 DN110 DN160 DN200 50
28 + 35 + 35 + 35 DN110 DN160 DN160 от 8 – 27
28 + 35 + 35 + 35 DN110 DN160 DN200 50
35 + 35 + 35 + 35 DN110 DN125 DN160 от 8 – 50
35 + 35 + 35 + 35 DN110 DN160 DN160 50

28 + 28 + 28 + 28 + 35 DN110 DN160 DN200 50
28 + 28 + 28 + 35 + 35 DN110 DN160 DN200 50
28 + 35 + 35 + 35 + 35 DN110 DN160 DN200 от 9 – 50
28 + 35 + 35 + 35 + 35 DN110 DN200 DN200 50
35 + 35 + 35 + 35 + 35 DN110 DN160 DN200 50

* Макс. височина, вход на шахтата до отвора

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове
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Проверка за уплът-
неност към 
съседните уреди

При годишната проверка на отоплителните уреди трябва да се извърши провер-
ка за уплътненост на каскадната клапа на котлените съоръжения със свръхна-
лягане, за да няма изтичане на CO2 в монтажното помещение, а следователно и 
опасности от отравяне или задушаване.
Проверката трябва да се извършва при затворени уреди.

Препоръчваме следния начин на изпълнение:

Проверка за уплътненост към съседните уреди

– Изберете смесителен кръг чрез десния въртящ се бутон. Натиснете функцио-
нален бутон 3 и изберете „Готовност“ с въртящия се бутон, потвърдете чрез 
натискане. Повторете процедурата за „Топла вода“.

– При първия FGB превключете котела в режим на почистване на комина чрез 
едновременно натискане на бутоните 6 и 7 за 5 секунди. è FGB се включва.

– Първият FGB трябва да работи поне 5 минути.

– При всички други уреди измерете съдържанието на CO2 в накрайника за 
свързване на въздуха.

– Ако в рамките на 15 минути стойността на CO2 превиши 0,2%, течът трябва 
да се открие и да се отстрани.

– След това отново затворете всички измервателни отвори. При това внима-
вайте за плътното прилягане на капачките.

Проверка за уплътненост на първия FGB

- Поставете първия FGB чрез бутона за нулиране 4 в предходното работно 
състояние è режимът за почистване на комина е дезактивиран. Натискайте 
бутона за режима на работа дотогава, докато на дисплея не се покаже „OFF“. 
Уредът се изключва (режим на готовност).

– При втория FGB превключете котела в режим на почистване на комина чрез 
едновременно натискане на бутоните 6 и 7 за 5 секунди. è FGB се включва.

– Вторият FGB трябва да работи поне 5 минути.

– Измерете съдържанието на CO2 в накрайника за свързване на въздуха в пър-
вия FGB.

– Ако в рамките на 15 минути стойността на CO2 превиши 0,2%, течът трябва 
да се открие и да се отстрани.

– След това отново затворете всички измервателни отвори. При това внима-
вайте за плътното прилягане на капачките.

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове
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Отвеждане на въздуха/отработените газове, вертикално (примери), система DN 60/100

Отработени газове < 120°C

C93x

6

7

прекарайте 
хоризонталния 
тръбопровод с > 3° 
наклон спрямо 
уреда

Внимание

 1 Газов кондензационен уред

 2 Тръба за въздух/отработени 
газове с ревизионен отвор 
(250 mm дължина)

 3 Разединително устройство 
DN60/100 (плъзгаща муфа), 
ако е необходимо

 4 Тръба за въздух/отработени 
газове DN60/100 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Отвеждане на въздух/отрабо-
тени газове, вертикално 
DN60/100 (преход за 
плосък или наклонен покрив) 
 L = 1200 mm 
 L = 1200 mm до 1700 mm

 6  Универсален накрайник за 
наклонен покрив 25/45°

 7 Розетка за плосък покрив

 8 Коляно 45° DN60/100

 9 Ревизионно коляно DN60/100

 10 Коляно 87° DN60/100

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87° DN60 на 
DN80

 14 Разделител

 15 Тръба за отработени газове 
DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 16 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ еле-
мент

 17 Дистанцираща скоба

Примери за изпълнение на възможности 
за свързване, независещи от въздуха в 
помещението (вертикално)

C33x C33x C33x

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове
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Свързване към нечувствително на влага съоръжение за отработени газове и LAS

Система Plewa
C43x

Система Schiedel
C43x

10

10

10

10

 1 Газов кондензацио-
нен уред

 2 Тръба за въздух/от-
работени газове с  
ревизионен отвор 
(250 mm дължина)

 4 Тръба за въздух/от-
работени газове  
DN60/100 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 9 Ревизионно коляно

 10 Коляно 87° DN60/100

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87° 
DN60 на DN80

 14 Разделител

 15  PP тръба за отрабо-
тени газове DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 16 Капак на шахтата 
с УВ стабилизиран 
изходящ елемент

 17 Дистанцираща скоба

 18 Тръба за въздух/от-
работени газове,  
хоризонтална със 
защита от вятър

 19 Връзка към комин за 
отработени газове 
B33 
с дължина 250 mm 
с отвори за въздух

Отвеждане на въздуха/отработените газове, хоризонтално/свързване към LAS (примери), система 
DN60/100

C13x C13x B33

Капандура

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове
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Отвеждане на въздух/отработени газове в шахта с хоризонтална съединителна тръба DN60/100

Отработени газове < 110°C

Пример за изпълнение, 
независимо от въздуха 
в помещението/шахта

C33x

прекарайте 
хоризонталния 
тръбопровод с > 3° 
наклон спрямо 
уреда

Внимание

 1 Газов кондензационен уред

 3 Разединително устройство 
(плъзгаща муфа), 
ако е необходимо

 4 Тръба за въздух/отработени 
газове DN60/100 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 9 Ревизионно коляно

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87° DN60/100

 14 Разделител

 16 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ елемент

 17 Дистанцираща скоба

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове
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Връзка към нечувствителна към влага тръба за отработени газове при два или повече комина (шахта)

Важат изискванията на DIN 18160-1, Приложение 3.
Преди инсталацията трябва да се информира компетентната областна служба по почистване на комините.

само зависещ от въздуха в помещението начин на работа

Капак на шахтата изцяло от неръждае-
ма стомана от каталога на фирма Wolf

Система от полипропилен 
до 120°C, СЕ одобрение

комин,
T400

зависещ и независещ от въздуха в помещението начин на работа

1
0

0
0

Капак на шах-
тата от ката-
лога на фирма 
Wolf

комин,
T400

Система от полипропилен 
до 120°C, СЕ одобрение

Допълващи указания за монтаж за тръбопровода за въздух/отработени газове DN60/100

Определете разстояние А. Дължината на тръбата за въздух/отра-
ботени газове (4) винаги трябва да е около 100 mm по-голяма от 
разстоянието А. Винаги скъсявайте тръбата за отработени газове 
от гладката страна, а не от страната на муфата.
След скъсяване скосете тръбата за отработени газове с пила.

4

8

8

Раз
сто

ян
ие

 А

Изместване

10

9

10

10

4

4

Разстояние А

Разстояние А

Коляно Изместване
87° мин. 170 mm
45° мин. 73 mm

Плосък покрив:  Залепете таванния преход с размер ок. 
Ø 130 mm (7) в покритието на покрива.

Наклонен покрив:  При (6) спазвайте указанието за монтаж 
върху капандурата на наклонен покрив.

Ако е нужен ревизионен отвор за отвеждане на въздуха/отрабо-
тените газове, тогава монтирайте тръба за въздуха/отработени-
те газове с ревизионен отвор (2) (предвидете дължина 200 mm).

Прекарайте прехода за покрив (5) отгоре през покрива и го мон-
тирайте вертикално с фиксиращи скоби към греда или зидария.
Преходът за покрив трябва да се монтира само в оригинал-
но състояние. Промени не са допустими.

Фиксираща скоба

6

7

5

6
5

0
5

5
0

-1
0

5
0

2
0

0
0

Свързване към комин за отработени газове (примери) DN60/100
Връзка към нечувствителен към влага комин за отработен газ B33

Връзката към комина за отработени газове с отвори за въздух трябва да се инста-
лира директно към комина за отработени газове според изображението, за да бъдат 
всички части от пътя на отработените газове заобиколени от въздуха за горене.
Отворите за въздух трябва да са изцяло свободни.
Коминът за отработените газове трябва да се провери за пригодност. При изчис-
ление трябва да се използва налягане на подаване от 0 Pa. При необходимост 
свързващият елемент за осигуряване на условията за свързване трябва да закупи 
от производителя на комина.

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове
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Отвеждане на въздух/отработени газове, вертикално, концентрично (примери) C33x (примери), систе-
ма DN80/125

Вид C33x: Газов кондензационен уред с 
подаване на въздух за горене 
и отвеждане на отработените 
газове вертикално през 
покрива.

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 към DN80/125

 3 Тръба за въздух/отработени газове 
с ревизионен отвор 
(250 mm дължина)

 4 Тръба за въздух/отработени газове 
DN80/125 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Дистанцираща скоба

 6 Скоба за закрепване DN125 
за преход за покрив

 7 Отвеждане на въздуха/отработените 
газове, вертикално 
DN80/125 
(преход за 
плосък или наклонен покрив) 
 L = 1200 mm 
 L = 1800 mm

 8 Разединително устройство 
(плъзгаща муфа), ако е необходимо

 9 Коляно 45° DN 80/125

 10 Ревизионно коляно 87° DN80/125

 11 Коляно 87° DN80/125

 12 Универсален накрайник за 
наклонен покрив 25/45°

 13 Адаптер „Klöber“ 20 – 50°

 14 Розетка за плосък покрив

Указания: Вкарайте разединителното устройство (8) при монтажа до упор 
в муфата. Вкарайте следващата тръба за въздух/отработени 
газове (4) 50 mm (размер S) в муфата на разединителното 
устройство и в тази позиция задължително фиксирайте по-
ложението, напр. с тръбна скоба DN125 (5) или с фиксиращ 
винт от страната на въздуха.

 За по-лесен монтаж намажете със смазка краищата на тръбите 
и уплътненията (използвайте само смазка без силикон).

 Съгласувайте нужния ревизионен елемент (3) (10) преди монтажа 
с компетентната местна служба за почистване на комини. Винаги 
е необходим преходник (2)!

Внимание

C33x C33x C33x

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове
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Отвеждане на въздух/отработени газове, хоризонтално, концентрично C13x, C83x и B33 
и тръба за отработени газове върху фасадата C53x (примери) DN80/125

Хоризонтално отвеждане на 
въздух/отработени газове 
през наклонен покрив 

Тръба за отработени газове 
върху фасада

(само при нужда)

Отвор Ø 90 mm в сте-
ната на комина. Монти-
райте тръбата за отра-
ботени газове плътно в 
стената на комина.

C13 x C53x B33

Капандура
 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 
към DN80/125

 3 Тръба за въздух/отработени 
газове с ревизионен отвор 
DN80/125 
(250 mm дължина)

 4 Тръба за въздух/отработени 
газове DN80/125 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Дистанцираща скоба

 10 Ревизионно коляно 87° 
DN80/125

 11 Коляно 87° DN80/125

 15 Тръба за въздух/отработени 
газове  
хоризонтална със защита от 
вятър

 16 Розетка

 17 Конзола за външна стена 87° 
DN80/125 
с гладък край на тръбата за 
въздух

 18 Тръба за въздух/отработени 
газове, фасада  
DN80/125

 19 Елемент за засмукване на въз-
дух DN80/125

 20 Конц. изходящ край 
със скоба за стягане

 21 Връзка към комин за отрабо-
тени газове B33 
дължина 250 mm с отвор за 
въздух

 22 Опорна шина

 23 Опорно коляно 87° DN80

 24 Разделител

 25 PP тръба за отработени газове 
DN80

 26 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ еле-
мент

 28 Ревизионен Т-образен елемент

 29 Тръба за въздух Ø 125 mm

 30 Тръба за засмукване на въз-
дух Ø 125 mm

Хоризонталното отвеждане на отработени газове трябва да се монтира с около 3° 
наклон (6 cm/m) към уреда.  Прекарайте хоризонталното отвеждане на въздух с около 
3° наклон навън – изпълнете засмукването на въздух със защита от вятъра; допустимо 
налягане на вятъра при входа за въздух 90 Pa, защото при по-високо налягане на 
вятъра горелката не може да започне работа. В шахтата след опорното коляно (23) 
може да се положи тръбата за отработени газове в DN80. Гъвката тръба за отработени 
газове DN83 може да се свърже след опорното коляно (23).

C83 x

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове
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Преди инсталацията трябва да се информира компетентната областна служба 
по почистване на комините.

C33x

4

>20 >305

C93x, зависимо от въздуха в 
помещението в шахта DN80 

C33x, независимо от 
въздуха в помещението 
в шахта DN80/125

B33, зависимо от въздуха в 
помещението в шахта DN80 

C93x, независимо от 
въздуха в помещението
Система DN80/185 
хоризонтална и DN80 
вертикална

Връзка към концентрично отвеждане на въздуха/отработените газове в шахтата 
(примери) DN80/125, C33x
Връзка към тръбата за отработените газове в шахтата C93x

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 към 
DN80/125

 4 Тръба за въздух/отработени газо-
ве DN80/125 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 5 Дистанцираща скоба

 8 Разединително устройство 
(плъзгаща муфа), ако е необходимо

 10 Ревизионно коляно 87° DN80/125

 11 Опорно коляно 87° DN80/125

 16 Розетка

 22 Опорна шина

 26 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ елемент

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове
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Между тръбата за отработени газове и вътрешната стена на 
шахтата трябва да се спази следното вътрешно разстояние: 
 при кръгла шахта:  3 cm
 при квадратна шахта: 2 cm

 1 Газов кондензационен уред

 16 Розетка

 22 Опорна шина

 23 Опорно коляно 87° DN80

 24 Разделител

 25 PP тръба за отработени газове 
DN80

 26 Капак на шахтата с 
УВ стабилизиран изходящ 
елемент

 31 Разпределител на тръбата за 
въздух/отработени газове 
80/80 mm

 32 Тръба за засмукване на въз-
дух Ø 125 mm

 33 Коляно 90° DN80

 34 T-образен елемент 87° с 
ревизионен отвор DN80

 35 Тръба за отработени газове 
DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

Монтирайте разпределител на тръбата за въздух/отработени газове 80/80 mm 
ексцентрично (31) при разделено отвеждане на въздух/отработени газове.
При свързване на строително одобрено отвеждане на въздух/отработени газове 
трябва да се спазва одобрението на компетентните органи.
Хоризонталното отвеждане на отработени газове трябва да се монтира с около 
3° наклон (6 cm/m) към уреда. Прекарайте хоризонталното отвеждане на въздух с 
около 3° наклон навън – осъществете засмукването на въздух със защита от вятъра; 
допустимо налягане на вятъра при входа за въздух 90 Pa, защото при по-високо 
налягане на вятъра горелката не може да започне работа.

Отвеждане на въздух/отрабо-
тени газове, ексцентрично

Задно 
прове-
трение

B23

Задно 
прове-
трение

C53

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/от-
работени газове
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Допълващи указания за монтаж за тръбопровода за въздух/отработени газове DN80/125

Преходникът от LAF DN60/100 към DN80/125 (2) трябва 
по правило да се монтира вертикално и винаги към 
връзката на газовия кондензационен уред.

Преходник от LAF 
DN60/100 към DN80/125

Ревизионен 
елемент (3)

Определете разстояние А. Дължината на тръбата за въздух/от-
работени газове (4) винаги трябва да е около 100 mm по-голя-
ма от разстоянието А. Винаги скъсявайте тръбата за отработе-
ни газове от гладката страна, а не от страната на муфата.
След скъсяване скосете тръбата за отработени газове 
с пила.
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Изместване
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Разстояние А

Разстояние А

Плосък покрив: Залепете таванния преход с размер ок. 
Ø 130 mm (14) в покритието на покрива.

Наклонен покрив:  При (12) спазвайте указанието за монтаж 
върху капандурата на наклонен покрив.

Ако е нужен ревизионен отвор за отвеждане на въздуха/отрабо-
тените газове, тогава монтирайте тръба за въздуха/отработени-
те газове с ревизионен отвор (3) (предвидете дължина 200 mm).

Прекарайте прехода за покрив (7) отгоре през покрива и го 
фиксирайте вертикално с (6) към греда или зидария.
Преходът за покрив трябва да се монтира само в ориги-
нално състояние. Промени не са допустими.

Вкарайте разединителното устройство (8) при мон-
тажа до упор в муфата. Вкарайте следващата тръба 

за въздух/отработе-
ни газове (4) 50 mm 
(размер S) в муфата 
на разединителното 
устройство и в тази 
позиция задължи-
телно фиксирайте 
положението, напр. с 
тръбна скоба DN125 
(5) или с фиксиращ 
винт от страната на 
въздуха.

* Трябва да се спазва инструкцията за монтаж на съо-
ръжение за отработени газове от полипропилен (PP)!

Фиксирайте опорното 
коляно (23) към опорната 
шина (22)
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Коляно Изместване
87° мин. 205 mm
45° мин. 93 mm

31. Указания за планиране на отвеждането на въздух/
отработени газове
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Подово отопление

При отоплителните съоръжения с пластмасови тръби 
препоръчваме използването на непозволяващи дифузия 
тръби, за да се избегне преминаването на кислород пред 
стените им. В отоплителни съоръжения

При експлоатация на кондензационния уред в 
комбинация с подово отопление се препоръчва 
да се предвиди полезен обем на мембранния 
разширителен съд с 20% по-голям, отколкото се 
изисква според DIN 4807-2. Мембранният раз-
ширителен съд с твърде малки размери води до 
внасяне на кислород в отоплителната система, 
а с това и до корозионни повреди.

Внимание

При тръби, непропускащи кислород може директно да се 
включи подово отопление, според загубата на налягане в 
съоръжението, до отоплителна мощност от 10 kW.
По принцип трябва да се монтира термоконтролер за 
подовото отопление, който да защитава тръбите от 
прегряване.

Мощността на интегрираната в уреда помпа трябва да се 
увеличи при включването на подово отопление (параметри 
на управление HG16 и HG17). Препоръка HG16 Þ 75% и 
HG17 Þ 100%

При включването на подово отопление с потребност от 
мощност, по-висока от ок. 10 kW, е необходимо да се 
включи 3-пътен смесител (принадлежност ММ), както и 
допълнителна помпа.

В обратния поток трябва да се предвиди регулиращ кла-
пан, с който при необходимост да може да се изпусне 
излишният хидравличен напор на допълнителната помпа.

Регулиращите клапани не бива да се настройват 
от оператора на съоръжението.
При тръби, позволяващи дифузия, е необхо-
димо разделяне на системите с помощта на 
топлообменник. Използването на инхибитори 
не е разрешено. 

   

Ако паралелно на подовото отопление работи и друг отоп-
лителен кръг, той трябва да е хидравлично адаптиран към 
подовото отопление.

Внимание

Фигура: Подово отопление (пример)

32. Указания за планиране на подово отопление/сензор-
ни съпротивления

NTC
Съпротивления на сензорите

Температурен сензор за потока напред, температурен сензор на резервоара, тем-
пературен сензор на изхода на топлата вода, сензор за външната температура, 
температурен сензор за обратния поток, температурен сензор за отработените газове

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

-17 40 810 17 7162 51 1733 85 535
-16 38 560 18 6841 52 1669 86 519
-15 36 447 19 6536 53 1608 87 503
-14 34 463 20 6247 54 1549 88 487
-13 32 599 21 5972 55 1493 89 472
-12 30 846 22 5710 56 1438 90 458
-11 29 198 23 5461 57 1387 91 444
-10 27 648 24 5225 58 1337 92 431
-9 26 189 25 5000 59 1289 93 418
-8 24 816 26 4786 60 1244 94 406
-7 23 523 27 4582 61 1200 95 393
-6 22 305 28 4388 62 1158 96 382
-5 21 157 29 4204 63 1117 97 371
-4 20 075 30 4028 64 1078 98 360
-3 19 054 31 3860 65 1041 99 349
-2 18 091 32 3701 66 1005 100 339
-1 17 183 33 3549 67 971 101 330
0 16 325 34 3403 68 938 102 320
1 15 515 35 3265 69 906 103 311
2 14 750 36 3133 70 876 104 302
3 14 027 37 3007 71 846 105 294
4 13 344 38 2887 72 818 106 285
5 12 697 39 2772 73 791 107 277
6 12 086 40 2662 74 765 108 270
7 11 508 41 2558 75 740 109 262
8 10 961 42 2458 76 716 110 255
9 10 442 43 2362 77 693 111 248
10 9952 44 2271 78 670 112 241
11 9487 45 2183 79 649 113 235
12 9046 46 2100 80 628 114 228
13 8629 47 2020 81 608 115 222
14 8233 48 1944 82 589 116 216
15 7857 49 1870 83 570 117 211
16 7501 50 1800 84 552 118 205
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33. Протокол за поддръжка
№ Работна стъпка Точка от 

протокола
Точка от 

протокола
Точка от 

протокола

Дата

1 Изключете уреда, авариен превключвател, изключен

2 Затворете подаването на газ

3 Отстраняване на предната облицовка

4 Установете степента на замърсяване на топлообменника за гореща 
вода  
в (mbar)

5 Проверете горелката O O O

6 Почистете горелката при необходимост, проверете запалителния и 
йонизационен електрод

O O O

7 Почистете тоблообменника за гореща вода O O O

8 Почистете ваната за кондензат O O O

9 Проверете уплътненията, при необходимост ги сменете 
и ги намажете със силиконова грес O O O

10 Проверете неутрализацията, при нужда допълнете с гранулат O O O

11 При емайлиран резервоар проверявайте защитния анод на всеки 2 
години

O O O

12 Сглобете уреда

13 Почистете, напълнете, монтирайте сифона и проверете дали е 
фиксиран добре

O O O

14 Степен на замърсяване на топлообменника за гореща вода  
след почистването в (mbar)

15 При нужда отстранете отлаганията на котлен камък по 
топлообменника за топла вода

O O O

16 Почистете филтъра за топла вода O O O

17 Проверете разширителния съд, предпазния клапан O O O

18 Напълнете и обезвъздушете съоръжението O O O

18 Отворете подаването на газ, включете уреда

19 Проверете уплътняването на газа O O O

20 Проверете уплътняването на системата за отработен газ O O O

21 Проверете запалването O O O

22 Проверете разделителната тръбна връзка с принадлежностите за 
управление

O O O

23 Измерете отработените газове при режим на почистване на комина O O O

24 Температура на отработените газове бруто °C °C °C

25 Температура на входящия въздух °C °C °C

26 Съдържание на въглероден диоксид (CO2) % % %

27 или съдържание на кислород (O2) % % %

28 Съдържание на въглероден монооксид (CO) % % %

29 Загуба на отработени газове % % %

30 Извикайте показанието за поддръжка и изчистете историята на 
грешките

O O O

Потвърдете поддръжката (фирмен печат, подпис) 
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Общи указания

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят 
неактивни по друг начин. Газовият кондензационен уред може да се използва само в технически безупречно 
състояние. Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха могли да повлияят отрицателно на безопас-
ността, трябва да бъдат отстранени незабавно от специалист. Повредени конструктивни елементи и компо-
ненти на уреда трябва да се сменят само с оригинални резервни части на фирма Wolf.
Повредите се показват на дисплея на управлението или на контролните принадлежности на модула за об-
служване ВМ-2 и по смисъл съответстват на посочените в следните таблици съобщения.
Символът за повреда на дисплея показва активно съобщение за повреда. 

Процедиране при повреди:

– Прочетете номера на повредата.
– Установете и отстранете причината за повредата с помощта на следната таблица.
– Нулирайте грешката чрез бутона за нулиране (4). Ако съобщението за грешка не може да се квитира,  

високи температури при топлообменника могат да предотвратяват разблокирането.
– Проверете правилната функция на съоръжението.

История на съобщенията:

В раздела от менюто за управление на отоплението може да се извика историята на съобщенията и да се 
покажат последните 8 съобщения за повреда.

Повредите трябва да се отстраняват само от квалифициран специализиран персонал. Ако 
едно блокиращо съобщение за повреда се квитира неколкократно без отстраняване на 
причината за грешката, това може да доведе до повреда на конструктивни елементи или на 
съоръжението.

Повреди, като напр. дефектни температурни сензори или други сензори, се изчистват от управлението авто-
матично, когато съответната част бъде сменена или започне да дава разумни измерени стойности.

Внимание

34. Повреда – причина – отстраняване
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34. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

01 Свръхтемпература на STB Предпазният ограничител на 
температурата (термостат) се е 
задействал

Температурата на капака на 
топлообменника е превишила 110°C

Замърсена горивна камера 

Предпазен ограничител на температурата:
– Проверете кабела и щепсела
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция. сменете STB
Горивна камера:
– Ако горивната камера е замърсена, извър-

шете почистване или я сменете
Проверете помпата на отоплителния кръг
Обезвъздушете съоръжението
Натиснете бутона за изчистване на грешки

02 Свръхтемпература на ТВ Един от температурните сензори в 
потока напред или в обратния поток е 
превишил границата на ограничителя на 
температурата (105°C)

Налягане на съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Ограничител на температурата

Помпа

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете отоплителния кръг.
Ограничител на температурата (поток напред/

обратен поток)
– Проверете кабела и щепсела.
– Ако е в ред, но няма функция, сменете 

сензора за потока напред, съотв. сензора за 
обратния поток.

Помпа:
– Проверете дали помпата работи.
– Ако не, проверете кабела и щекера.
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция. сменете помпата.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

03 Колебание dt – поток 
напред – обратен поток

Неработеща функция за тестване на 
сензорите, разлика в температурата между 
потока напред и обратния поток > 5°C

Проверете сензора, при необходимост го сме-
нете

04 Не се образува пламък При стартиране на горелката не се 
образува пламък до края на безопасното 
време

Неизправен електрод за наблюдение

Неизправен запалителен електрод, 
неизправен запалителен трансформатор

Газоснабдяване

Замърсен газов кондензационен котел

Газоснабдяване:
– Проверете газовата отсечка (Отворен ли е 

кранът за газ?).
Йонизационен електрод:
– Проверете положението и състоянието на 

електрода, при необходимост го настройте 
или сменете.

Запалителен електрод:
– Проверете положението на запалителния 

електрод и при необходимост го настройте. 
Проверете запалителния трансформатор и 
окабеляването.

Газова арматура:
– Проверете дали газовият клапан е отворен, 

ако не – проверете кабела и щепсела и пов-
торете теста.

– При дефект сменете газовата арматура. 
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

05 Прекъсване на пламъка

(след FW 1.10)

Прекъсване на пламъка по време 
на периода за стабилизация след 
разпознаването му

Неизправен електрод за наблюдение

Пътят за отработените газове е запушен

Изходът за кондензат е запушен

Настройка на вида газ

Налягане на газа

Рециркулация на отработените газове

(отработени газове в подавания въздух)

Замърсен газов кондензационен котел

Настройка на вида газ:
– Проверете настройката на вида газ на газо-

вата арматура и в H12.
Налягане на газа:
– Проверете налягането на връзката за газ 

(налягане на потока). 
Йонизационен електрод:

– Проверете състоянието на електрода,  
при нужда почистете или сменете.

– Настройте отстоянието и позицията или  
при нужда сменете.

Рециркулация на отработените газове:
– Проверете пътя на отработените газове в 

уреда и извън него (неуплътнен, блокиран, 
задръстен), при необходимост сменете GLV.

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
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34. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

06 Свръхтемпература на ТW Сензорът за потока напред е превишил 
границата от (95°C) на термоконтролера

Налягане на съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Термоконтролер във VL

Помпа

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете отоплителния кръг.
Термоконтролер във VL:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция,  
сменете термоконтролера.

Помпа:
– Проверете дали помпата работи.
– Ако не, проверете кабела и щекера.
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция. сменете помпата
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

07 Свръхтемпература на TB 

отработените газове

Температурата на отработените 
газове е превишила границата за ТВА 
температурата на изключване 115°C

Горивна камера

Термоконтролер за отработените газове

Горивна камера:
– Ако горивната камера е силно замърсена, 

извършете поддръжка или я сменете.
Термоконтролер за отработените газове:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция. сменете TW.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

11 Преждевременно 

задействане на пламък

Разпознат е сигнал за пламък в при 
състояние на покой на горелката

Проверете електрода за наблюдение 

Натиснете бутона за изчистване на грешки.

12 Неизправен сензор на 

котела

Сензорът на котела или проводникът 
на сензора имат късо съединение или 
прекъсване на помпата

Помпа:
– Увеличете минималните обороти на помпата. 

Свръхтемпература в потока напред:
– Увеличете минималните обороти на помпата. 

Сензор на котела:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако са в ред, но няма функция, сменете 

сензора на котела.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

13 Неизправен сензор за 

отработените газове

Сензорът за отработените газове или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Температурен сензор за отработените газове:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция. сменете сензора.
Нулирайте/изключете/включете в мрежата.

14 Неизправен сензор за 

топла вода

Сензорът за топла вода (сензор на 
резервоара) или проводникът на сензора 
имат късо съединение или прекъсване

Температурен сензор за топлата вода:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако е в ред, сменете сензора.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

15 Неизправен външен 

сензор

Външният сензор или проводникът на 
сензора имат късо съединение или 
прекъсване

Сензор за външна температура:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Проверете дали има смущения при приема-

нето на сигнала или батерията на външния 
сензор е изтощена.

16 Неизправен сензор за 
обратен поток

Сензорът за обратен поток или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Сензор за обратен поток:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако са в ред, но няма функция,  

сменете сензора на обратния поток.

24 Обороти на вентилатора <  

(твърде ниски)

Не са достигнати зададените обороти на 
вентилатора

Вентилатор:
– Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задействането.
– Ако са в ред, но няма функция. сменете 

вентилатора.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

27 Неизправен сензор на 
изхода за топла вода

Неизправен сензор на изхода за топла 
вода

Неизправен сензор на слой

Сензор на изхода за топла вода:
– Проверете кабела и щепселните връзки
– Ако са в ред, но няма функция, сменете сен-

зора

30 Запалващ автомат CRC Данните от EEPROM са невалидни Изключете/включете в мрежата.
Ако няма успех, сменете платката

32 VAC захранване VAC захранване е извън допустимия 

диапазон ( < 170 VAC)

Проверка на захранването с напрежение
Изключете/включете в мрежата.
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34. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

47 Неуспешна проверка на 
сензорите поток напред/
обратен поток

Стойността на сензора за потока напред/
сензора за обратния поток не се променя 
(2 минути) след стартирането на горелката

Прекалено ниско налягане на 
съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Неизправна помпа/малка мощност

Проверете сензора за поток напред/обратен 
поток

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете съоръжението.
– Повдигане на минималните обороти на пом-

пата
Помпа:
– Проверете дали помпата работи.
– Ако не, проверете кабела и щекера.
– Ако електрическата връзка е в ред, но няма 

функция. сменете помпата

85 Грешка при отговора на 
клапана (GKV)

Отговорът на клапана не съответства на 

командата на управляващия уред

96 Нулиране Бутонът за изчистване на грешки е 
натискан прекалено често

Изключете/включете в мрежата.

Ако това не помогне, потърсете специализиран 
техник.

99 Системна грешка на 
запалващ автомат

Вътрешна грешка на запалващия автомат, 

неизправна електроника

Вътрешна грешка на запалващия автомат:
Електроника
– Проверете щепселната връзка, съотв. захран-

ването с напрежение.
– Ако са в ред, сменете платката.
Натиснете бутона за изчистване на грешки

107 Налягане на HK Прекалено ниско/високо налягане на 
съоръжението

Неизправен сензор за налягане на 
подаването

Неизправен сензор за налягане

Проверете налягането на съоръжението.
Проверете дали подаването не е неизправно.
Сензор за налягане:
– Проверете кабела и щепселните връзки.
– Ако са в ред, но няма функция, сменете сен-

зора за налягане.

Легенда:
FA = Запалващ автомат
GKV = Комбиниран газов клапан
TW = Термоконтролер
TB = Ограничител на температурата
STB = Предпазен ограничител на температурата
GLV = Съставно съоръжение за газ и въздух
Δ T = Температурна разлика
VAC = Мрежово напрежение AC
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35. Електрическа схема на FGB
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Не изхвърляйте с битовите отпадъци!

 ► Предоставяйте следните компоненти за природосъобразно изхвърляне и обработване съгласно 
закона за изхвърляне на отпадъците на съответните места за приемане на отпадъци:
 – стар уред
 – износени части
 – дефектни компоненти
 – електрически или електронни отпадъци
 – течности и масла, опасни за околната среда

Природосъобразно означава сортирано според материала за постигане на максимална 
рециклируемост на основните материали при минимално натоварване на околната среда.

 ► Предайте за отпадъци опаковките от картон, рециклируемите пластмаса и запълващите 
материали от пластмаса природосъобразно чрез съответните системи за рециклиране или 
пунктове за вторични суровини.

 ► Съблюдавайте съответните национални или местни разпоредби.

36. Рециклиране и предаване за отпадъци
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37. Продуктова спецификация съгласно Регламент (ЕС) 
№ 811/2013

Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

FGB

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела FGB-24 FGB-28 FGB-35

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A+++ → D A A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 19 24 31

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 94 93 93

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 10298 13634 17376

Ниво на шума на закрито LWA dB 53 53 54

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, http://www.WOLF.eu
Каталожен номер: 3021030 09/2019 BG
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Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

FGB-K

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH

Name FGB-K-24 FGB-K-28 FGB-K-35

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A+++ → D A A A

Товаров график XL XL XL

Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на вода A+ → F A A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 19 24 31

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 10298 13634 17376

Годишно потребление на гориво за загряване 
на вода AFC GJ 17 17 17

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 94 93 93

Сезонна енергийна ефективност при 
подгряване на вода ηwh % 84 84 84

Ниво на шума на закрито LWA dB 53 53 54

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, http://www.WOLF.eu
Каталожен номер: 3021076 09/2019 BG

37. Продуктова спецификация съгласно Регламент (ЕС) 
№ 811/2013
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38. Технически параметри съгласно Регламент (ЕС) 
№ 813/2013

Тип – FGB-24 FGB-K-24 FGB-28 FGB-K-28 FGB-35 FGB-K-35
Кондензационен котел (Да/Не) Да Да Да Да Да Да
Нискотемпературен котел (**) (Да/Не) Не Не Не Не Не Не
Котел B11 (Да/Не) Не Не Не Не Не Не
Отоплителен котел за помеще-
ние с KWK

(Да/Не) Не Не Не Не Не Не

Ако отговорът е „да“, обо-
рудван ли е с допълнителен 
отоплителен котел

(Да/Не) – – – – – –

Комбиниран отоплителен уред (Да/Не) Не Да Не Да Не Да
Данни Символ Едини-

ца
Номинална топлинна мощност Prated kW 19 19 24 24 31 31
Генерирана полезна топлин-
на мощност при номинална 
топлинна мощност и високо-
температурен режим (*)

P4 kW 19,4 19,4 24,4 24,4 31,1 31,1

Генерирана полезна топлинна 
мощност при 30% от номи-
налната топлинна мощност и 
нискотемпературен режим (**)

P1 kW 6,0 6,0 7,3 7,3 9,3 9,3

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmax kW 0,042 0,042 0,042 0,042 0,054 0,054

Консумация на помощен ток 
при частично натоварване

elmin kW 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,016

Консумация на помощен ток в 
състояние на готовност

PSB kW 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Сезонна енергийна ефектив-
ност при отопление

ns % 94 94 93 93 93 93

Коефициент на полезно 
действие при номинална 
топлинна мощност и високо-
температурен режим (*)

n4 % 87,7 87,7 87,9 87,9 87,4 87,4

Коефициент на полезно 
действие при 30% от номи-
налната топлинна мощност и 
нискотемпературен режим (**)

n1 % 99,2 99,2 98,1 98,1 98,1 98,1

Топлинни загуби в режим на 
готовност

Pstby kW 0,052 0,052 0,052 0,052 0,060 0,060

Консумирана мощност на 
запалителния пламък

Ping kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Емисии на азотни окиси NOx mg/kWh 21 21 26 26 26 26
Зададен профил на натовар-
ване

(M, L, XL, XXL) – XL – XL – XL

Ежедневно потребление на 
енергия

Qelec kWh – 0,233 – 0,230 – 0,224

Енергийна ефективност при 
приготвяне на топла вода

nwh % – 84 – 84 – 84

Ежедневно потребление на 
гориво

Qfuel kWh – 22,85 – 22,947 – 23,116

Контакт Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Високотемпературен режим означава температура от 60°C на връщащата линия при входа на отоплителния котел и температура от 80°C на подаващата линия при изхода на 
отоплителния котел
(**) Нискотемпературен режим на работа означава температура на връщащата линия (на входа на отоплителния уред) за кондензационни котли от 30°C, за нискотемпературни 
котли от 37°C и за други отоплителни уреди от 50°C
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Декларация за съответствие на ЕС
Номер: 3066308

Изготвил: WOLF GmbH
Адрес: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Продукт: Газов кондензационен уред 
 FGB-24 FGB-K-24 
 FGB-28 FGB-K-28 
 FGB-35 FGB-K-35

Продуктът отговаря на изискванията на следните документи:

§6, 1. BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 437: 2009 EN 437: 2003 + A1: 2009)
DIN EN 15502-2-1: 2013 (EN 15502-2-1: 2012)
DIN EN 13203-1: 2015 (EN 13203-1: 2015)
DIN EN 15502-1: 2015 (EN 15502-1 + A1: 2015)
DIN EN 60335-1: 2012/AC 2014 (EN 60335-1: 2012/AC 2014)
DIN EN 60335-2-102: 2010 (EN 60335-1: 2006 + A1: 2010)
DIN EN 62233: 2009 (EN 62233: 2008)
DIN EN 61000-3-2: 2015 (EN 61000-3-2: 2014)
DIN EN 61000-3-3: 2014 (EN 61000-3-3: 2013)
DIN EN 55014-1: 2012 (EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011)

Продуктът отговаря на изискванията на следните директиви и регламенти

92/42/ЕИО (Директива за степента на влияние)
2016/426/ЕС (Регламент за газовите уреди)
2014/30/EС (Директива за електромагнитна съвместимост)
2014/35/ЕС (Директива за ниско напрежение)
2009/125/EО (Директива ErP)
2011/65/ЕС (Директива RoHS)
Регламент (ЕС) 811/2013
Регламент (ЕС) 813/2013

и се обозначава, както следва:

Gerdewan Jacobs
Управител на отдел 

„Техника“

Майнбург, 12.02.2019 г.

Jörn Friedrichs
Ръководител на 
отдел „Развитие“

Общата отговорност за изготвянето на декларацията за съответствие се носи от производителя.
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