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Съдържание

Общи указания Газът е екологично чисто гориво, от което не произлизат опасности, ако не се 
борави с него с груба небрежност. Вашият газов кондензационен уред е високо-
качествен продукт, чиято техническа безопасност отговаря на най-новото ниво 
на техниката. 

  Вие трябва да спазвате указанията за безопасност при евентуални 
опасности.
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Указания за безопасност
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Отвеждане на въздух/
отработен газ

При ниски външни температури може да се случи, съдържащата се в отработе-
ния газ водна пара да кондензира при отвеждането на въздух/отработен газ и да 
замръзне под формата на лед. Този лед при определени обстоятелства може 
да падне от покрива и да нарани хора или да повреди имущество. Чрез 
подходящи мерки на обекта, като например монтаж на улей за сняг, трябва да се 
предотврати падането на лед.

Внимание - опасност от нараняване!

Защита от замръзване При включен газов кондензационен уред съществува автоматична защита от 
замръзване на газовия кондензционен уред.
Препарати за защита от замръзване не са допустими.
При нужда съоръжението трябва да се изпразни.

Внимание - опасност от водни щети и функционални повреди по-
ради замръзване!

При смяна на предпазител Преди смяната на предпазител газовият кондензационен уред трябва да бъде 
изключен от мрежата. При захранващите клеми на уреда има електрическо 
напрежение също и при изключен мрежови превключвател. 

Внимание - опасност от електрически удари!

При миризма на отработен газ - Изведете съоръжението от експлоатация
- Отворете прозорците и вратите
- Уведомете специализирана фирма

Внимание - опасност от отравяне!

- Не включвайте светлина
- Не задействайте електрически превключвател
- Без открит огън
- Затворете крана за газ
- Отворете прозорците и вратите
-  Уведомете газоснабдителното дружество, използвайте телефон извън опасната 

област!

Внимание - опасност от отравяне, задушаване и експлозия!

При миризма на газ
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Указания за монтаж / указания за 
поддръжка

Монтаж/промени - Монтажът, както и промените по вашия газов кондензационен уред трябва да се извършват 
само от оторизирана специализирана фирма, защото само специалистите разполагат с 
необходимите познания.

- Отвеждащите отработения газ части не трябва да се променят.
- При работа, зависеща от въздуха в помещението, отворите за проветрение във 

вратите и стените не трябва да се затварят или смаляват и газовият кондензацио-
нен уред трябва да се пуска в експлоатация само тогава, когато тръбопроводът за 
отработен газ е монтиран напълно.

- При работа, независеща от въздуха в помещението, газовият кондензационен уред 
трябва да се пуска в експлоатация само тогава, когато тръбите за въздух/отработен 
газ са напълно монтирани и съоръжението за защита от вятър не е покрито.

- Газовите кондензационни уреди трябва да се монтират само в защитени от замръзване 
помещения.

- При външни температури под точката на замръзване, не откачвайте газовия кондензацио-
нен уред от мрежата, защото в противен случай съществува опасност от замръзване!

- Изходящият тръбопровод и предпазният клапан не трябва да се променят.
 Внимание - при неспазване съществува опасност от пожар, както и опасност 

от разрушение, отравяне и експлозия!

 Експлозивни и лесно запалими материал, като напр. бензин, разредител, 
бои, хартия и др. не трябва да се използват и съхраняват в помещението 
за монтаж на уреда!

Обслужване Почиствайте капаците на котела само с влажно парче и с мек, несъдържащ хлор почистващ 
препарат. След това незабавно подсушете.
Компонентите вътре в газовия кондензационен уред и в непосредствена близост до него 
трябва да се почистват само от специалист.

Поддръжка Внимание - само специалистът разполага с необходимите познания! 

- Потребителят има задължението, редовно да поддържа съоръжението, за да осигури 
надеждна и безопасна функция на газовия кондензационен уред.

- Поддръжка на газовия кондензационен уред е необходима всяка година.
- Поддръжката е описана изчерпателно в ръководството за монтаж или поддръжка.
- Преди всяка работа по поддръжката изключвайте напрежението на газовия кондензационен 

уред.
- След поддръжка, преди пуск в експлоатация на газовия кондензационен уред, трябва да 

се провери правилния монтаж на всички конструкционни елементи, които са били демон-
тирани за поддръжката.

- Ние препоръчваме сключването на договор за поддръжка с оторизиран специализиран 
сервиз.

Корозионна защита
Спрейове, разтворители, съдържащи хлор почистващи и перилни препарати, бои, лакове, 
лепила, сол против замръзване и др. не трябва да се използват или съхраняват върху 
газовия кондензационен уред и неговата заобикаляща среда (почистване, нанасяне). Тези 
материали при неблагоприятни обстоятелства могат да доведат до корозия на газовия кон-
дензационен уред и съоръжението за отработен газ. Обезвъздушавания на каналите над 
покрива могат също да съдържат корозивни изпарения, които не трябва да се засмукват от 
газовия кондензационен уред.
 Внимание - при неспазване съществува опасност от изтичане на газ и свързана с 

това опасност от пожар, както и опасност от разрушение, отравяне и експлозия!

След поддръжка затворете отново плътно и завийте предния капак. При 
повредена система за отработен газ може да има опасност от отравяне с 
въглероден моноксид.

Твърдост на водата Настройващата се температура на водата в резервоара може да е над 60 °C. 
При кратка работа над 60 °C, тя трябва да се наблюдава, за да се осигури 
защита от попарване. За продължителна работа трябва да се вземат съот-
ветни предпазни мерки, които изключват температура при крана над 60 °C, 
напр. клапан с термостат.

За защита срещу котлен камък над обща твърдост от 15 °dH (2,5 mol/m³) температу-
рата на топлата вода трябва да се настройва на максимум 50 °C. Това отговаря без 
опционален регулатор на позиция на въртящото се копче за топла вода от максимум 
6. Над обща твърдост от повече от 20 °dH за затопляне на питейната вода във всеки 
случай е необходимо използването на воден пречиствател в тръбата за подаване на 
студена вода с цел удължаване на интервалите за поддръжка.
Също и при твърдост на водата по-малка от 20 °dH на места може да има повишен риск 
от натрупване на котлен камък и да е нужна мярка за намаляване на твърдостта. При 
неспазване на това изискване може да се стигне до преждевременно натрупване на 
котлен камък в уреда и на ограничена ефективност на топлата вода. Винаги местните 
особености трябва да се проверяват от отговарящия специализиран техник.
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Да се спазва преди пуск в експлоатация!

Хидравлични връзки и газова  
връзка

Проверка на нивото на водата Нивото на водата трябва да се проверява редовно. Индикаторът на показанието 
за налягане трябва да е между 2,0 и 2,5 bar. Допълването ще ви бъде обяснено от 
специалист. Към водата за отопление не трябва да се смесват допълнителни мате-
риали, защото в противен случай ще бъдат засегнати конструкционните елементи.

Отоплителното съоръжение трябва изцяло да е напълнено с вода. При нужда допълнете 
вода. При пълнене на отоплителното съоръжение спирателните кранове трябва да са 
отворени и налягането в съоръжението трябва да се отчете върху корпуса на управле-
нието. Налягането на съоръжението трябва да е в областта на зелената маркировка. 
Необходимата за пълненето на съоръжението връзка между питейната вода и водата 
за отопление след пълнене трябва да се премахне! В противен случай съществува 
опасност питейната вода да бъде замърсена от водата за отопление.

Съществува опасност от прегряване, ако газовият кондензационен 
уред работи без вода!

Инхибитори не са допустими. В противен случай съществува опасност 
от повреди на газовия кондензационен уред.

Внимание

Пълнене на съоръжението

Отворете спирателните съоръжения

Кран за поддръжка
Подаваща вода  

към отоплителната 
инсталация

Затворен

Отворен

Кран за поддръжка
Връщаща вода 
от отоплителната 
инсталация
Затворен

Отворен

Изход за кондензирала вода
Сферичен кран за газ
Отваряне:  Натиснете и завъртете наляво
Затваряне: завъртете надясно

Кран за топла вода
само комбиниран уред

Кран за студена вода
само комбиниран 
уред

Пълнене на сифона Сифонът трябва да е монтиран и напълнен.

Фигура: Сифон CGB-11/20/24,
CGB-K-20/24

Сифон
Фигура: Сифон CGB-35/50

СифонСифон

Фигура: Сифон CGB-75/100
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Обслужване

Указание: Модулът за обслужване ВМ може да се интегрира също в управлението. По този 
начин всички настройки се извършват от управлението на уреда. За монтажа и 
обслужването вижте Ръководство за монтаж и обслужване на модула за обслуж-
ване ВМ

Обслужване на управлението

Работен прев-
ключвател
ВКЛ./ИЗКЛ.

Избор на тем-
пературата на 
топлата вода

Манометър
(не при CGB-75/100)

Бутон за от-
страняване 
на повреда

Избор на темпера-
турата на водата за 

отопление

Светещ 
пръстен

Термометър

Светещ пръстен за показание на статуса
Светещ пръстен Значение

Мига зелено Готовност (мрежата е включена, горелката не работи - напр. летен режим)

Зелена постоянна светлина Зимен режим: Помпата работи, горелката не работи

Мига жълто Режим на почистване на комина

Жълта постоянна светлина Работа на горелката, включен пламък

Мига червено Повреда

Летен режим (отопление изключено)

Зимен режим положение 2 до 8

Режим за почистване на комина (светещият пръстен мига жълто)

Избор на температурата на топлата вода за отоплителен уред 1 (15 °C) ... 9 (65 °C) 7 (50 °C)  

препоръчително

Избор на температурата на топлата вода за комбиниран уред 1 (40 °C) ... 9 (60 °C) 7 (50 °C)  

препоръчително

Избор на температурата на водата за отопление 2 (20 °C) ... 8 (75 °C)
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Отоплителен режим Енергоспестяване с най-модерна отоплителна техника: Газовата конденза-
ционна техника пести пари.

С модерната кондензационна техника за отопление се използва също енергията, 
която при конвенционалните отоплителни съоръжения остава неизползвана, и с 
която отработения газ се отдава към околната среда.

Консумирайте възможно най-малко електрическа енергия.

При многостепенни помпи на топлинния кръг работете със съоръжението на въз-
можно най-ниската степен. При модулиращи помпи по принцип не е необходима 
настройка, защото тук се извършва самостоятелна настройка.

Редовната поддръжка на отоплителното съоръжение се изплаща.

Замърсена горелка или лошо настроен газов кондензационен уред могат да нама-
лят степента на ефективност на отоплението. Следователно редовна поддръжка 
на съоръжението от специализирана фирма за отопление бързо се изплаща.

Отопление на ниско енергийно ниво

По възможност използвайте вашето отоплително съоръжение с температура на 
връщаща вода под 45 °C, за да постигнете възможно най-високо използване на 
кондензацията.

Управление на отоплението регулира също разходите за отопление

Ако отоплението не работи, то пести енергия. Едно модерно, съобразяващо се 
с метеорологичните условия или със стайната температура управление на ото-
плението се грижи с автоматично понижение през нощта и със стаен термостат 
за това, да се отоплява само тогава когато топлината е нужна. През останалото 
време пестите пари.
- Оборудвайте вашето отопление със съобразяващо се с метеорологичните 

условия управление от принадлежностите на фирма Wolf. Вашият специалист 
по отоплението ще ви посъветва относно оптималната настройка.

- Във връзка с принадлежностите за управление на фирма Wolf използвайте 
функцията за нощно понижение, за да напаснете енергийното ниво към дейст-
вителното време на необходимост.

- Използвайте възможността на настройката за летен режим.

Не прегрявайте жилището си.

Стайната температура трябва да се управлява точно. По този начин обитателите 
се чувстват добре и в отоплителната мощност не се крие енергия, от която никой 
не се нуждае. Направете разлика между оптималните температури за различните 
помещения, като например всекидневната и спалнята. 
Един градус по-висока температура означава допълнителен разход на енергия 
с около 6 процента!
- Използвайте термостатите в помещенията, за да напаснете стайната темпе-

ратура към съответното предназначение.
- Ако имате монтиран сензор за стайна температура, отворете в помещението, в 

което се намира сензора за стайна температура, стайния термостат напълно. 
По този начин постигате оптимално регулиране на вашето отоплително съо-
ръжение.

Грижете се за достатъчна циркулация на въздуха

В близост до отоплителните тела и до сензора за стайна температура въздухът 
трябва да може да циркулира добре, защото в противен случай отоплението губи 
от своята ефективност. Дългите завеси или неправилно разположените мебели 
могат да погълнат до 20 % от топлината!

Указания за енергоспестяващ начин 
на работа
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Указания за енергоспестяващ начин 
на работа
Запазете топлината в помещението - също и нощем!

Затварянето на щорите и пускането на завесите нощем намалява чувствително 
загубата на топлина в помещението през повърхностите на прозорците. Изола-
цията на нишите с отоплителни тела и по-светлите цветове на боядисване спес-
тяват до 4 % от разходите за отопление. Също и дебелите фуги на прозорците 
и вратите запазват енергията в помещението.

Намалете консумацията на енергия чрез разумно проветряване

Чрез проветряване в продължение на часове помещенията отдават натрупаната в 
стените и предметите топлина. Последицата: Комфортен климат в помещението 
се установява отново едва след по-продължително отопление. Краткото и основно 
проветрение е по-ефективно и по-приятно.

Обезвъздушаване на отоплителните тела

Редовно обезвъздушавайте отоплителните тела във всички помещения. Преди 
всичко в горните помещения при многофамилни къщи по този начин се осигурява 
безупречното функциониране на отоплителните тела и термостатите. Отоплител-
ното тяло реагира бързо на променената нужда от топлина.

Интелигентно използване на циркулационни помпи

Винаги включвайте циркулационните помпи чрез таймери. Програмирайте ги 
съгласно Вашите навици при използването на топла вода.

Моля, съхранявайте това ръководство за експлоатация на добре достъпно място в близост до газовия конденза-
ционен уред. С приложената Велкро лепенка можете да закрепите прозрачния джоб на подходящо място, например 
отвън върху страничната стена на газовия кондензационен уред.

Ако светещият пръстен на статус показанието мига червено, тогава по възможност 
от свързаната принадлежност на управлението трябва да се отчете и запише кода 
за грешка. Чрез натискане на бутона за изчистване на грешка газовият конден-
зационен уред може отново да се пусне в експлоатация. При повторна повреда 
изключете уреда и уведомете специалист по отопление. 
Газовите кондензационни уреди са оборудвани с електронен ограничител на 
температурата на отработения газ. Ако температурата на отработения газ се по-
виши над 110 °C, уредът автоматично се изключва. Чрез натискане на бутона за 
изчистване на грешка газовият кондензационен уред може отново да се пусне в 
експлоатация. Ако това се случва неколкократно, съоръжението за отработен газ 
трябва да бъде проверено от специалист по отопление. 

 Внимание - опасност от повреда, опасност от отравяне и задуша-
ване!

Повреда / код за грешка

Режим за топла вода Оптимална температура на топлата вода

Настройте температурата на топлата вода или на резервоара само на необходи-
мата ви температура. Всякакво допълнително затопляне изисква допълнителна 
енергия.

Съзнателно боравене с топла вода

Взимането на душ изразходва само около 1/3 от количеството вода на баня с вана. 
Незабавно ремонтирайте капещи кранове за вода.


