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1. Указания за документацията

1.1 Приложими документи

Ръководство за експлоатация на MGK-2 за потребителя
Ръководство за поддръжка на MGK-2
Наръчник за съоръжението и за работа 

Евентуално важат също ръководствата на всички използвани спомагателни 
модули и допълнителни принадлежности.

1.2 Съхранение на документите

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

 f Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други важащи ръко-
водства, на собственика на съоръжението, респ. потребителя на съоръже-
нието.

1.3 Задължения на потребителя

Потребителят на съоръжението трябва да се погрижи за изпълнението на своя-
та отговорност за
безопасно използване на газ. Това касае поддръжката на уреда
чрез ангажиране на специализирана фирма. Задължението за документиране е
отговорност на потребителя на съоръжението.

1.4 Валидност на ръководството

Настоящото ръководство за монтаж важи за газовия кондензационен котел 
MGK-2-130-300

1.5 Приемане

В рамките на 4 седмици след първия пуск в експлоатация на отоплителното 
съоръжение потребителят е задължен да го покаже на областния отговорник по 
комините.

1.6 Указание за приемане на уреда след края на жизнения му 
цикъл

Ние ще приемем безплатно вашият стар уред на фирма Wolf във всеки от нашите 
складове за доставка.

1 х Газов кондензационен котел MGK-2 напълно комплектован, монтиран и окабелен
2 х Сифони с 4 маркуча за кондензат и 1 Т-образен елемент
1 х Ръководство за монтаж MGK-2 за специализиран техник
1 х Ръководство за експлоатация на MGK-2 за потребителя
1 x Ръководство за поддръжка MGK-2
1 х Наръчник на съоръжението и за работа за подготовка на вода за отопление

Окомплектовка на 
доставката MGK-2
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2. Указания за безопасност

В това описание са използвани следните символи и указателни знаци. 
Тези важни инструкции се отнасят за личната защита и техническата 
експлоатационна безопасност.

"Указание за безопасност" обозначава инструкции, които трябва 
да се спазват точно, за да се предотвратят опасност или нараня-
ване на лица и да се избегнат повреди на котела.

“Електрическо указание за безопасност" обозначава опасности 
от електрическо напрежение.

"Указание" обозначава технически инструкции, които трябва да 
се спазват, за да се предотвратят щети и функционални повреди 
на котела.

Внимание: Преди сваляне на облицовката изключете работния 
превключвател.
При включен работен превключвател никога не докосвайте 
електроелементите и контактите! Съществува опасност от токов 
удар с последващи здравословни проблеми или смърт.
При клемите за свързване на има напрежение също и при изклю-
чен работен превключвател.

Опасност при миризма на газ
- Затворете крана за газ.
- Отворете прозорците.
- Не задействайте електрически превключвател.
- Изгасете откритите пламъци.
- Обадете се от отвън на газоснабдяващото дружество и оторизира-

ната специализирана фирма.

Работи по съоръжението
- При горивен материал газ затворете спирателния кран за газ и го 

подсигурете срещу неволно отваряне.
- Изключете напрежението на уреда (напр. от отделния  

предпазител или главен изключвател, авариен изключвател за 
отоплението) и се уверете в липсата на напрежение.

- Подсигурете съоръжението срещу повторно включване

Опасност при миризма на отработен газ
- Изключете уреда.
- Отворете прозорците и вратите.
- Уведомете оторизирана специализирана фирма.

Внима-
ние

Това ръководство трябва да се прочете преди началото на монтажа, пуска в експлоатация или поддръжката от 
извършващия съответните работи персонал. Указанията, дадени в това ръководство, трябва да се спазват. При 
неспазване на инструкцията за монтаж гаранционните искове спрямо фирма WOLF стават невалидни. 
За монтажа, пуска в експлоатация и поддръжката на отоплителния котел 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 електроспециалисти. За електроинсталационни работи са определящи изискванията на VDE/ÖVE и на 
местното електроснабдително дружество (ЕСД). 
Отоплителният котел трябва да се използва само в диапазона на мощността, който е зададен в техническите 
документи на фирма WOLF. 
Употребата по предназначение на отоплителния котел включва използването единствено за отоплителни съо-
ръжения с топла вода съгласно DIN EN 12828. 
Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят неактив-
ни по друг начин. Отоплителният котел трябва 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 части и компоненти на уреда трябва 
да се сменят само с оригинални резервни части на фирма WOLF.

Символи

Общи указания
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2. Указания за безопасност
Опасност от попарване
Горещата вода може да доведе до тежки попарвания. Преди 
работи по части, които са в контакт с вода, охладете уреда под  
40 °C, затворете всички кранове и при нужда изпразнете уреда.

Опасност от изгаряне
Горещите компоненти могат да доведат до изгаряния. При работи 
по включени уреди ги охладете под 40 °C или използвайте подхо-
дящи ръкавици.

Опасност от свръхналягане от страната на водата
Свръхналягането от страната на водата може да доведе до тежки 
наранявания.
Преди работи по части, които са в контакт с вода, охладете уреда 
под 40 °C, затворете всички кранове и при нужда изпразнете 
уреда.
Указание:   Сензорът и датчиците могат да са в положение на 

контакт с водата и в резултат на това могат да са 
под налягане.

Инспекция и поддръжка
- Препоръка за клиентите: Сключете договор за поддръжка и инспекция, който 

включва ежегодна инспекция и поддръжка, в случай на нужда с оторизирана 
специализирана фирма.

- Потребителят отговаря за безопасността и опазването на околната среда, как-
то и за енергийното качество на отоплителното съоръжение (Федерален закон 
за емисиите / Разпоредба за пестене на енергия).

- Използвайте само оригинални резервни части.

Това ръководство за монтаж трябва да се съхранява внимателно 
и да се прочете преди монтажа на котела. Спазвайте също указа-
нията за планиране в приложението!

Ако се извършват технически промени по управлението или по 
свързани с управлението технически елементи, ние не поемаме от-
говорност за произлизащи в резултат на това щети.

Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица 
(включително деца) с ограничени физически, дигитални или ум-
ствени способности или без опит, и/или без необходимите знания, 
освен ако те не бъдат наблюдавани от отговарящо за тяхната без-
опасност лице, или не са получили от това лице инструкции, как 
трябва да се използва уреда.

Указа-
ние

Фигура: Запалващ трансформатор, запалващ електрод с 
високо напрежение, газов комбиниран клапан, механизъм 
за наблюдение на газовото налягане, вентилатор, горив-
на камера
Опасност от електрическо напрежение, опасност от отра-
вяне и експлозия в резултат на изтичащ газ, опасност от 
изгаряне от горещи елементи

Фигура: Кутия на управлението
Опасност от електрическо напрежение
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3. Рециклиране и предаване за  
отпадъци

 − Като цяло предавайте за отпадъци по такъв начин, който отговаря на 
най-новите изисквания за защита на околната среда, рециклиране и 
депониране

 − Стари уреди, износени части, дефектни компоненти, както и опасни 
за околната среда течности и масла, трябва да бъдат предадени 
съгласно закона за отпадъците по екологосъобразен начин или за 
рециклиране. 
В никакъв случай те не трябва да бъдат изхвърлени заедно с 
домакинската смет!

 − Предайте за отпадъци опаковките от картон, рециклируемите синте-
тични материали и запълващия материал от синтетичен материал 
екологосъобразно чрез съответните системи за рециклиране или 
пунктове за вторични суровини.

 − Моля, спазвайте съответните специфични за държавата или местни-
те предписания.
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4. Размери

A = Тръба за отработен газ с интегриран щуцер за измерване 
на отработения газ
B = Отвор за подаване на въздух
C = Тръба за връщаща вода
D = Тръба за връщаща вода
Е - Тръба за газ
F = Щуцер за измерване на отработения газ 
G = Изход за кондензат
Н = Подаване на кабел
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Фигура: Размери 
 (Обща височина А вкл. щуцера за свързване 
 MGK-2-130 ... 250 = 1460 mm
 MGK-2-300 = 1510 mm)

Фигура: Размери за свързване

MGK-2-130

MGK-2-170/210/250/300

G

Фигура: Връзки

(MGK-2-130)

(MGK-2-170/210/250/300)
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5. Технически данни
Тип MGK-2 130 170 210 250 300
Номинална отоплителна мощност при 80/60°C kW 118 157 196 233 275
Номинална отоплителна мощност при 50/30°C kW 126 167 208 250 294
Номинално топлинно натоварване kW 120 160 200 240 280
Най-малка топлинна мощност (модул.) при 80/60°C kW 23 27 34 39 45
Най-малка топлинна мощност (модул.) при 50/30°C kW 24 30 37 44 49
Най-малко топлинно натоварване (с модулация)  kW 23 28 35 41 46
Диапазон на модулация на натоварването % 19-100 17-100 17-100 17-100 17-100

КПД      η 80/60 при Qmax % 98,1 98,0 98,1 98,0 98,0

                            η 50/30 при Qmax % 104,1 104,2 104,3 103,9 105,2

                            η TR30 при 30% % 107,8 106,9 106,7 106,6 106,8
Височина  mm 1300 1300 1300 1300 1300
Ширина  mm 995 1355 1355 1355 1355
Дълбочина  mm 640 640 640 640 640
Диаметър на тръбата за отработен газ mm 160 160 160 160 200
Подаване на въздух за изгаряне 4 mm 160 160 160 160 160
Подаваща вода за отопление външен диаметър R 1½“ 2“ 2“ 2“ 2“
Връщаща вода за отопление външен диаметър R 1½ 2“ 2“ 2“ 2“
Връзка за газ R 1“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“

Отвеждане на въздух/отработен газ Тип

B23(P), B33
C33(x), C43(x)
C53(x), C63(x)

C83, C93(x)

B23(P), B33
C33(x), C43(x)
C53(x), C63(x)

C83, C93(x)

B23(P), B33
C33(x), C43(x)
C53(x), C63(x)

C83, C93(x)

B23(P), B33
C33(x), C43(x)
C53(x), C63(x)

C83, C93(x)

B23(P), B33
C33(x), C43(x)
C53(x), C63(x)

C83, C93(x)
Газова категория Германия II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P

Австрия II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P

Швейцария I2H I2H I2H I2H I2H

Стойност на връзката за газ:
Природен газ E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 13,1 16,8 21 25,2 29,4
Природен газ LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) 1) m³/h 14,6 18,6 23,3 27,9 32,6
Втечнен газ P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) ²) kg/h 9,7 12,5 15,6 18,7 21,8

Налягане на връзката за газ: Природен газ Е/LL mbar 20 20 20 20 20
 Втечнен газ P mbar 50 50 50 50 50
Съдържание на вода топлообменник за вода за 
отопление

литри 12 15,4 16 20 22

макс. допустимо свръхналягане на котела bar 6 6 6 6 6
макс. допустима температура на подаващата вода °C 90 90 90 90 90
налично налягане за нагнетяване на газовия венти-
латор

Pa 10-200 10-150 10-150 10-150 10-150

Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmax °C 65-45 65-45 65-45 65-45 65-45
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmin °C 55-35 55-35 55-35 55-35 55-35
Макс. масов поток на отработения газ g/s 56,7 72,6 90,8 108,9 127,1
Група стойности отработен газ съгл. DVGW G 635 G52 G52 G52 G52 G52
Съпротивление на водата за отопление при 20K 
разширение

mbar 95 100 115 135 160

Електрическа връзка V~/Hz 1~ NPE / 230VAC / 50Hz 
Монтиран предпазител (средно бавен) A 4 4 4 4 4
Електрическа консумирана мощност в режим на 
готовност

W 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Електрическа консумирана мощност при 
частичен товар/ пълен товар W 30 / 240 42 / 258 42 / 291 43 / 326 48 / 350

Клас на защита  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Праг на звуковото налягане при пълен товар 3) dB(A) ~ 49 ~ 54 ~ 54 ~ 54 ~ 54
Общо тегло (празен) kg 195 250 271 292 313
Количество кондензирала вода при 40/30°C l/h 12 16 20 24 28
рН стойност на кондензата ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0
СЕ идентификационен номер 0085CN0326 0085CN0326 0085CN0326 0085CN0326 0085CN0326

1) не важи за Австрия / Швейцария
2) не важи за Швейцария
3) при 1 m разстояние на открито поле
4) с адаптер принадлежност при независим от въздуха в помещението режим
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5. Технически данни

Макс. разширение В MGK-2 е интегрирана предпазна функция на отлетите елементи. Тя предотвра-
тява напрежения в материала чрез ограничаване на максималната температур-
на разлика между подаващата и връщаща вода. От 28 K мощността се дросели-
ра. Ако въпреки това се достигнат 40 K, горелката изключва за кратко без съоб-
щение за грешка. Това поведение трябва да се вземе под внимание при избора 
на компонентите (напр. помпи, топлообменници, резервоари).

Минимален дебит, за да може при максимална мощност да не се надвишат 28 K:
 MGK-2-130: 4,0m³/h
 MGK-2-170: 5,2m³/h
 MGK-2-210: 6,5m³/h
 MGK-2-250: 7,7m³/h
 MGK-2-300: 9,2m³/h

Съоръжения, които поддържат минимален дебит (напр. клапан за свръхпоток) не 
са необходими, защото управлението на котела разпознава нулево течение (напр. 
при затворени клапани).

Дебит Прекалено високи скорости на потока могат да доведат до изнасяне на материал. 
Максимален дебит (обемен поток) при Qmax.:

 MGK-2-130: 9,4m³/h
 MGK-2-170: 13,6m³/h
 MGK-2-210: 16,4m³/h
 MGK-2-250: 19,1m³/h
 MGK-2-300: 21,9m³/h

Съпротивление на водата за  
отопление MGK-2:

С
ъп

ро
ти

вл
ен

ие
 н

а 
во

да
та

 з
а 

от
оп

ле
ни

е 
[m

ba
r]

Дебит [m³/h]

MGK-2-210

MGK-2-250

MGK-2-170MGK-2-130

MGK-2-300
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6. Схема за монтаж на котела
Газовите кондензационни котли на фирма Wolf MGK-2-130/170/210/250/300 са обо-
рудвани фабрично за природен газ Е и LL. Високоефективният топлообменник е 
от здрава алуминиево-силициева сплав с висока корозионна устойчивост. Газова-
та горелка с предварително смесване на газ и въздух за модулиращ режим на ра-
бота от 17-100% се грижи за изключително бедно на вредни вещества изгаряне с 
нормиран КПД до 110% за високоефективно енергийно използване. Връзките за 
подаване на въздух за изгаряне при независим от въздуха в помещението режим, 
връзките за отработен газ и подаваща и връщаща вода излизат отгоре от котела. 
Компактен, икономично място за позициониране, без разстояние непосредствено 
до стена.
Лесен и бърз монтаж чрез предварително монтирани топлоизолация и облицов-
ка, хидравлична и електрическа готовност за свързване.
Директен достъп до всички компоненти от отпред, лесно обслужване и поддръжка.
Ниска емисия на шум чрез интегрирани мерки за заглушаване, идеална за мно-
гофамилни къщи.

• Управлението е напълно окабелено и може да се използва за най-различни 
изисквания на отоплителните съоръжения

• Каскадно свързване на до пет газови кондензационни котела позволява диа-
пазон на мощността до 1,5MW

• Не е необходимо повишение на температурата на подаващата вода или ми-
нимално циркулиращо количество вода

Котелът е готов монтиран и напълно облицован.
Основното управление е оборудвано с автомат за изгаряне на газ, електронно за-
палване, йонизационно наблюдение на пламъка и зависещо от мощността упра-
вление на оборотите на вентилатора.

Превключвател за налягане 
на отработените газове

Запалителен електрод

Йонизационен електродИнтегрирана
кръгла горелка

Температурен сензор  
eSTB1 и eSTB2
Газов комбиниран клапан 
с механизъм за наблюдение 
на газовото налягане

Температурен сензор 
за отработения газ

Кран за изпразване

Сензор за налягането на 
водата

Газов вентилатор

Смесителна 
камера

Тръба за подаване на 
въздух

Връзка за отработен газ

Връзка 
подаваща вода

Топлообменник със 
разчленена  
конструкция

Връзка сифон

Температурен сензор на 
котела

Отвор за подава-
не на въздух

Схема за монтаж MGK-2

Температурен сензор за 
връщаща вода

Връзка сифон
Тръба за изтичане на 

кондензат

Връзка 
връщаща вода

Връзка за газ

Отработен газ
Измервателен 

щуцер

Принадлежности
Неутрализация с бустер

Ограничител на обратния 
поток
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7. Облицовка

Монтирайте обратно в обратна последователност.

Демонтаж на облицовката

Фигура: Демонтаж на предната облицовка и на страничната облицовка

Монтаж на облицовката
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8. Норми и предписания
За монтажа и работата на отоплителното съоръжение трябва да се спазват 
специфичните за страната норми и предписания! 
Спазвайте данните върху типовата табелка на отоплителния котел!

При инсталацията и работата на отоплителното съоръжение трябва да се 
спазват следните местни изисквания:
• за условията за поставяне
• за съоръженията за подаване и отвеждане на въздух, както и връзка за 

комин
• електрическа връзка към електрозахранването
• техническите правила на газоподаващото дружество относно свързването на 

газовия уред към местната газопреносна мрежа
• предписанията и нормите относно техническото защитно оборудване на 

водното отоплително съоръжение
• инсталация за питейна вода.

В частност за монтажа трябва да се спазват следните общи предписания, 
правила и директиви:
• (DIN) EN 1717 Защита срещу замърсяване на питейната вода във 

водоснабдителните инсталации
• (DIN) EN 12831 Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на 

проектните топлинни загуби
• (DIN) EN 12828 Отоплителни системи в сгради. Проектиране на отоплителни 

системи с топлоносител вода
• (DIN) EN 13384 Комини. Методи за термо и аеродинамично изчисление
• (DIN) EN 50156-1 (VDE 0116 част 1) Електрически съоръжения за пещи и 

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

Освен това за монтажа и работата в Германия важи следното:
• Технически правила за газови инсталации DVGW-TRGI 1986/1996 (DVGW 

Работен формуляр G600 и TRF)
• DIN 1988 Технически правила за инсталации за питейна вода
• DIN 18160 Съоръжения за отработени газове
• DWA-A 251 Кондензати от кондензационни котли
• ATV-DVWK-M115-3 Индиректно вкарване на недомакинска отпадна вода 

Част 3: Практика на индиректното вкарване
• VDE 0100 Условия за изграждане на силнотокови съоръжения с номинални 

напрежения до 1000V.
• VDE 0105 Работа на силнотокови съоръжения, общи изисквания
• KÜO- Разпоредба за проверка на федерацията
• Закон за пестене на енергия (EnEG) със съответните разпоредби:
• EneV Разпоредба за пестене на енергия (в съответната валидна версия)
• DVGW Работен формуляр G637
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8. Норми и предписания
В частност за монтажа и работата в Австрия важи следното:
• ÖVE - предписания
• Изисквания на ÖVGW както и съответните Ö-норми
• ÖVGV TR-Газ (G1), ÖVGW-RTF (G2)
• Изисквания на ÖVGW директивата G41 при отвеждане на вода от кондензат
• Местни изисквания на службите по строителен и индустриален надзор (най-чес-

то представени чрез коминочистача)
• Местни изисквания на GVU (газоснабдително дружество)
• Изисквания и предписания на местните електроснабдителни дружества
• Изисквания на регионалните строителни разпоредби
• Трябва да се спазват минималните изисквания към водата за отопление съ-

гласно ÖNORM H5195-1

За монтажа в Швейцария важат:
• SVGW - предписания
• VKF - предписания
• Трябва да се спазват BUWAL и местните предписания.
• Правила за работа с газ G1
• EKAS Форма 1942; Директива за втечнен газ, част 2
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9. Транспорт / указания за поставяне
Транспорт • с мотокар:  

Възможно е лесно внасяне на котела, с и без палет, с подемна количка или мо-
токар, защото може да се вкара от двете страни.

Пример: Транспорт с подемна количка

• с носещи колани: 
Вкарайте носещите колани в транспортните отвори и повдигнете  
котела равномерно

Пример: Транспорт с носещи колани

Подемна количка



3065695_201708 15

9. Транспорт / указания за поставяне
• в котелното с лебедка или верига с подсигуряване срещу самостоятелно из-

плъзване

Пример: Транспорт с лебедка

С помощта на регулируемите крачета нивелирайте котела хоризонталноНивелиране на котела:



16 3065695_201708

Препоръчителни минимални разстояния до 
стена

Отоплителният котел може да се постави със зад-
ната и лявата си страна директно до стена.
До дясната страна трябва да се поддържа раз-
стояние от минимум 750 mm, за да се гарантира 
демонтажа и монтажа на горелката за поддръжка.

За почистването и поддръжката трябва да има 
достатъчно място също и пред отоплителния котел.

Общи указания за поставяне

• За поставянето на отоплителния котел е необхо-
дима равна и устойчива основа.

• Отоплителният котел трябва да стои хоризон-
тално (нивелирайте с краката)

Отоплителният котел трябва да се по-
ставя само в защитено от замръзване 
помещение.
Ако по време на покой съществува опас-
ност от замръзване, тогава отоплителният 
котел и отоплението трябва да бъдат 
изпразнени, за да се предотвратят спук-
вания на тръбите с вода в следствие на 
замръзване.

Отоплителният котел не трябва да се 
поставя в помещения с агресивни изпаре-
ния, силно образуване на прах или висока 
влажност на въздуха (сервизи, перални 
помещения, хоби помещения и др.). То-
гава вече не е гарантирана безупречната 
работа на горелката.

Въздухът за изгаряне, който се подава 
на отоплителния котел, и помещението 
за поставяне не трябва да съдържат 
халогенни въглеводородни материали 
(напр. такива се съдържат в спрейове, 
разтворите и почистващи препарати, бои 
и лепила). В неблагоприятен случай те 
могат да доведат до ускорена корозия с 
пробиви на отоплителния котел, също и в 
съоръжението за отработен газ.

Подаването на свеж въздух трябва да е 
гарантирано и да отговаря на местните 
предписания или на предписанията за 
газова инсталация. При недостатъчно 
подаване на свеж въздух може да се стиг-
не до опасни за живота изтичания на 
отработен газ (отравяне/задушаване).

Преди пускане в експлоатация при съот-
ветния орган трябва да се изясни, дали е 
необходима неутрализация на кондензи-
ралата вода.

Внима-
ние

Внима-
ние

2 котела в котелното помещение, задните страни 
една до друга

2 котела в котелното помещение

2 - 4 котела в котелното помещение, един до друг

Котел в котелното помещение

Размер B MGK-2-130 995 mm
Размер B MGK-2-170/210/250/300 1355 mm

9. Указания за поставяне
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10. Предпазно техническо оборудване
Предпазното техническо оборудване за централни отоплителни съоръжения тряб-
ва да се изпълни съгласно DIN EN 12828. Това важи за отоплителни съоръжения 
за топла вода и съоръжения за генериране на топлина с максимална работна тем-
пература от 105 °C и максимална мощност от 1 MW.

Указание: В най-ниската точка на съоръжението трябва да се предвиди кран за пълнене и изпразване.

Минималното налягане на съоръжението е 0,8 bar. Газовите кондензационни котли са одобрени единствено за затворе-
ни системи до 6 bar (предпазна група принадлежност 3 bar). Макс. температура на потока напред при MGK-2 фабрично 
е настроена на 85 °C и при нужда може да се промени на 90 °C.

Предпазно техническо оборуд-
ване съгласно DIN EN 12828
за MGK-2

Компонент Функция Място за монтаж 
MGK-2 130-300

Забележка

Съоръжение за показване на 
температурата 

Показание вече е интегрирано 
в котела

Предпазен температурен 
ограничител (STB)

Съоръжение срещу надвиша-
ване на доп. температура на 
подаващата вода

вече е интегрирано 
в котела

температурен регулатор Съоръжение срещу надвиша-
ване на доп. температура на 
подаващата вода

вече е интегрирано 
в котела

Макс. настройка 90 °C

Съоръжение за измерване на 
налягането 

Показание вече е интегрирано 
в котела

Показание в индикаторния 
модул

Подсигуряване срещу липса 
на вода 

Съоръжение за защита срещу 
недопустимо загряване при 
липса на вода или недостатъчен 
поток

вече е интегрирано 
в котела (сензор за 
налягане на водата)

Предпазен клапан Съоръжение срещу надвишава-
не на доп. работно налягане

Тръба за подаваща 
вода близо до то-
плинния източник

Интегрирано като принад-
лежност (до 3 bar) в пред-
пазната група

Ограничител на максималното 
налягане (SDBmax)

Съоръжение срещу надвишава-
не на доп. работно налягане

Не е необходимо

Корпус за отпускане Съоръжение срещу надвишава-
не на доп. работно налягане

Не е необходимо

Мембрана на разширителния 
съд за налягане

Съоръжение за изравняване на 
промяната на водния обем (под-
държане на под налягане)

Тръба за връщаща 
вода

Разширителните съдове 
трябва да могат да се 
затварят сигурно и да могат 
да се изпразват за целите 
на поддръжката
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11. Указания за подготовката на вода

Подготовката на водата за отоплението в съответствие с VDI 2035

Водата за пълнене и допълване трябва да се подготвя чрез обезсоля-
ване, така че да се спазват стойностите от Таблица 1. Ако качеството 
на водата не съответства на необходимите стойности, гаранцията за 
системните компоненти от страната на водата не може да се поддържа.

Като метод за подготовка на вода е допустимо само обезсоляване!

Преди пуск в експлоатация съоръжението трябва добре да се изплакне. 
За да се поддържа внасянето на кислород възможно най-ниско е пре-
поръчително да изплакнете с вода от водозахранващата мрежа и след 
това да използвате тази вода за подготовка на вода (поставете филтър 
за замърсявания пред йонния обменник).

Добавки за гореща вода като средства за защита от замръзване или 
инхибитори не са позволени, защото те могат да причинят повреди на 
топлообменника за гореща вода. Допълнителни материали за алкали-
зиране могат да се използват за стабилизиране на рН стойността от 
специалист по подготовката на вода.

За да се предотвратят щети от корозия на алуминиевия топлообменник 
за вода за отопление рН стойността на водата за отопление трябва да е 
между 6,5 и 9,0!

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

рН стойността трябва да се провери отново 8-12 седмици след пускане 
в експлоатация, защото в резултат на химическите реакции при опреде-
лени обстоятелства може да се промени. Ако след 8-12 седмици не се 
намира в този диапазон, трябва да се вземат мерки.

Електрическа проводимост и твърдост на водата:
Изисквания към качеството на водата за отопление във връзка с цялата 
отоплителна система

Пълнене:

рН стойност:

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

Обща ото-
плителна  
мощност

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

Обща твърдост /
Сума на почвените 

алкали

Проводимост 
2)  

при 25°C

Обща твърдост /
Сума на почвените 

алкали

Проводимост 
2)  

при 25°C

Обща твърдост /
Сума на почвените 

алкали

Проводимост 
2)  

при 25°C

 [kW] [°dH]  [mol/m³] [μS/cm] [°dH]  [mol/m³] [μS/cm] [°dH]  [mol/m³] [μS/cm]

1 < 50 ≤ 16,8 ≤ 3,0 < 800 ≤ 11,2 ≤ 2,0 < 800 ≤ 0,11 3) ≤ 0,02 < 800

2 50-200 ≤ 11,2 ≤ 2,0

< 100

≤ 8,4 ≤ 1,5

< 100

≤ 0,11 3) ≤ 0,02

< 1003 200-600 ≤ 8,4 ≤ 1,5 ≤ 0,11 3) ≤ 0,02 ≤ 0,11 3) ≤ 0,02

4 ≥ 600 ≤ 0,11 3) ≤ 0,02 ≤ 0,11 3) ≤ 0,02 ≤ 0,11 3) ≤ 0,02

Общото количество вода за пълнене и за работното време на уреда не трябва да надвишава трикратния номинален 
обем на отоплителното съоръжение.
1)  При по-голям брой съоръжения съгласно VDI 2035 трябва да се използва макс. номинална топлинна мощност на най-малкия 

топлинен източник
2) със съдържание на сол < 800 µS/cm / с ниско съдържание на сол < 100 µS/cm
3) < 0,11°dH препоръчана нормирана стойност, допустима граница до < 1°dH
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11. Указания за подготовка на вода
Обезвъздушете напълно съоръжението при максимална температура 
на системата.

Параметрите за пуска в експлоатация трябва да се документират в на-
ръчника на съоръжението. Този наръчник на съоръжението след пуска 
в експлоатация на съоръжението трябва да се предаде на потребителя 
на съоръжението. За воденето и съхранението на наръчника на съоръ-
жението от този момент отговаря потребителят. Наръчникът на съоръ-
жението се предоставя заедно с придружаващите документи.

Стойностите на водата, в частност рН стойността, електрическата про-
водимост и твърдостта, трябва да се измерват ежегодно и да се доку-
ментират в наръчника на съоръжението.

Цялото количество вода за пълнене за работното време на уреда не 
трябва да надвишава трикратния обем на съоръжението (внасяне на 
кислород!). При съоръжения с високи количества за допълнително 
захранване (напр. при над 10% от обема на съоръжението годишно) не-
забавно трябва да се потърси причината и проблемът да бъде отстра-
нен. 

Пуск в експлоатация:

Вода за допълване:
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12. Тръби отоплителен котел - съоръжение
Тръбите за подаваща и връщаща вода се намират от горната страна на котела.  
Непременно предвидете възможности за спиране на подаващата и връщаща вода.
За да предотвратите грешна циркулация, зад помпата (помпите) на топлинния 
кръг трябва да се монтира възвратна клапа.
При нови съоръжения препоръчваме монтажа на контейнер за утайки (алтернативно 
уловител на замърсявания) в обратния поток. При стари съоръжения монтажът 
е задължителен.

Трябва да се монтира предпазна група, състояща се от предпазен кла-
пан с налягане на задействане от макс. 6 bar, манометър и автоматичен 
клапан за обезвъздушаване
Свързващата тръба между котела и предпазния клапан не трябва да може 
да се затваря. В случай на силно надвишено налягане на котела в резултат 
на прекалено висока температура на котела корпусът на котела или неговите 
тръби могат да се пръснат, при което гореща вода започва да излиза ударно  
(опасност от попарване).

При неуплътнени срещу дифузия тръби и климатизирани подове е не-
обходимо системно разделение посредством топлообменник.

Отоплителния котел е подходящ само за съоръжения с помпи на топлин-
ния кръг. Ако помпата на топлинния кръг липсва, достатъчният поток 
през отоплителните тела не е гарантиран и следователно затоплянето 
на жилищните помещения не се осъществява.

Внима-
ние

Отвор за пода-
ване на въздух

Връзка за газ

Тръба за отработен газ Връзка за подаваща вода

Връзка за връщаща вода

Принадлежности
Неутрализация
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MGK-2 се доставя без циркулационна помпа. Мощността на помпата, която трябва 
да се използва на обекта, зависи от съпротивлението на съоръжението и котела. 
Електрозахранването и управлението на оборотите се извършва от MGK-2 (вижте 
Електрическа връзка).

Помпите на основния и вторичния кръг трябва по принцип да имат еднакъв дебит. 
Изобразените по-долу помпи са пресметнати за разширение от 20K. Ако 
разширението от вторичната страна е по-ниско, тогава за основната страна трябва 
да се избере по-голяма помпа. При това трябва да се спазват максималните дебити 
от 4. Технически данни.

Следните помпи са препоръчителни за монтажа на MGK-2 с хидравличен 
превключвател.

13. Избор на циркулационни помпи

Wilo
Номинален 

дебит при 20 K  
разширение 

[m3/h]

Загуба на наля-
гане WT при 20K  

разширение 
[mbar]

Wilo тип Напор 
[mbar]

Остатъчен 
напор [mbar]

Мощ-
ност [W] Ток [A] Връзка

MGK-2
130 5,6 110 Stratos  

25/1-8 430 320 130 1,2 1~230V 
G 1 1/2“ с винт

MGK-2 
170 7,3 112 Stratos 3 

0/1-10 460 358 190 1,3 1~230V 
G 2“ с винт

MGK-2 
210 9 123 Stratos  

30/1-12 610 487 310 1,37 1~230V 
G 2“ с винт

MGK-2 
250 10,8 146 Stratos  

32/1-12 560 414 310 1,37 1~230V 
DN 32 с фланец

MGK-2 
300 12,9 176 Stratos  

32/1-12 420 244 310 1,37 1~230V 
DN 32 с фланец

Grundfos
Номинален 

дебит при 20 K  
разширение 

[m3/h]

Загуба на наля-
гане WT при 20K 

разширение 
[mbar]

Grundfos
Тип

Напор 
[mbar]

Остатъчен 
напор [mbar]

Мощ-
ност [W] Ток [A] Връзка

MGK-2
130 5,6 110 Magna3 

25-80 450 340 124 1,02 1~230V 
G 1 1/2“ с винт

MGK-2 
170 7,3 112 Magna3 

32-80 360 258 144 1,19 1~230V 
G 2“ с винт

MGK-2 
210 9 123 Magna3 

32-100 320 197 180 1,47 1~230V 
G 2“ с винт

MGK-2 
250 10,8 146 Magna3 

32-120f 720 594 336 1,5 1~230V 
DN 32 с фланец

MGK-2 
300 12,9 176 Magna3 

32-120f 600 424 336 1,5 1~230V 
DN 32 с фланец

• Максималната консумация на ток на циркулационната помпа не трябва да 
надвишава 1,5А.

• За управление на оборотите на циркулационната помпа чрез 0-10V или 
PWM изхода на управлението на котела допълнително може да е необхо-
дим разширителен модул от производителя на помпата.
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14. Връзка за газ
Свържете подаването на газ без напрежение при газовата връзка или при ком-

пенсатора (препоръчително)
с одобрено уплътняващо средство към газовата връзка.

Прекарването на тръбата за газ, както и връзката от страната на газа 
трябва да се извършва само от сертифициран газов инсталационен 
техник.

Почистете отоплителната мрежа и газовата тръба преди свързване на 
кондензационния котел, особено при по-стари съоръжения, от остатъци. 
Преди пуск в експлоатация трябва да се проверят за течове тръбните 
връзки и местата на свързване от страната на газа. При неправилен 
монтаж или при използване на неподходящи конструкционни части 
или групи, газът може да излезе, в резултат на което има опасност от 
отравяне и експлозия.

Във връзката за подаване на газ преди кондензационния котел на 
фирма Wolf трябва да има наличен сферичен кран със съоръжение 
за защита от пожар. В противен случай при пожар има опасност от 
експлозия. Газовото захранване трябва да се проектира съгласно из-
искванията на DVGW-TRGI.

Проверката за течове на газовата тръба трябва да се извърши без 
отоплителен котел. Не изпускайте тестовото налягане през газо-
вата арматура!

Газовите арматури на уреда трябва да се натоварват с макс. 
150 mbar. При по-високи налягания може да бъде повредена ар-
матурата на газовата горелка, при което съществува опасност 
от експлозия, задушаване и отравяне. При проверка на наляга-
нето на газовата тръба сферичният кран за газ при газовия кон-
дензационен котел трябва да е затворен.

Сферичният кран за газ трябва да се постави на достъпно място.

• Преди монтажа трябва да се гарантира, че котелът е настроен за наличния 
вид газ. 

 
Фабричната настройка е за природен газ E/H 15,0:  
Ws = 11,4 - 15,2 kWh/m³ = 40,9 - 54,7 MJ/m³

Пускане в експлоатация може да се извърши едва тогава, когато номиналното 
налягане при връзката е достигнато.

Ако налягането при връзката при природен газ (налягане на вхо-
дящия газ) е извън диапазона от 18 до 25 mbar, не трябва да се из-
вършват никакви настройки и котелът не трябва да се пуска в екс-
плоатация.

Внима-
ние

Връзка за газ

Фигура: Връзка за газ
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Монтиране на сифона върху щуцера за тръбата за из-
тичане на кондензат:

Демонтирайте щуцера с винт върху тръбата за изтичане 
на кондензат и отстранете запушалката.

Монтирайте уплътнението върху щуцера с винт
Монтирайте гайката на сифона върху щуцера с винт

          
Завийте щуцера с винт върху тръбата за изтичане на кон-
дензат
Монтирайте сифона върху щуцера с винт

Преди пускане в експлоатация напълнете 
сифона  с вода. В противен случай същест-
вува опасност от  изтичане на газ.

15. Монтаж на сифон


Монтиране на сифона върху щуцера на ваната за кон-
дензат:

Монтиране на сифона върху щуцера на ваната за кондензат

Преди пускане в експлоатация напълнете си-
фона с вода. В противен случай съществува 
опасност от изтичане на газ.

Свържете маркучите за кондензат на двата сифона от ва-
ната за кондензат и тръбата за изтичане на кондензат с 
Т-образен елемент и ги присъединете към неутрализация-
та. (Завъртане на щуцера за връзка хоризонтално назад)

Маркучите за кондензат трябва да се положат с непрекъс-
нат наклон надолу от сифона през неутрализацията до 
тръбата за изтичане на кондензат

Проверете за липса на течове при връзките! 
Маркучите за кондензат трябва да се поло-
жат с непрекъснат наклон надолу от сифона 
през неутрализацията до тръбата за изтича-
не на кондензат.

В окомплектовката на доставката на котела се 
съдържат:
2х Сифон
4х Маркучи за кондензат
1х Т-образен елемент за маркучи за кондензат





Сифон на тръбата за изтичане на кондензат

Сифон на ваната за кондензат

Щуцер с винт

Щуцер с винт

Тръба за изтичане на кондензат

Сифон

Уплътнение

Гайка на 
сифона

500 mm за 
тръба за 

изтичане на 
кондензат

210 mm за 
Вана за 

кондензат210 mm с 
неутрализация

1320 mm без 
неутрализация
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16. Неутрализация (принадлежност)
Монтаж на неутрализация с бустер помпа

Доставяната като принадлежност на фирма Wolf неутра-
лизация Neutrakon тип 03/04/BGN с бустер помпа за  
интензивна рН регенерация може да се монтира в 
котела.  
  
Трябва да се спазва приложеното към неутрализацията 
ръководство за монтаж и поддръжка!

Монтаж на неутрализация Neutrakon 
Тип 03/04/BGN:

- Отстранете черните решетки (транспортен предпази-
тел) при входа и изхода и монтирайте връзки за маркуч 
с тръбна цедка. Възможна връзка HT-тръба

- Чрез разклащане на Neutrakon разпределете равномер-
но гранулата.  
Гранулатът не трябва да покрива напълно входа и из-
хода (опасност от задръстване).

- Поставете неутрализацията преди топлообменника вър-
ху черните профили за защита на ръбовете

- Фиксирайте бустер помпата със залепващите ленти вър-
ху неутрализацията

- Включете маркуча за въздух на бустера.

- Свържете кабела на бустера с щепсела на кабелния 
комплект.

- Винаги поставяйте бустера над неутрализацията, за да 
предотвратите изтичането на кондензат в бустера.

Бустер помпата винаги трябва да се поставя по-висо-
ко от неутрализацията! Опасност от токов удар!

Бустер помпа монтирана 
върху неутрализацията

Маркуч за въздух

Връзки 
Помпа за повдигане 
на гранулат и бустер 
помпа

Помпа за повдигане на 
гранулат
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Първото пълнене на гранулат при употреба предназначе-
ние с около 2000 работни часа годишни стига за поне една 
година. За да се гарантира безупречната функция, неутра-
лизацията трябва да се поддържа поне веднъж годишно. 
За целта трябва да се смени гранулатът на неутрализа-
цията.

Поддръжка на неутрализацията

- Изключете маркучите за кондензат и маркучът за 
въздух на бустера и извадете неутрализацията от 
котела

- Изправете неутрализацията и оставете остатъчната 
вода от кондензат да изтече

- Развийте черния гумен капак и изпразнете стария 
гранулат в торбичка за смет. Гранулатът може да се 
изхвърли с нормалната домашна смет.

- Проверете ъгъла за захранване и изтичане за 
запушвания.

- Напълнете нов гранулат. По избор може да се 
използва гранулат от 5-килограмов контейнер (Арт. 
№: 2484538) или системата Fill&Go (Арт. №: 2485083).  
При системата Fill&Go гранулат се намира в 
3,75-килограмова найлонова торбичка, която се 
поставя директно в неутрализацията. Найлоновите 
торбички след това се разтварят самостоятелно при 
контакта с водата. 

Количество за пълнене гранулат
[kg] Опаковки Fill&Go

MGK-2 130
7,5 2

MGK-2 170
MGK-2 210

11 3MGK-2 250
MGK-2 300

- Затворете отново неутрализацията, вкарайте я под 
котела и свържете отново всички маркучи.

Предаване за отпадъци

Остатъците гранулат могат да се изхвърлят с 
нормалната домашна смет.

Съоръжение за повдигане на кондензат 
(принадлежност)

Съоръжението за повдигане на кондензат на фирма Wolf 
е готово за включване и може да се интегрира в MGK-2. 
Мрежовото захранване и аларменият изход на 
съоръжението за повдигане на кондензат се свързва към 
кабелния комплект (вижте фигурата).

Включително 6 m ПВЦ маркуч за отвеждане на 
кондензат.

1 Маркуч за въздух с възвратен клапан
2 Бустер помпа
3 Ъгъл за поддръжка
4 Ъгъл за захранване и оттичане с цедка
5 Гранулат

17. Неутрализация / помпа за конден-
зат (принадлежност)

Съоръжение 
за повдига-
не на грану-
лат

Стикер за 
нивото на 
пълнене

Връзка на помпата за повдигане на кондензат 
към неутрализацията

Кабелен 
комплект

1 45 2 3
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Внима-
ние

18. Отвеждане на въздух / отработен газ
За концентрично отвеждане на въздух/
отработен газ и тръбите за отработен газ 
трябва да се използват само оригинални 
части на фирма Wolf.
Преди да монтирате тръбата за отработен 
газ или да извършите връзката въздух 
- отработен газ, обърнете внимание на 
указанията за планиране на отвеждане на 
въздух/отработен газ!
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 отговорника по 
комините на окръга.

За окръжния отговорник по комините
измервателните щуцери за отработен газ 
трябва да са свободно достъпни и след 
монтажа на покриващите облицовки.

При ниски температури може да се случи
съдържащата се в отработения газ водна
пара да кондензира при отвеждането на
въздух/отработен газ и да замръзне под 
формат ана лед. Чрез мерки на обекта, 
като напр. чрез монтажа на подходящ 
елемент за улавяне на сняг трябва да се 
предотврати падането на лед.

Внима-
ние

Пример: зависещо от въздуха в помещението 
В 23
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19. Електрическа връзка
Общи указания за 
електрическата връзка

Монтажът трябва да се извърши единствено от сертифицирана 
електро-инсталационна фирма. Трябва да се спазват VDE предпи-
санията и местните предписания на електроразпределителната 
фирма.

При поставяне в Австрия: Трябва да се спазват предписанията и 
изискванията на ÖVE, както и на местните електроснабдителни дру-
жества.

В мрежовото захранване преди котела трябва да се свърже прев-
ключвател за всички полюси с минимум 3 mm контактно разстоя-
ние. Също така изпълнителят съгласно ÖVE трябва да постави 
клемна кутия.

Проводниците за сензорите не трябва да се полагат заедно с про-
водниците на 230V.

Опасност от електрическо напрежение при електроелементите!  
Внимание: Преди сваляне на облицовката изключете работния 
превключвател.

При включен работен превключвател никога не докосвайте елек-
троелементите и контактите! Съществува опасност от токов удар 
с последващи здравословни проблеми или смърт.

При клемите за свързване на има напрежение също и при изклю-
чен работен превключвател.

При сервизни и инсталационни работи напрежението в цялото съ-
оръжение трябва да се изключи, защото в противен случай има 
опасност от токови удари!

С цел обслужване на котела в предния панел по избор може да се вкара 
индикаторен модул АМ или модул за обслужване ВМ-2.  
Работният превключвател (интегриран в логото на фирма Wolf) изключва всички 
полюси на уреда.

Преден панел с интегриран
работен превключвател

Капак на управлението
(под облицовка)

Вход за кабел

Сервизна клапа с eBus връзка за диагностика 
на грешки (под предната облицовка)
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Отстраняване на капака на  
кутията на управлението

Преглед на компонентите в 
кутията на управлението

Отстранете предната облицовка и страничната облицовка, вижте глава "Облицов-
ка" и след това с помощта на отвертка отстранете 2-та винта на кутията на упра-
влението.

19. Електрическа връзка

Управление HCM-2 Клеми за свързване

Клеми за свързванеКабелен канал

Автомат за запалване на газ
GBC-P

Отстраняване на капака 
на корпуса на НСМ-2

Механизъм за наблюдение на 
налягането на отработения газ

1.

2.

3.

4.
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eBus (Принадлежност на управлението на фирма Wolf, напр. BM-2, MM, KM, SM1, SM2)

SF (5kNTC сензор на резервоара)

AF (5kNTC външен сензор)

E2 (5kNTC общ сензор = превключвател, алтернативно 0-10V управление напр.  
8V = 80 % отоплителна мощност)

Е1 (параметрируем вход HG13 напр. клапа за отработен газ или термостат в помещението)

A1* (параметрируем изход HG14)

LP* (помпа за зареждане на резервоара)

ZHP* (помпа на топлинния кръг)

Z1* (230V изход, когато работният превключвател е включен)

Мрежова връзка

* за всеки вход макс. 1,5 А / 345VA, като сума на всички изходи не повече от 600 VA

Връзки в кутията на управлението

F1

PE

N

L3

L2

L1

PE

N

L3

L2

L1

3

2

1

5

4

K
1

K
2

2
2
0
V

/

4
0
0
V

Външен предпазен кръг (мост)  
изпълнение на връзка без потенциал

Връзка на помпа с регулируеми обороти  
(0 - 10V DC / PWM сигнал)

19. Електрическа връзка

X1

UPM PWM
GND
UPM 0-10V

Към входа E2 трябва да се свързва само външно напрежение 
от макс. 10V, защото в противен случай платката на управле-
нието ще бъде разрушена. 1(a) = 10V, 2(b) = GND

Внима-
ние

При монтажа на уреда на места с опасност от повишено 
електромагнитно лъчение се препоръчва, сензорът и провод-
ниците на eBus да се изпълнят с ширмовка. При това шир-
мовката на проводниците трябва да е свързана едностранно 
към РЕ потенциала в управлението.

Внима-
ние

23
0 

VA
C

≤ 
24

 V



30 3065695_201708

19. Електрическа връзка

Връзка на изход Z1 (230V AC; max.1,5A) *

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел 
към клемите L1, N и .

* за всеки вход макс. 1,5 А / 345VA, като сума на всички 
изходи не повече от 600 VA

Фигура: Връзка изход Z1

Мрежова връзка (230V)

Съоръженията за регулиране, управление и безопасност 
са окабелени и проверени.
Трябва да се свържат само още мрежовата връзка, пом-
пата на топлинния кръг и външните принадлежности.
Свързването към електрическата мрежа трябва да се из-
върши чрез постоянна връзка.
Мрежовата връзка трябва да се свърже чрез разделител-
но устройство на всички полюси (напр. авариен изключва-
тел за отопление) с минимум 3 mm контактно разстояние.
Към свързващия кабел не трябва да се свързват допъл-
нителни консуматори.

Указание за монтаж на електрическата връзка на мрежата

- Преди отваряне изключете напрежението на съоръжението.
- Проверете липсата на напрежение.
- Отворете предната облицовка и капака на кутията на управлението.
- Отворете страничния кабелен канал и долния капак на корпуса на НСМ-2.
- Внимавайте за разделянето на страната с ниско и малко напрежение!
- Изолирайте свързващия кабел на ок. 70 mm.
- Извадете поставящия се елемент от корпуса на НСМ-2.
- Избутайте и завийте кабела през освобождаването на опъна (поставящ се елемент).
- Издърпайте Rast5 щекера.
- Свържете съответните проводници на Rast5 щекера.
- Вкарайте поставящите се елементи отново в корпуса на НСМ-2.
- Включете Rast5 щекера отново на правилната позиция.
- Затворете кабелните канали и капака на кутията на управлението.

Фигура: Връзка на мрежата

Връзка на уреда напрежение 230V:

Връзка подаващо у-во / помпа на топлинния 
кръг ZHP (230V AC; макс.1,5A)*

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел 
към клемите L1, N и . 
За връзка на PWM или 0-10V сигнал от помпа с регули-
руеми обороти вижте електрическата връзка на клемната 
лента Х1.

* за всеки вход макс. 1,5 А / 345VA, като сума на всички 
изходи не повече от 600 VA

При използване на помпа с регулируеми обороти сигнал-
ният проводник трябва да води в страничния кабелен 
канал.
Помпи с PWM управление трябва да се свържат към 
клемите Х1-3 и Х1-2 (GND). Помпи с 0-10V задействане 
към X1-1 и X1-2

Фигура: Връзка изход LP

Фигура: Връзка изход LP
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UPM PWM
GND
UPM 0-10V

X1
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Връзка на изход помпа за зареждане 
(230V AC; макс.1,5A)*
Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел 
към клемите L1, N и .

* за всеки вход макс. 1,5 А / 345VA, като сума на всички 
изходи не повече от 600 VA

Фигура: Връзка изход LP

Връзка на изход A1 (230V AC; max.1,5A)*

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел 
към клемите L1, N и .
Параметризирането на изход А1 е описано в при параме-
тър HG14.

* за всеки вход макс. 1,5 А / 345VA, като сума на всички 
изходи не повече от 600 VA

Фигура: Връзка изход А1

19. Електрическа връзка

Връзка на уреда за ниско напрежение:
Връзка на входа Е1

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете кабела за връз-
ка за входа 1 към клемите Е1 съгласно електрическата 
схема, като преди това отстранете моста между 1 и 2 при 
съответните клеми.
Параметризирането на вход Е1 е описано в при пара-
метър HG13.

Фигура: Връзка на входа Е1
Към входа Е1 не трябва да се прилага 
външно напрежение, тъй като то води до 
разрушаване на платката на управлението.

Внима-
ние

Смяна на предпазител (НСМ-2)

Преди смяната на предпазител кондензационният котел 
трябва да се изключи от мрежата.
Чрез превключвателя за включване/изключване не се из-
вършва отделяне от мрежата!
Предпазителят се намира под горния капак на корпуса на 
НСМ-2.
Опасност от електрическо напрежение при електроеле-
ментите. Никога не докосвайте електрически елементи и 
контакти, когато газовият кондензационен котел не е отде-
лен от мрежата. Съществува опасност за живота!

Фигура: Смяна на предпазител НСМ-2

Netz

N

L1

Z1

N

L1

A1

N

L1

ZHP

NL1 L1

LP

N

Fuse 5x20

HCM-2
T4AM4A

Връзка вход E2

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел 
за входа 2 към клемите Е2 съгласно електрическата схема.

Фигура: Връзка вход E2

Към входа E2 трябва да се свързва само 
външно напрежение от макс. 10V, защото в 
противен случай платката на управлението 
ще бъде разрушена. 1(a) = 10V, 2(b) = GND

Внима-
ние
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19. Електрическа връзка

Връзка на външен сензор
Само при монтажа на модул за обслужване ВМ-2 външни-
ят сензор може по избор да се свърже към клемната лен-
та на кондензационния котел при връзка AF, или към клем-
ната лента на принадлежността за управление.

Фигура: Връзка на външен сензор 

При монтажа на уреда на места с опасност 
от повишено електромагнитно лъчение се 
препоръчва, сензорът и проводниците на 
eBus да се изпълнят с ширмовка. При това 
ширмовката на проводниците трябва да е 
свързана едностранно към РЕ потенциала 
в управлението.

Внима-
ние

Връзка на дигитална принадлежност за управле-
ние Wolf (напр. BM-2, MM, KM, SM1, SM2)
Трябва да се свързват само управления от програмата 
принадлежности на фирма Wolf. Към съответната принад-
лежност е приложен план за свързване.
Като свързващ проводник между принадлежността за упра-
вление и кондензационния котел трябва да се използва 
двужилен кабел (сечение > 0,5 mm²).

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

При монтажа на уреда на места с опасност 
от повишено електромагнитно лъчение се 
препоръчва, сензорът и проводниците на 
eBus да се изпълнят с ширмовка. При това 
ширмовката на проводниците трябва да е 
свързана едностранно към РЕ потенциала 
в управлението.

Внима-
ние

Връзка на уреда за ниско напрежение:
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Фигура: Връзка на външен предпазен кръг

Външен 
предпазен кръг 
(мост)
изпълнете без 
потенциал

X1

Монтажно указание за електрическа връзка на 
външен предпазен кръг

Възможност за свързване на външен предпазен кръг 
(напр. ограничител на максималното налягане) изпълне-
те връзката без потенциал.
При отворен контакт блокиращо изключване
- Преди отваряне изключете напрежението на съоръжението.
- Проверете липсата на напрежение.
- Отворете предната облицовка и капака на кутията на упра-

влението
- Отстранете моста от клемите Х1-4 и Х1-5
- Положете безпотенциален свързващ проводник на външния 

компонент 
 в кабелния канал към клемите на редицата Х1.
- Внимавайте за разделянето на страната с ниско и малко на-

прежение!
- Свържете проводниците съответно към клемите Х1-4 и Х1-5
- Затворете кабелните канали и капака на кутията на управле-

нието
- След свързване проверете функцията на външния предпа-

зен кръг

Връзка на сензора на резервоара
Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел 
за сензора на резервоара SF към клемите SF съгласно 
електрическата схема.

Фигура: Връзка на външен сензор 

Използвайте сензора за резервоар от 
принадлежностите за управление на 
фирма Wolf!

Внима-
ние
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20. Индикаторен модул/модул за  
обслужване / монтаж

За работата на MGK-2 трябва да е включен или индикаторен модул АМ или модул за обслужване ВМ-2.

ВМ-2 (модул за обслужване) комуникира посред-
ством eBus с всички свързани разширителни модули 
и с отоплителния уред.

Технически данни:
 •  Цветен дисплей 3,5", 4 функционални бутона, 1 

въртящ се регулатор с функция при натискане
 • Слот за micro SD карта за софтуерен ъпдейт
 •  Централна обслужваща единица с регулиране на  

температурата в зависимост от метеорологич-
ните условия

 •  Времева програма за отопление, топла вода и 
циркулация

АМ служи само като индикаторен модул за отопли-
телния уред. Могат да се настройват или показва 
специфични за отоплителния уред параметри и 
стойности.

Технически данни:
 • LCD дисплей 3“
 • 4 бутона за бърз старт
 • 1 въртящ се регулатор с функция при натискане
Да се спазва:
 •  Употреба, когато BM-2 се използва като дистан-

ционно управление или в каскадно свързване
 • AM винаги е в отоплителния уред

Включете електрозахранването / предпазителя и 
включете работния превключвател на MGK-2.

Включете АМ или ВМ-2 в мястото за включване над 
превключвателя за включване/изключване (с логото 
на фирма Wolf). 
Двата модула могат да се включат на това място за 
включване. Други мерки за пуска в експлоатация или 
адресирането специално при ВМ-2 можете да наме-
рите в ръководството за монтаж на ВМ-2.

Отстранете предната бленда на MGK-2 и след 
монтажа на модула я монтирайте отново.

Работен превключвател

AM BM-2

Режим на работа
     Отоплителен 
режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Температура  
на котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Налягане

Горелка Вкл.
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21. Индикаторен модул АM
Общ изглед на АМ

Режим на работа
     Отоплите-
лен режим
Статус на горел-
ката
      Вкл.

Статус

Индикатор за 
статуса

Въртящ се бутон с 
Функция при натис-
кане

Бутони за бърз старт

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

Горелка ВКЛ.
Помпа на отоплителния 
уред ВКЛ.

Отоплителен уред в 
режим отопление

Указание:
Ако във вашия отоплителен уред Wolf няма наличен индикаторен 
модул АМ, тогава тази страница няма значение!
Допълнителни функции и обяснения ще намерите в  
ръководството за монтаж за специализирания техник, 
както и в ръководството а експлоатация за потребителя на индика-
торния модул АМ

Необходима температура на водата за отопление
(в случай на BM-2 като дистанционно управление - няма функция)

Необходима температура на топлата вода
(в случай на BM-2 като дистанционно управление - няма функция)

Активиране на режим за почистване на комина
(само за почистване на комина)

Изчистване на повреда / Прекратяване / Назад

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4
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22. Структура на менюто на индика-
торния модул АM

Отоплителен уред

Температура на водата в 
котела

Налягане на съоръжението

Главно меню

назад

Показания

Основни настройки

Почистване на комина

Специалист

назад

Съобщение 

Повреда

Налягане на ОК

Повреда от ... мин.

Статус

Режим на работа

Статус на горелката

Основни настройки

назад
Заключване на бутоните

назад

Почистване на комина

приключване

Оставащо време в min.

Т_котел

Т_връщаща вода

Калибриране

Удължаване на времето

приключване

Специалист

Код на специалист
1111

назад

Релеен тест

Съоръжение

Параметър

Нулиране на параметри

История на повредите

Потвърждаване на повреда

назад

Показания
назад

Т_вода в котела в °C
Налягане на съоръжението 

в bar
Т_отработени газове в °C

Т_външна в °C
Т_връщаща вода в °C

Т_топла вода в °C
Вход Е1

Степен на модулация в %
Обороти ZHP

Стартове на горелката
Работни часове на горел-

ката
Работни часове на мрежата

Брой включвания на 
мрежата

HCM-2 FW
назад

Структура на менюто на 
управлението АМ
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23.  Режим на работа / статус на  
горелката на отоплителния уред

Режим на работа на отоплителния уред

Показание на дисплея Значение
Старт Старт на уреда

Готовност Няма изискване за отопление или топла вода
Отоплителен режим Отоплителен режим, минимум един отоплителен кръг е включен за подаване 

на топлина.
Режим за топла вода Приготвяне на топла вода с резервоар, температурата на резервоара е под 

нужната стойност
Почистване на камината Активен режим за почистване на комина, отоплителният уред работи с 

максимална мощност
Замръзване ОК Функция за защита от замръзване на топлинния източник, температура на 

котела под границата за защита от замръзване
Замръзване ТВ Функция за защита от замръзване на резервоара за топла вода активна, 

температура на резервоара под границата за защита от замръзване
Защита от замръзване Защита от замръзване на съоръжението активна, външна температура под 

границата за защита от замръзване на съоръжението
Допълнителна работа ОК Допълнителна работа на помпата на отоплителния кръг активна
Допълнителна работа ТВ Допълнителна работа на помпата за зареждане на резервоара активна

Паралелен режим Помпата на отоплителния кръг и помпата за зареждане на резервоара са 
активни паралелно

Тест Активирана е функцията за релеен тест
Каскада Каскаден модул в системата активен

GLT Уредът за управлява от техника за контрол на сградата (GLT)

Статус на горелката на отоплителния уред

Показание на дисплея Значение
Изкл. Няма изискване към горелката

Предварително изплакване Вентилаторен режим преди старт на горелката
Запалване Газовите клапани и запалителната уредба са активни

Стабилизиране Стабилизиране на пламъка след предпазно време
Мек старт в отоплителен режим, след стабилизиране на пламъка горелката работи 

за времето на мек старт с ниска мощност на горелката, за да предотврати 
тактуване

Вкл. Горелката работи
Тактово блокиране Блокиране на горелката след работа на горелката за времето на тактово 

блокиране
BOB Работа без горелка, вход Е1 затворен

Клапа за отработен въздух Изчакване за обратно съобщение на клапата за отработен въздух (вход Е1)
Високо разширение Температурното разширение между температурния сензор на котела и 

температурния сензор на връщаща вода е прекалено голямо
Разширение СК Температурното разширение между eSTB1/eSTB2 и сензора на котела е 

прекалено голямо
Проверка на клапан Проверка на газовия клапан

Наблюдение градиент Температурата на котела се покачва твърде бързо
Газово налягане Механизмът за наблюдение на газовото налягане не е включил

Повреда Горелката не работи поради повреда
Допълнително изплакване Вентилаторен режим след изключване на горелката
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24. Модул за обслужване ВМ-2

1х Зареждане на топла вода

Активиране на режим за почистване на комина
(само за почистване на комина)

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

1x

(в този изглед - няма функция)

(в този изглед - няма функция)

Общ изглед на ВМ-2 Указание:
Допълнителни функции и обяснения ще намерите в  
ръководството за монтаж за специализирания техник, 
както и в ръководството а експлоатация за потребителя на модула 
за обслужване ВМ-2

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4 14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C

1x

Температура на 
котела

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Наля-
гане

Показание на статуса

Заглавие на страницата

Час Дата

Въртящ се бу-
тон с 
Функция при 
натискане
Показание на данните на 
съоръжението
(Съдържанието варира)

Бутони за бърз старт
Режим на работа

Статус на  горелката

Горелка Вкл.

eBus - има налична връзка
eBus - няма налична връзка
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25. Параметри на управлението HG 
(отоплителен уред)

Промени могат да се извършват само от оторизиран специализиран сервиз или от службата за работа 
с клиенти на фирма Wolf. При неправилно обслужване това може да доведе до функционални повреди.
С индикаторния модул АМ или модула за обслужване ВМ-2 в менюто за специалиста може да се възста-
нови фабричната настройка на HG параметрите.
За да се предотврати повреда на цялостното отоплително съоръжение, при външни температури (под 
-12 °С) нощното понижение трябва да се отмени. При неспазване може да възникне повишено образуване 
на лед върху отвора за отработения газ, в резултат на което могат да бъдат наранени лица или да бъдат 
увредени предмети.

Внима-
ние

Внима-
ние

Промяна или показване на параметрите на управлението са възможни само чрез индикаторния модул АМ или модула 
за обслужване ВМ-2 на топлинния източник. Начинът на процедиране може да се види в ръководството за експлоатация 
на съответната принадлежност.

№: Название: Едини-
ца

Фабрична 
настройка

Мин.: Макс.: Настро-
ено

HG01 Хистерезис на горелката °C 15 7 30

HG02* Долна мощност на горелката на топлинния източник 
минимална мощност на горелката

% 20 - 22* 20 100

HG03 Горна мощност на горелката за топла вода
максимална мощност на горелката за топла вода в %

% 100 20 100

HG04 Горна мощност на горелката за отопление
максимална мощност на горелката за отопление в %

% 100 20 100

HG07 Време за допълнителна работа на помпите на топлинния 
кръг време за допълнителна работа на помпата на топлин-
ния кръг в отоплителен режим 

Мин. 1 0 30

HG08 Максимална температура на котела HZ (важи за отоплите-
лен режим) TV-max

°C 85 40 90

HG09 Заключване на такта на горелката, валидно за отоплителен 
режим

Мин. 10 1 30

HG10 еBUS адрес на топлинния източник  - 1 1 5

HG12 няма функция - - - -

HG13 Функция на входа Е1 (Входът Е1 може да бъде зает с 
различни функции.)

- няма разл. разл.

HG14 Функция на изхода А1 (230VAC) (Изходът А1 може да бъде 
зает с различни функции.)

 - няма разл. разл.

HG15 Хистерезис на резервоара - разлика при включване при 
допълнително зареждане на резервоара

°C 5 1 30

HG16 Мощност на помпата на HK минимална % 40 15 100

HG17 Мощност на помпата на HK максимална % 100 15 100

HG19 Време за допълнителна работа на SLP (помпа за зарежда-
не на резервоара)

Мин. 3 1 10

HG20 Макс. време за зареждане на резервоара Мин. 120 30/
Изкл.

180

HG21 Минимална температура на водата в котела TK-min °C 20 20 90

HG22 Максимална температура на водата в котела TK-max °C 90 50 90

HG23 Максимална температура на топлата вода °C 65 60 80

HG25 Свръхтемпература на котела при зареждане на резервоара °C 10 0 40

HG33 Време на работа на хистерезиса на горелката Мин. 10 1 30
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25. Параметри на управлението HG 
(отоплителен уред)

№: Название: Едини-
ца

Фабрична 
настройка

Мин.: Макс.: Настро-
ено

HG34 eBus захранване - Автома-
тично

Изкл. Вкл.

HG37 Тип регулиране на помпата (твърда стойност / линейно / 
разширително)

 - Разшире-
ние

разл. разл.

HG38 Необходимо разширение на регулирането на помпата 
(разширение)

°C 20 0 40

HG39 Мек старт на времето Мин. 3 0 10

HG40 Конфигурация на съоръжението (вижте глава "Описание на 
параметрите")

 - 1 разл. разл.

HG41 Обороти ZHP WW % 100 15 100

HG42 Хистерезис на колектора °C 5 0 20

HG43 няма функция - - - -

HG44 няма функция - - - -

HG45 няма функция - - - -

HG46 Свръхтемпература на водата в котела при колектора °C 6 0 20

HG56 Вход Е3: Доп. вход, когато има свързан Е/А модул - няма разл. разл.

HG57 Вход Е4: Доп. вход, когато има свързан Е/А модул - няма разл. разл.

HG58 Изход А3: Доп. изход, когато има свързан Е/А модул - няма разл. разл.

HG59 Изход А4: Доп. изход, когато има свързан Е/А модул - няма разл. разл.

HG60 Минимален хистерезис за включване на горелката °C 7 2 30

HG61 Управление ТВ - Котел разл. разл.

* HG02 отговаря на минималната мощност на горелката, вижте техническите данни.
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26. Описание на параметрите

Параметър HG02
Долна мощност на горелката

Настройката на минималната мощност на горелката (минимално натовар-
ване на уреда) важи за всички режими на работа. Това процентно показа-
ние отговаря приблизително на реалната мощност на уреда.

Параметър HG03
Горна мощност на горелката за 
топла вода

Настройката на максималната мощност на горелката в режим за топла 
вода (максимално натоварване на уреда). Важи за зареждане на резер-
воара.  
Това процентно показание отговаря приблизително на реалната мощ-
ност на уреда.

Параметър HG04
Горна мощност на горелката за 
отопление

Настройката на максималната мощност на горелката в отоплителен ре-
жим (максимално натоварване на уреда). Важи за отоплителен режим, 
GLT и почистване на комина. Това процентно показание отговаря прибли-
зително на реалната мощност на уреда.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG01
Хистерезис за включване на  
горелката

Хистерезисът за включване на горелката регулира температурата на во-
дата в котела в рамките на настроения диапазон чрез включване и из-
ключване на горелката. Колкото по-висока е настроена температурната 
разлика за включване / изключване, толкова по-голямо е колебанието на 
температурата на водата в котела спрямо нужната стойност при едновре-
менно по-дълго работно време на горелката и обратно. По-дълги работ-
ни времена на горелката щадят околната среда и удължават живота на 
износващите се части

Фиг.:
Времево протичане на динамичния хистерезис на превключване на 
горелката за дефиниран от потребителя хистерезис на превключване 
на горелката от 15 °C и избрано време на хистерезис (параметър HG33) 
от 10 минути. След изтичане на времето на хистерезиса горелката 
превключва при минималния хистерезис за включване (параметър HG60).

Фабрична настройка: вижте 
таблицата на стр. 38
Диапазон на настройка: 7 до 30 °C

Индивидуална настройка:_____

Работно време на горелката (мин.)

настроен хистерезис на превключване 15 °C

Време на хистерезис 10 минути

7

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

минимален хистерезис за включване 7 °C
HG01

HG60

HG33

Хи
ст

ер
ез

ис
 н

а 
пр

ев
кл

ю
чв

ан
е 

(°
C

)
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26. Описание на параметрите

Параметър HG07
Допълнителна работа на помпата 
на отоплителния кръг

Ако вече няма изискване за топлина от страна на отоплителния кръг, по-
даващото устройство / помпата на топлинния кръг ZHP продължава да 
работи за настроеното време, за да предотврати предпазно изключване 
на котела при високи температури.

Параметър HG08
Максимална температура на коте-
ла HZ TV-max.

Тази функция ограничава температурата на водата в котела в отоплите-
лен режим нагоре и изключва горелката. При зареждане на резервоара 
този параметър не е ефективен и температурата на водата в котела може 
да е по-висока през това време. "Ефектите на допълнително загряване" 
могат да причинят незначително надвишаване на температурата.

Параметър HG09
Блокиране на такта на горелката

След всяко изключване на горелката в отоплителен режим горелката е 
блокирана за времето на блокиране на такта на горелката. Блокирането 
на такта на горелката се нулира чрез изключване и включване на работ-
ния превключвател или чрез кратко натискане на бутона за нулиране.

Параметър HG10
eBus адрес на топлинния източник

Ако няколко топлинни източника в една отоплителна система се управля-
ват с един каскаден модул, тогава е нужно адресиране на топлинните из-
точници. Всеки топлинен източник се нуждае от собствен eBus адрес, за 
да може да комуникира с каскадния модул. Последователността на включ-
ването на топлинните източници може да се настрои в каскадния модул.
Внимание: Двойно раздадени адреси водят до погрешно функциониране 
на отоплителната система.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 
38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _
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26. Описание на параметрите
Параметър HG13
Функция на вход E1

Функциите на входа Е1 могат да се отчетат и настроят с индикаторния 
модул АМ или модула за обслужване ВМ2 под параметъра HG 13 само 
директно от котела. 

Показание Название:
няма няма функция (фабрична настройка)

Входът Е1 не се взимат под внимание от управлението.
RT Термостат на помещението

При отворен вход Е1 отоплителният режим се блокира (летен 
режим), също и независимо от дигитална принадлежност за 
управление на фирма Wolf*.

WW Блокиране/разрешение за топла вода
При отворен вход Е1 приготвянето на топла вода се блокира, 
също и независимо от дигитална принадлежност за управление 
на фирма Wolf*.

RT/WW Блокиране/разрешение на отопление и топла вода
При отворен вход Е1 отоплителният режим и приготвянето 
на топла вода се блокират, също и независимо от дигитална 
принадлежност за управление на фирма Wolf*.

Циркомат Циркомат (циркулационен бутон)
При конфигурация на входа Е1 като циркулационен бутон, 
автоматично изход А1 се поставя като "циркулационна помпа" и 
се блокира за допълнителни настройки. При затворен вход Е1, 
за 5 минути се включва входът А1. След изключване на входа 
Е1 и след изтичане на 30 минути функцията на циркомата се 
разрешава отново за следващия режим.

BOB Работа без горелка (блокиране на горелката)
При затворен контакт Е1 горелката е блокирана.
Помпата на отоплителния кръг, помпата за зареждане на 
резервоара продължават да работят в нормален режим.
При режим за почистване на комина и защита от студ горелката е 
разрешена.
Отвореният контакт Е1 отново разрешава горелката.

Клапа за
отработен 
газ

Клапа за отработен газ/подаване на въздух
Функционално наблюдение на клапата за отработен газ/подаване 
на въздух с контакт със свободен потенциал
Затвореният контакт е предпоставка за разрешаване на 
горелката в режим за отопление, топла вода и почистване на 
комина.
Ако входът Е1 е конфигуриран като клапа за отработен газ, 
изходът А1 автоматично се параметризира като клапа за 
отработен газ и се блокира за настройки.

BOH Работа без отоплителен уред (външно деактивиране)
При затворен контакт Е1 отоплителният уред е блокиран. 
Горелката, помпата на топлинния кръг, подаващата помпа и 
помпата за зареждане на резервоара са блокирани.
При режим за почистване на комина и защита от студ 
отоплителният уред е разрешен.
Отворен контакт Е1 отново разрешава отоплителния уред.

Външна 
повреда

Външна повреда (напр. контакт за повреда на съоръжението 
за кондензат)
При отворен контакт Е1 се генерира съобщение 116 а повреда 
и отоплението и приготвянето на топла вода се блокират. 
Затварянето на контакта Е1 отново разрешава отоплението и 
приготвянето на топла вода. Съобщението за повреда 116 се 
отстранява.

* При блокиране на отоплението режимът за защита от замръзване и режимът 
за почистване на комина не са блокирани.
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Параметър HG14
Функция на изход А1

Функциите на изхода А1 могат да се отчетат и настроят с индикаторния 
модул АМ или модула за обслужване ВМ2 под параметъра HG 14 само 
директно от котела. 

Показание Название:
няма няма (фабрична настройка)

Изходът А1 не се взимат под внимание от управлението.
Цирк 100 Циркулационна помпа 100%

Изход А1 при разрешение на циркулацията се задейства чрез 
програмата за време в принадлежността за управление.
Без принадлежност за управление изходът А1 се задейства 
непрекъснато.

Цирк 50 Циркулационна помпа 50%
Изход А1 при разрешение на циркулацията се задейства тактово 
чрез програмата за време в принадлежността за управление.
5 минути включен, 5 минути изключен Без принадлежност за 
управление изходът А1 се задейства непрекъснато тактово.

Цирк 20 Циркулационна помпа 20%
Изход А1 при разрешение на циркулацията се задейства тактово 
чрез програмата за време в принадлежността за управление.
2 минути включен, 8 минути изключен Без принадлежност за 
управление изходът А1 се задейства непрекъснато тактово.

Пламък Сензор за пламък
След разпознаване на пламък изход А1 се задейства.

Клапа за
отработен 
газ

Клапа за отработен газ/подаване на въздух
Преди всеки старт на горелката първо се задейства изход А1. 
Разрешение на горелката се извършва едва тогава, когато 
входът Е1 е затворен. Затвореният контакт Е1 е предпоставка за 
разрешаване на горелката в режим за отопление, топла вода и 
почистване на комина.
Ако се задейства изходът А1 и входът Е1 не затвори в рамките 
на 1 минути, тогава се генерира грешка (FC 8).
Ако се изключи изходът А1 и входът Е1 не отвори в рамките на 1 
минути, тогава се генерира грешка (FC 8).
Ако изходът А1 е конфигуриран като клапа за отработен 
газ, входът Е1 автоматично се параметризира като клапа за 
отработен газ и се блокира за настройки.

Циркомат Циркомат (циркулационен бутон)
Изход А1 се задейства за 5 минути, когато входът Е1 затвори. След 
изключване на входа Е1 и след изтичане на 30 минути функцията 
на циркомата се разрешава отново за следващия режим.

Аларма Алармен изход
След възникване на повреда и изтичане на 4 минути се активира 
аларменият изход. Предупреждения не се извеждат.

Чужда 
вентилация

Чужда вентилация
Изходът А1 се задейства обратно на сигнала за пламък. 
Изключването на чужда вентилация (напр. изсмукване на 
парите) по време на работата на горелката е необходимо само 
при зависеща от въздуха в помещението работа на топлинния 
генератор.

Клапан за 
гориво

Външен клапан за гориво 1)

Задействане на допълнителен клапан за гориво по време на 
работата на горелката.
Изходът А1 изключва предварителното изплакване на уреда до 
изключване на горелката.

HKP Помпа на отоплителния кръг
При конфигурация на съоръжението 1 (параметър HG40) 
изходът А1 се задейства паралелно с ZHP (помпата на 
топлинния кръг). Ако параметърът HG40 конфигурация на 
съоръжението е настроен на 12 (хидравличен превключвател 
със сензор на колектора), тогава автоматично се активира 
изходът А1 като изход за помпа на топлинния кръг (директен 
топлинен кръг).

26. Описание на параметрите



44 3065695_201708

Параметър HG15
Хистерезис на резервоара

С хистерезиса на резервоара се управлява точката за включване на за-
реждането на резервоара. Колкото по-висока е настройката, толкова по-
ниска е точката за включване на зареждането на резервоара.

Пример: Необходима температура на резервоара 60 °C
 Хистерезис на резервоара 5K
 При 55 °C започва зареждането на резервоара и при 60 °C по се 

прекратява.

Параметър HG16
Мощност на помпата на HK мини-
мална

В отоплителен режим помпата не регулира под тази настроена стойност.  
Независимо от настроения в HG37 вид на управление на помпата.

Параметър HG17
Мощност на помпата на HK  
максимална

В отоплителен режим помпата не регулира над тази настроена стойност.  
Независимо от настроения в HG37 вид на управление на помпата.  
При вид на регулирането на помпата "твърда стойност" HG17 се използ-
ва като стойност за настройка на оборотите на помпата в отоплителен ре-
жим.

Параметър HG19
Време за допълнителна работа на 
LP (помпа за зареждане на резер-
воара)

След приключване на зареждането на резервоара в летен режим (ре-
зервоарът е достигнал настроената температура), помпата за зарежда-
не на резервоара продължава да работи максимум за настроеното 
време.
Ако по време на допълнителното време за работа температурата на 
водата в котела падне до 5K разлика между нужната температура в 
котела и резервоара, тогава помпата за зареждане на резервоара 
изключва преждевременно.
В зимен режим помпата за зареждане на резервоара работи след ус-
пешно зареждане на резервоара още точно 30 секунди  
(независимо от параметъра HG 19).

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

26. Описание на параметрите
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Параметър HG20
Макс. време за зареждане на 
резервоара

Ако температурният сензор на резервоара се активира, започва зарежда-
не на резервоара. При прекалено малък проектиран отоплителен котел, 
замърсен с котлен камък резервоар или непрекъсната консумация на то-
пла вода и режим с предимство, отоплителните циркулационни помпи по-
стоянно биха били спрени от експлоатация. Жилището бързо се охлаж-
да. За да се ограничи това, съществува възможността да се зададе мак-
симално време за зареждане на резервоара.
Ако настроеното максимално време за зареждане на резервоара е изте-
кло, на модула за обслужване или индикаторния модул се показва съоб-
щение за грешка FC52.
Управлението превключва обратно на отоплителен режим и тактува в на-
строения ритъм за смяна (HG20) между отоплителен режим и зареждане 
на резервоара, независимо от това, дали резервоарът е достигнал нуж-
ната си температура или не.
Функцията "макс. време за зареждане на резервоара" остава активна също 
и при активиран паралелен режим на помпите. Ако HG 20 се постави в 
положение ИЗКЛ., функцията "макс. време за зареждане на резервоара" 
е деактивирана. При отоплителни съоръжения за висока консумация на 
топла вода, напр. хотели, спортни дружества и др. този параметър тряб-
ва да е в положение Изкл.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG21
Минимална температура на вода-
та в котела TK-min

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на ко-
тел, чиято мин. температура на включване може да се настройва. Ако при 
топлинно искане се падне под нея, тогава се включва горелката като се 
спазва тактовата блокировка. Ако няма топлинно искане, то може да се 
падне също под минималната температура на водата в котела TK-min.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG22
Максимална температура на вода-
та в котела TK-max

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на ко-
тел, чиято макс. температура на изключване може да се настройва (мак-
симална температура на котела). Ако тя се надвиши, горелката се изключ-
ва. Повторно включване на горелката се извършва, когато температура-
та на водата в котела е понижена с разликата за включване на горелката.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 
38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG25
Свръхтемпература на водата в ко-
тела при зареждане на резервоара

С параметъра HG25 се настройва разликата на свръхтемпературата меж-
ду температурата на резервоара и температурата на водата в котела по 
време на зареждане на резервоара. При това температурата на водата в 
котела продължава да се ограничава от максималната температура на 
водата в котела (параметър HG22). По този начин се гарантира, че също 
и в преходното време (пролет/есен) температурата на водата в котела е 
по-висока от температурата на резервоара и се осигуряват къси времена 
за зареждане.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабричната настройка за макс. температура на топлата вода е 65 °C. Ако 
за търговски цели е необходима по-висока температура на топлата вода, 
то тя може да бъде разрешена до 80 °C.

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

Указание: 
За да се разрешат по-високи температури на топлата вода трябва допъл-
нително параметърът на управлението А14 (максимална температура на 
топлата вода) да се настрои по съответния начин.

Параметър HG23
Максимална температура на 
топлата вода
Фабрична настройка: 
вижтестраница 38
Диапазон на настройка:  
остава до 80 °C

Индивидуална настройка:_____

26. Описание на параметрите
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Параметър HG33
Време на работа на хистерезиса 

на горелката

При стартиране на горелката или при смяна на отоплителен режим 
хистерезисът на горелката се задава на параметъра "Разлика за прев-
ключване горелка" HG01. Изхождайки от тази настроена стойност хисте-
резисът на горелката се намалява в рамките на настроеното "време на 
продължителност на хистерезиса на горелката" HG33 до минималния хис-
терезис на горелката от HG60. По този начин трябва да се избегнат крат-
ките времена за работа на горелката.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG34
eBus захранване

Електрическото захранване на системата eBus се включва или изключва 
самостоятелно от управлението в положение "Авто", в зависимост от броя 
на наличните еBus участници.

ИЗКЛ. = Захранването на шината винаги е изключено.
ВКЛ. = Захранването на шината винаги е активно
Авто =  Управлението включва или изключва автоматично захранва-

нето на шината.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG37
Тип управление на помпата

Настройка на вида на управлението на оборотите на помпата в отопли-
телен режим и GLT52.

Твърда стойност = твърди обороти на помпата (HG17) 
Линейно  =  линейно управление на оборотите между HG16 и 

HG17 в зависимост от мощността на горелката
Разширение  =  управление на оборотите между HG16 и HG17 за 

достигане на температурното разширение подава-
ща/връщаща вода (HG38), функцията е възможна 
само в отоплителен режим и GLT 52. При GLT51 или 
при каскада се извършва автоматично смяна в ли-
нейно управление.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG38
Необходимо разширение на регу-
лирането на помпата

Ако в параметъра HG37 е активирано управлението на помпата, важи на-
строената в HG38 нужна стойност на разширението. Чрез промяна на обо-
ротите на помпата се регулира разширението между подаваща и връща-
ща вода в рамките на границите на оборотите в HG16 и HG17.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Параметър HG39
Мек старт на времето

В отоплителен режим след стартиране на горелката, тя работи в продъл-
жение на настроеното време на ниска мощност.

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

26. Описание на параметрите
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Параметър HG40
Конфигурация на съоръжението

Настройката на МGK-2 към отоплителната система се извършва чрез 
избора на 7 предварително конфигурирани конфигурации на съоръ-
жението, като те могат да бъдат отчетени и настроени с индикаторния 
модул АМ или модула за обслужване ВМ-2 под параметъра HG 40 само 
директно от котела. Този параметър влияе върху функцията на ZHP 
(подаващо у-во / помпа на топлинния кръг) и на входа Е2.

Конфигурация на съоръжението 11
Хидравличен превключвател със сензор на 
колектора или пластинчат топлообменник като 
системно разделяне
• Горелката преминава към режим на работа след 

поискване от температурното управление на сборния 
елемент

• Подаващо у-во/помпа на топлинния кръг (ZHP) е ак-
тивно като захранваща помпа при искане от страна на 
сборния елемент

• Температурно управление на колектора 
• Вход Е2: Сензор на колектора
• Параметър HG08 (TVmax): 90 °C

ZHP

SAF

Системно  
разделяне

Хидравличен  
превключвател

SAFE2

Конфигурация на съоръжението 01
Директен топлинен кръг при котела + опционални допълнителни смесителни 
кръгове през смесителни модули (фабрична настройка)

ZHP

dHK
• След команда на директния отоплителен кръг или опционално 

на свързания смесителен кръг горелката започва работа
• Подаващо у-во / помпа на топлинния кръг (ZHP) като помпа на 

топлинния кръг за директен топлинен кръг
• Регулиране на температурата на котела; 

Задаване на нужната стойност чрез отоплителния кръг или 
смесителния кръг

• Вход Е2: не е зает

Указание:  Ако загубата на налягане на котела вкл. тръбната мре-
жа > 400 mbar, тогава трябва да се използва хидрав-
личен превключвател

MM1

Конфигурация на съоръжението 02
Един или повече смесителни кръгове чрез смесителни 
модули (няма директен отоплителен кръг при котела)
• Горелката преминава към режим на работа след поискване от 

свързаните смесителни кръгове
• Управление на температурата на котела;  

Задаване на нужната стойност чрез смесителните кръгове
• Вход Е2: не е зает
• Подаващо у-во / помпа на топлинния кръг (ZHP) не е активна

Указание:  Ако загубата на налягане на котела вкл. тръбната мре-
жа > 400 mbar, тогава трябва да се използва хидравли-
чен превключвател

ZHP SAF

dHk

E2
A1

Конфигурация на съоръжението 12
Хидравличен превключвател със сензор на колектора  
+ директен топлинен кръг (А1)
• Горелката преминава към режим на работа след поискване от 

температурното управление на сборния елемент
• Подаващо у-во/помпа на топлинния кръг (ZHP) е активно като 

захранваща помпа при искане от страна на сборния елемент
• Температурно управление на колектора
• Вход Е2: Сензор на колектора
• Параметър HG08 (TVmax): 90 °C
• Параметър HG22 (макс. темп. на водата в котела): 90 °C
• Параметър HG14 (Изход A1): HKP

26. Описание на параметрите
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Важно указание:
В тези принципни схеми спирателните органи, обезвъздушаванията и предпазните технически мерки не са нанесени 
напълно. Те трябва да се изготвят в зависимост от съоръжението съгласно валидните норми и предписания.
Хидравлични и електрически детайли трябва да се вземат от документа за планиране "Хидравлични системни реше-
ния"!

Конфигурация на съоръжението 51

GLT - мощност на горелката

E2

GLT%

ZHP

Горелката преминава към режим на работа след поискване от  
чуждия регулатор

•  Подаващо у-во/помпа на топлинния кръг (ZHP)  
е активно като захранваща помпа над 2V

•  Няма температурно управление 
•  Вход Е2:  

Активиране 0-10V от чужд регулатор  
0-2V горелка ИЗКЛ., 
2-10V мощност на горелката Мин. до Макс. в рамките на 
параметризираните граници (HG02 и HG04)

•  Автоматично намаляване на мощност при приближаване на  
TKmax (HG22) е активно. Изключване при TKmax

Указание:  Ако загубата на налягане на котела вкл. тръбната мрежа 
> 400 mbar, тогава трябва да се използва хидравличен 
превключвател

Конфигурация на съоръжението 52

GLT - необходима температура на водата в котела

• Горелката преминава към режим на работа след поискване от 
температурния регулатор на котела

•  Подаващо у-во/помпа на топлинния кръг (ZHP)  
е активно като захранваща помпа над 2V

•  Регулиране на температурата в котела 
•  Вход Е2:  

Активиране 0-10V от чужд регулатор  
0-2V горелка Изкл. 
2-10V необходима температура на котела TKmin (HG21) - TKmax 
(HG22)

Указание:  Ако загубата на налягане на котела вкл. тръбната мрежа 
> 400 mbar, тогава трябва да се използва хидравличен 
превключвател

Конфигурация на съоръжението 60

Каскада за по-голям брой съоръжения (автоматична 
настройка, когато е свързан каскаден модул)

• След заявка чрез eBus от каскадния модул горелката премина-
ва в режим на работа (0-100% мощност на горелката; мин. до 
макс. в рамките на параметризираните граници HG02 и HG04)

• Подаващо у-во/помпа на топлинния кръг (ZHP) е активно като 
захранваща помпа

• Температурно регулиране на сборния елемент чрез каскадния 
модул

• Вход Е2: не е зает
• Автоматично намаляване на мощност при приближаване на 

TKmax (HG22) е активно. Изключване при TKmax
• Може да се използва хидравличен превключвател или пластин-

чат топлообменник като системно разделение.

ZHP

SAF

eBus

KM
eBus

ZHP

E2

GLT°C

ZHP

26. Описание на параметрите
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Параметър HG41
Обороти ZHP WW

При режим за топла вода помпата работи при тази настроена стойност.  
Независимо от настроения в HG37 вид на управление на помпата.

Параметър HG42
Хистерезис на колектора

Хистерезисът на сборния елемент регулира температурата на сборния 
елемент в рамките на настроения диапазон чрез включване и изключва-
не на топлинния източник. Колкото по-висока е настроена температурна-
та разлика за включване и изключване, толкова по-голямо е колебанието 
на температурата на сборния елемент спрямо нужната стойност при ед-
новременно по-дълго работно време на топлинния източник и обратно.

Параметър HG46
Свръхтемпература на водата в 
котела при колектора

С параметъра HG46 се настройва разликата на свръхтемпературата меж-
ду температурата на сборния елемент и температурата на водата в коте-
ла по време на зареждане на сборния елемент. При това температурата 
на водата в котела продължава да се ограничава от максималната тем-
пература на водата в котела (параметър HG22). 

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

Фабрична настройка: 
вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка: _

26. Описание на параметрите

Само ако разширителната платка "Е/А модул" е свързана, параметърът 
HG 56 може да бъде избран.

Функцията "Клапа за отработен въздух" не може да бъде избрана.
Всички други функции могат да се настроят аналогично на HG13 (вход 
Е1).

Параметър HG56
Вход Е3

Фабрична настройка:
Вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка:_____
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Започвайки от минималния хистерезис на горелката HG 01 точката на из-
ключване на горелката намалява линейно след стартиране на горелката. 
След изтичане на времето на хистерезиса (HG 33) горелката превключва 
при минималния хистерезис за включване (HG60).
За целта вижте също диаграмата Параметър HG01.

Параметър HG60
минимален хистерезис за 
включване на горелката
Фабрична настройка: вижте 
таблицата на стр. 38
Диапазон на настройка: 2 до 30 °C

Индивидуална настройка:_____

При управление на температурата на колектора (конфигурация на съоръ-
жението 11, 12) помпа за зареждане на резервоара може да се монтира 
преди или след хидравличния превключвател.
 
Котел
Помпа за зареждане на резервоара преди хидравличния превключвател. 
Управление по сензор на котела, подаваща помпа при зареждане на ре-
зервоара изкл.

Колектор
Помпа за зареждане на резервоара след хидравличния превключвател. 
Управление по сензор на колектора, подаваща помпа при зареждане на 
резервоара вкл.

Параметър HG61
Тип управление топла вода

Фабрична настройка: вижте 
таблицата на стр. 38
Параметри на управлението

Индивидуална настройка:_____

Само ако разширителната платка "Е/А модул" е свързана, параметърът 
HG57 може да бъде избран.

Функцията "Клапа за отработен въздух" не може да бъде избрана.
Всички други функции могат да се настроят аналогично на HG13 (вход Е1).

Параметър HG57
Вход Е4

Фабрична настройка:
Вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка:_____

Само ако разширителната платка "Е/А модул" е свързана, параметърът 
HG58 може да бъде избран.

Функцията "Клапа за отработен въздух" не може да бъде избрана.
Всички други функции могат да се настроят аналогично на HG14 (изход А1).

Параметър HG58
Изход А3

Фабрична настройка:
Вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка:_____

Само ако разширителната платка "Е/А модул" е свързана, параметърът 
HG59 може да бъде избран.

Функцията "Клапа за отработен въздух" не може да бъде избрана.
Всички други функции могат да се настроят аналогично на HG14 (изход А1).

Параметър HG59
Изход А4

Фабрична настройка:
Вижте таблицата на страница 38
Параметри на управлението
Индивидуална настройка:_____

26. Описание на параметрите
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2 ... 5

27. Каскаден режим
Каскади (свръхналягане) в зависимост от въздуха в помещението

Следният преглед показва максималната вертикална дължина на отработения газ 
за зависими от въздуха в помещението каскади със свръхналягане при различни 
комбинации на котлите:

Изпълнение на системата 
за отработен газ

MGK-2

V
Номинална ширина
свързваща тръба 

към уреда

S
Номинална 

ширина
колектор

A
Номинална 

ширина
тръба за отрабо-

тен газ
вертикално

Ø / 
минимален

размер на шахтата

H
достъпна височина на входа 

на шахтата до отвора на 
шахтатакръгла правоъ-

гълна

130

2х Редица DN160 DN160 DN160 240mm 220mm 43
2х Редица DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 50
3х Редица DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 50
4х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 50
5х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 24
5х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm 50

170

2x Twin DN160 DN160 DN160 240mm 220mm 8
2x Twin DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 50
2х Редица DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 50
3х Редица DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 15
3х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 50
4х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 39
4х Редица DN160 DN315 DN315 330mm 310mm 50
5х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm 50

210

2x Twin DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 35
2x Twin DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 50
2х Редица DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 37
2х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 50
3х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 50
4х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm 50
5х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm 50

250

2x Twin DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 13
2x Twin DN160 DN200 DN250 330mm 310mm 50
2х Редица DN160 DN200 DN200 280mm 260mm 15
2х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 50
3х Редица DN160 DN250 DN250 330mm 310mm 30
3х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm 50
4х Редица DN160 DN250 DN250 420mm 400mm -
4х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm 50
5х Редица DN160 DN315 DN315 420mm 400mm -

300

2x Twin DN200 DN200 DN200 330mm 310mm 5
2x Twin DN200 DN250 DN250 330mm 310mm 50
2х Редица DN200 DN250 DN250 330mm 310mm 50
3х Редица DN200 DN250 DN250 330mm 310mm 11
3х Редица DN200 DN315 DN315 420mm 400mm 50
4х Редица DN200 DN315 DN315 420mm 400mm 50
5х Редица DN200 DN315 DN315 420mm 400mm -

За непосочените сечения на тръбите е необходимо пресмятане или проектиране съгласно EN 13384-2. 
Трябва да се спазва, респ. да не се надвишава максимално противоналягане до 50Ра във връзката със сборната 
тръба.
Трябва да се използват само одобрени от DIBt тръби за отработен газ.
В каскаден режим е необходим каскаден регулатор на фирма Wolf.
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27. Каскаден режим

Отоплителен котел в каскаден 
режим eBUS адрес

Отоплителен котел 1 1*
Отоплителен котел 2 2
Отоплителен котел 3 3
Отоплителен котел 4 4
Отоплителен котел 5 5

* Фабрична настройка (единичен отоплителен котел без каскаден режим)

Настройка на eBus адреса при 
каскаден режим
(вижте също ръководството за 
монтаж на КМ модул)

Настройката на eBus адреса се извършва чрез индикаторния модул АМ или модула 
за обслужване ВМ-2. В параметъра HG10 могат да се изберат адресите 1 до 5, при 
което един адрес не трябва да се задава многократно в рамките на една каскада. 
Като стандарт при всички уред е зададен eBUS адрес 1.

Фигура: 2 - 4 котела в котелното помещение, един до друг

Общи указания за поставянето - вижте също инсталация на единично съоръжение.
При поставянето в помещението за отопление трябва да се спазват различни ми-
нимални разстояния.

Указание за поставяне

В каскаден режим помпата за кондензат трябва да се свър-
же външно с постоянно напрежение, защото при изключен 
котел (напр. поддръжка на котела) течащият обратно кон-
дензат в противен случай не се придвижва!

Внима-
ние

Размер 
B

MGK-2-130 995 mm

Размер 
B

MGK-2-170/210/250/300 1355 mm

B
B

B

B
640

800

75
0

75
0

640
64

0

64
0

80
0

750

750
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28.  Пълнене / изпразване на отопли-
телното съоръжение

За гарантиране на безупречна функция на кондензационния котел е не-
обходимо правилно напълване съгласно Подготовка на вода, Наръчник 
за съоръжението и за работа и пълно обезвъздушаване.

Преди свързване на газовия кондензационен котел отопли-
телната система трябва да се промие, за да се отстранят ос-
татъци като частици от заваряване, кълчища, кит и др. от 
тръбопроводната система.
Блокирайте разширителния съд за налягане чрез затваряне на 
клапана с капачка на системата.

• Кранът за газ трябва да е затворен!

• Отворете вентилите за обезвъздушаване

• Отворете всички топлинни кръгове 

• Отворете вентилите на отоплителните тела или смесителите 

• Бавно напълнете цялата отоплителна система и котела в студено състояние 
напр. през KFE крана на връщаща вода до около 2 bar (наблюдавайте маноме-
търа).

Инхибитори не са допустими.

• Отворете вентилите за подаващата вода на кондензационния котел

• Напълнете отоплителното съоръжение до 2 bar. При работа налягане-
то трябва да е между 1,5 и 2,5 bar

• Проверете цялото съоръжение за течове на вода

•  Отворете бавно разширителния съд за налягане

• Напълнете сифона с вода

• Напълнете топлинния кръг, при това включете и изключете газовия кон-
дензационен котел няколко пъти

• При силен пад в налягането на съоръжението допълнете вода

• Отворете сферичния кран за газ

• Натиснете бутона за чистене на грешки в АМ или ВМ-2

Указание:  По време на постоянна работа отоплителният кръг се обез-
въздушава самостоятелно чрез автоматичния клапан за 
обезвъздушаване. (принадлежност)

Внима-
ние

Внима-
ние

• Изключете съоръжението (вижте ръководството за експлоатация) и го 
оставете да се охлади до мин. 40 °C, защото в противен случай същест-
вува опасност от попарвания

• Подсигурете отоплението срещу повторно включване на напрежението

• Отворете крана за изпразване (KFE кран) например върху отоплител-
ния котел

• Отворете вентилите за обезвъздушаване на отоплителните тела

• Отведете водата на отоплението

Пълнене на отоплителното 
съоръжение

Изпразване на отоплителното 
съоръжение
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29. Пуск в експлоатация
Първият пуск в експлоатация и обслужването на котела, както и 
инструктажът на потребителя трябва да се извършат от квалифи-
циран специалист!

• Проверете, че електрозахранването е изключено

• Проверете котела и съоръжението за течове. Изключете възможност-
та за воден теч

• Монтирайте индикаторен модул АМ или модул за обслужване ВМ-2 в 
котела

• Ако са налични, монтирайте / свържете разширителните модули

• Проверете окабеляването на мрежовата връзка, помпата, сензорите и 
модулите

• Проверете позицията и стабилното положение на монтираните елементи

•  Проверете всички връзки и компонентни връзки за течове

• Проверете безупречния монтаж на принадлежностите за отработен газ.

• Отворете спирателните вентили за подаваща и връщаща вода

• Отворете газовия спирателен клапан

• Включете електрозахранването

• Включете работния превключвател на управлението

• Настройте основните настройки на управлението

• Проверете параметрите на управлението (напр. конфигурация на съо-
ръжението HG40)

• Ако налягането на съоръжението от страната на водата за отопление 
падне под 0,8 bar, допълнете вода до 1,5 до макс. 2,5 bar

• Проверете отвеждането на кондензат / сифоните

• Проверете налягането при газовата връзка

• Запознайте клиента с обслужването на котела с помощта на ръковод-
ството за експлоатация и монтаж и информирайте също за необходи-
мата подготовка на вода за водата за пълнене и допълване

- Попълнете протокола за пускане в експлоатация и предайте ръковод-
ствата на клиента

Пестене на енергия

• Информирайте клиента за възможността за пестене на енергия!

• Покажете на клиента също раздела "Указания за енергоспестяващ начин 
на работа" в ръководството за експлоатация!
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30. Проверка на налягането при  
газовата връзка

Работи по провеждащите газ елементи 
трябва да се извършват само от серти-
фициран специалист. При неправилна 
работа може да изтече газ, в резултат 
на което съществува опасност от екс-
плозия, задушаване и отравяне.

• Изключете работния превключвател на уреда
• Разхлабете затварящия винт при измервателния 

нипел с два оборота.
• Отворете бавно газовия спирателен кран.
• Изгорете излизащия газ през съд с вода, докато 

спре да излиза въздух.
• Свържете диференциалния измервателен уред 

към нипела за измерване на налягане при "+". С 
"-" срещу атмосферата.

• Включете работния превключвател.
 след стартиране на котела отчетете налягането на 

връзката от диференциалния измервателен уред.
• Изключете работния превключвател.  

Затворете газовия спирателен кран 
• Свалете диференциалния измервателен уред и
 Затворете отново плътно измервателния 

нипел  със затварящ винт.
• Отворете газовия спирателен клапан 
• Проверете за течове на газ при измервателния 

нипел.
• Монтирайте отново предната облицовка.

Страни по предназначение, газова категория и налягания на свързване

Фигура: Измервателен нипел за проверка на 
 налягането на газовата връзка



MGK-2-170/210/250/300MGK-2-130

Ако налягането при връзката е извън посочения диапазон, не трябва да се извършват никакви настройки и уре-
дът не трябва да се пуска в експлоатация.

Внима-
ние

Ако не всички винтове за завити плът-
но, съществува опасност от излизане 
на газ и опасност от експлозия, заду-
шаване, отравяне.

Страна по предназначение

Категория на уреда Налягане на свързване в mbar

Природен 
газ

Втечнен 
газ

Природен газ Втечнен газ
Номи-
нално

мин. макс. Номи-
нално

мин. макс.

DE II2ELL3P 20 18 25 50 42,5 57,5
AT II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
BE I2ER 20/25 18 30
BE I2ES 20/25 18 30
BE, CY, MT I3P 37 25 45
BE I3P 50 42,5 57,5
FR II2Esi3P 20/25 18 30 37 25 45
FR II2Esi3P 20/25 18 30 50 42,5 57,5
LU PL I2E 20 18 25
TR I2H 20 18 25
CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LV, NO, SE, 
SI, SK, HR; RU

II2H3P 20 18 25 30 25 35

CZ, ES, GB, GR, IE, PT, TR II2H3P 20 18 25 37 25 45
CH, CZ, ES, GB, RU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
HU II2H3P 25 18 30 37 25 45
HU II2H3P 25 18 30 50 42,5 57,5
NL II2L3P 25 18 30 30 25 35
NL II2L3B/P 25 18 30 50 42,5 57,5
LU II2E3P 20 18 25 50 42,5 57,5

Проверка на налягането при газовата връзка
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31. Смяна на вида газ CO2 настройка
Работите по настройката трябва да се извършат в описаната по-долу последователност. 
Комбинираният газов клапан е настроен фабрично за вида газ природен газ (G20).

• Развийте винтовете на предната облицовка и свале-
те облицовката

• Отстранете винта от измервателния отвор "Отрабо-
тен газ".

• Вкарайте измервателната сонда на уреда за измер-
ване на СO2 в отвора за измерване "Отработен газ"

• Върху индикаторния модул АМ или модула за об-
служване BM-2 натиснете бутона за бърз старт "По-
чистване на комина".

• При пълно натоварване измерете CO2 стойността и 
сравнете със стойностите от таблицата.

• При нужда коригирайте CO2 съдържанието с отверт-
ка-при газовия комбиниран клапан съгласно фигурата.

• завъртане надясно - CO2 съдържанието намалява 
•  завъртане наляво - CO2 съдържанието се увели-

чава

• Прекратете режима за почистване на комина

Фигура: Измерване на отработен газ при интегри-
рания измервателен щуцер

Отвор за измерване 
на отработен газ

Фигура: Комбиниран газов клапан

Винт за потока газ (под капака)
Вътрешен шестостен 3mm при  
MGK-2-170 - MGK-2-300
Винт с шлиц при MGK-2-130

MGK-2-170/210/250/300MGK-2-130





А) CO2 настройка при горно натоварване (режим за почистване на комина)

CO2 настройка за природен газ E/H/LL Горно натоварване  Qmax Долно натоварване Qmin
Отворен уред 9,2% ± 0,2% (5,0% O2) 9,0% ± 0,2% (5,2% O2)
Затворен уред 9,3% ± 0,3% (4,9% O2) 9,1% ± 0,3% (5,1% O2)
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CO2 настройка за природен газ E/H/LL Горно натоварване  Qmax Долно натоварване Qmin
Отворен уред 9,2% ± 0,2% (5,0% O2) 9,0% ± 0,2% (5,2% O2)
Затворен уред 9,3% ± 0,3% (4,9% O2) 9,1% ± 0,3% (5,1% O2)

• Стартирайте отново газовия кондензационен 
котел (не посредством почистване на комина).

• Около 20 секунди след старта на горелката 
проверете CO2 съдържанието с уреда за измер-
ване на CO2 и сравнете стойностите с таблица-
та, при нужда коригирайте с кръстата отвертка 
съгласно фигурата.

• Тази настройка трябва да се направи при мини-
мално натоварване (180 сек. след стартиране на 
горелката). 

• Евентуално повторете стартовата фаза за на-
стройка.

•  завъртане надясно - CO2 съдържанието се 
увеличава

•  завъртане наляво - CO2 съдържанието нама-
лява

31. Смяна на вида газ CO2 настройка

Фигура: Комбиниран газов клапан

Винт за нулева точка кръстат Tx40  (под капака)

MGK-2-170/210/250/300MGK-2-130



В) CO2 настройка при долно натоварване (мек старт)



• След приключване на работите монтирайте 
капака на обшивката и проверете CO2 стой-
ностите при затворен уред.

Внимание:
При CO2 настройката обърнете внимание на СО 
емисията. Ако СО стойността при правилна CO2 
стойност е >200ppm, газовият комбиниран клапан 
не е настроен правилно.

C) Проверка на CO2 настройката

Процедирайте както следва:

• Повторете процеса за настройка от раздел А).

• При правилна настройка газовият кондензацио-
нен котел трябва да е настроен на CO2 стой-
ностите съгласно таблицата.
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2H - G20 - 20 mbar

2S - G25.1 - 25 mbar

2E - G20 - 20 mbar

2H - G20 - 20 mbar

2Ei - G25 - 25 mbar

2Es - G20 - 20 mbar

2H - G20 - 20 mbar

2H - G20 - 20mbar

2LL - G25 - 20 mbar

2E - G20 - 20 mbar
2H - G20 - 20 mbar

Regolato per gas

Réglée sur

Beállítva

Réglée sur

Nastaveno na

Réglée sur

Ajustada  a gas

Adjusted to

Eingestellt auf

Eingestellt auf

IT
LU
FR

HU

FR

CZ

ES
GB
DE

DE / AT

50/118610215

Е) Приключване на работите по настройката

• Извадете котела от експлоатация

• Затворете отново измервателните отвори и  
ги проверете за течове

• Монтирайте отново предните облицовки

• Проверете и при нужда променете типовата 
табелка за вида газ 
При пренастройка на природен газ LL изрежете 
стикера „Настроено на LL - G25 - 20mbar“ и го 
залепете по съответния начин върху типовата 
табелка

Преоборудване MGK-2-130 на природен газ LL 1)

Преоборудването се извършва чрез изваждане на 
дросел блендата за газ. Спазвайте указанията на от-
делното приложено ръководство за преоборудване.

Преоборудване MGK-2-130 на втечнен газ Р 2)

Преоборудването и пускът в експлоатация трябва 
да се извършат от заводската служба за работа с 
клиенти. Вижте съответните комплекти за преобо-
рудване в ценовата листа.

Преоборудване MGK-2-170/210/250/300 на  
природен газ LL 1) / втечнен газ P 2)

Преоборудването и пускът в експлоатация трябва 
да се извършат от заводската служба за работа с 
клиенти. Вижте съответните комплекти за преобо-
рудване в ценовата листа.

1) не важи за Австрия / Швейцария
2) не важи за Швейцария

D) Преоборудване

31. Смяна на вида газ CO2 настройка
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Работи по пуска в експлоатация Измерени стойности или потвърждение

1.) Вид газ Природен газ E/H                                                
□

Природен газ LL                                                  
□

Индекс на Вобе       _____________ kWh/m³
Калоричност на газа ____________ kWh/m³

2.) Проверено налягане при газовата връзка (налягане на вхо-
дящия газ)?

□

3.) Извършена проверка за течове на газ? □

4.) Проверена система за въздух/отработен газ? □

5.) Хидравликата е проверена за течове? □

6.) Сифонът е напълнен? □

7.) Съоръжението е изплакнато? □

8.) Съоръжението е напълнено с подготвена вода съгласно 
"Подготовка на вода" (страница 18)? 
     pH стойност настроена 
     обща степен на твърдост настроена 
     електрическа проводимост настроена

□ 
 

________________   pH ст-т 
________________         °dH  
________________    μS/cm

9.) Не са напълнени химически добавки  
(инхибитори, средства за защита от замръзване)? □

10.) Попълнен наръчник на съоръжението? □

11.) Котелът и съоръжението са обезвъздушени? □

12.) Налично налягане на съоръжението 1,5 - 2,5 bar? □

13.) Вписани вид газ и отоплителна мощност върху стикера? □

14.) Извършена функционална проверка? □

15.) Измерване на отработените газове

 Сензор за отработен газ

 Съдържание на въглероден диоксид (CO2) или съдържание 

на кислород (O2)

 Съдържание на въглероден моноксид (СО)

_____________                tA [°C]

_____________                      %

_____________                  ppm

16.) Поставена облицовка? □

17.) Инструктиран потребител, предадени документи? □

18.) Потвърден пуск в експлоатация?

Дата / подпис

_____________                     □

32. Протокол за пуск в експлоатация
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1) При вид B23 въздухът за изгаряне се взима от помещението на поставяне (зависеща от въздуха в помещението газо-
ва камина)  
Захранването с въздух за изгаряне трябва да се извършва от открито място (вижте DVGW-TRGI).

2) Германия
3) Австрия / Швейцария

 При вид С въздухът за изгаряне се взима чрез затворена система на открито (независеща от въздуха в помещението  
газова камина). За целта решетката върху тръбата за подаване на въздух трябва да се отстрани и да се монтира еле-
ментът за свързване на подаване на въздух (принадлежност).

 При вид С и отвеждане на отработен газ със свръхналягане без специални изисквания към уплътняването е необхо-
дим вентилационен отвор в помещението за отопление с размери 1x150 cm² или 2x75 cm².

Видове свързване
Котел тип  Вид на газовия 

котел 1)
Категория Начин на работа може да се свърже към

зависещ 
от въз-
духа в 

помеще-
нието

независещ 
от въздуха 
в помеще-

нието

Нечувстви-
телен към 

влага комин

Комин за 
въздух/

отработен 
газ

Провеж-
дане за 
въздух/

отработен 
газ

строително 
одобрена 
тръба за 

отработен 
газ

нечувств. 
към влага 

тръба за от-
работен газ

MGK-2 B23, B23P, 
B33, C33(x), 

C43(x), 
C53(x), C63, 
C83, C93(x)

I2ELL 2)

I2H 3)

да да C83 C43 C33, 
C53, C63

C53, C63 B23, C53, 
C83

Отвеждане на въздух/отработен газ

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ

*  Провеждания за въздух/отработен газ без обозначение "х" могат да се поставят само в помещения с достатъчна 
вентилация. За целта с необходим отвор за вентилация с минимални размери 1 x 150 cm² или 2 x 75 cm².
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1) Налично налягане на вентилатора: MGK-2-130  Qmax/Qmin = 200Pa / 10Pa 
  MGK-2-170, -210, -250, -300  Qmax/Qmin = 150Pa / 10Pa

2) Тръба за отработен газ DN 160 от PP с номер на одобрение CE 0036CPD9169003
3) Тръба за отработен газ DN 200 от PP с номер на одобрение CE 0036CPD9169003
4) Трябва да се използват само оригинални части на фирма Wolf.

Варианти на изпълнение на кондензационния котел Максимална дължина
MGK-2

DN -130 -170 -210 -250 -300

B23(P)
Тръба за отработен газ в шахтата и въздух за изга-
ряне директно над котела (в зависимост от въздуха 
в помещението)

160 2) 50 m 50 m 47 m 35 m 20 m

200 3) 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

B33 Връзка към нечувствителен към влага комин за 
отработен газ с хоризонтална тръба за връзка

160 2)

Пресмятане 1) съгласно EN 13384-1
200 3)

C33 Отвеждане на въздух за изгаряне и отработен газ 
над покрива в обща област за налягане 4)

160 2) Пресмятане 1) съгласно EN 13384-1
(вижте също пример C33)200 3)

C33(x)

вертикално концентрично преминаване през 
наклонен покрив или плосък покрив, вертикално 
концентрична тръба за въздух/отработен газ за 
монтаж в шахта (съответно независимо от въздуха 
в помещението)

160/
225 15 m 15 m 13 m 8 m 3 m

200/
300 - - - 15 m 15 m

C43(x)
Връзка към нечувствителен към влага комин за  
въздух/отработен газ (независимо от въздуха в 
помещението)

160 2)

Пресмятане 1) съгласно EN 13384-1
200 3)

C53
Отвори за подаване на въздух и отвеждане на 
отработен газ се намират в различни области на 
налягане (независимо от въздуха в помещението)

160 2) 50 m 50 m 47 m 35 m 20 m

200 3) 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

C53(x)

Връзка към тръба за отработен газ фасада с хори-
зонтална концентрична тръба за свързване 
(дължина: 2,5m); независимо от въздуха в помеще-
нието

160/
225 50 m 50 m 35 m 5 m -

200/
300 - - - 50 m 50 m

C63

Съоръжението за отработени газове не е провере-
но и сертифицирано с уреда. То трябва да отго-
варя на съответните строителни предписания на 
различните страни.

160

Пресмятане 1) съгласно EN 13384-1 (RLU)
200

C83
Връзка към нечувствителен към влага
Комин за отработен газ и въздух за изгаряне през
външна стена (независимо от въздуха в помещението)

160
Пресмятане 1) съгласно EN 13384-1

200

C93
вертикална тръба за отработен газ за монтаж в 
шахта с хоризонтална ексцентрична тръба за връз-
ка; независимо от въздуха в помещението

160 25 m 16 m 6 m - -

200 30 m 32 m 32 m 26 m 32 m

C93x
вертикална тръба за отработен газ за монтаж в 
шахта с хоризонтална концентрична тръба за връз-
ка; независимо от въздуха в помещението

160 25 m 16 m 6 m - -

200 30 m 32 m 32 m 26 m 32 m

Единично съоръжение:

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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Примери за монтаж на съоръжението MGK-2

1 Газов кондензационен котел с интегриран щу-
цер за измерване на отработения газ

2 Ревизионно коляно 87° DN 160
3 Тръба за отработен газ DN 160
 Дължина: 500/1000/2000
4 Бленда за стена
5 Опорно коляно 87° DN 160 с опорна шина
6 Разделител
7 Капак на комина

Между тръбата за отработен газ и вътрешната 
стена на шахтата трябва да се спази следното 
светло разстояние:
- при кръгла шахта 3 cm
- при квадратна шахта 2 cm

Пример: зависещо от въздуха в помещението 
В 23
Всички хоризонтални отвеждания на въздух/отработен газ тряб-
ва да се монтират с ок. 3° наклон (5 cm/m) към уреда. Възниква-
щият кондензат трябва да изтича обратно към уреда.

Тръбите за въздух трябва да могат да се проверяват за свободното им сечение. 
В помещението на поставяне трябва да се разположи поне един подходящ 
отвор за ревизия и/или проверка в съответствие с областния отговорник по 
комините.

Връзките от страната на газа се реализират чрез муфа и уплътнение. Муфите 
винаги трябва да се подреждат срещу посоката на потока кондензат. Отвежда-
нето на въздух/отработен газ трябва да се монтира с минимум 3° наклон 
спрямо газовия кондензационен уред.  
За фиксиране на позицията трябва да се монтират дистанциращи скоби 
(вижте примерите за монтаж).

Връзка към отвеждане на въздух/
отработен газ

Пресметнатата дължина на отвеждането на въздух/отработен газ или тръбата за 
отработен газ се състои от дължината на правите тръби и дължината на колената.
Коляно 87° съответства на 2 m ефективна дължина на тръбата, пресмятане съ-
гласно EN 13384-1
Указание:  За да се предотврати взаимно влияние на отвежданията за въз-

дух/отработен газ върху покрива, се препоръчва минимално раз-
стояние на отвежданията за въздух/отработен газ от 2,5 m.

Пресмятане на дължината на отвеж-
дането на въздух/отработен газ

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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*Правила за пресмятане:
Отработен га-
з:0,5m+87°+2m+87°+дължина на 
шахтата
Подаван въздух: 87° + 2 m 
Грапавина на стената 5 mm
Външният диаметър на тръбата 
за отработен газ при скобата на 
муфата за вкарване възлиза на 
183 mm!

Указание
Различаващи се конфигурации на съоръжението 
трябва да се пресметнат съгласно EN 13384-1.

Въздух за изгаряне
за въздуха за изгаряне в диаграмата отстрани е 
взета под внимание следната тръбна разводка.
1 x ревизионно коляно 87° = 2 m
1 x хоризонтална тръба 2m = 2 m

Пример: независимо от въздуха в помеще-
нието С 33

Максимална дължина съгласно EN 13384-1 за 
DN 160
(DN 200 за MGK-2-300) в зависимост от  
сечението на шахтата
Пример за С33

Примери за монтажа на съоръжението  
MGK-2-130 - 300

1 Газов кондензационен котел с интегриран щуцер 
за измерване на отработения газ

2 Ревизионно коляно 87° DN 160
3 Тръба за отработен газ DN 160
 Дължина: 500/1000/2000
4 Бленда за стена
5 Опорно коляно 87° DN 160 с опорна шина
6 Разделител
7 Капак на комина
8 Адаптер за подаване на въздух (независещ от 

температурата в помещението режим)

Между тръбата за отработен газ и вътрешната сте-
на на шахтата трябва да се спази следното светло 
разстояние:
- при кръгла шахта 3 cm
- при квадратна шахта 2 cm

Всички хоризонтални отвеждания на 
въздух/отработен газ трябва да се 
монтират с ок. 3° наклон (5 cm/m) към 
уреда. Възникващият кондензат трябва 
да изтича обратно към уреда.

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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Схема MGK-2-130 - 300  
с преминаване през покрив вертикално 
независимо от въздуха в помещението

Схема MGK-2-130 - 300  
концентрично C33

Преминаване през покрив 
вертикално 
Ø 160/225
Мат. № 2651346 +
Мат. № 2651347 +
Мат. № 2651350

Розетка за плосък покрив 
Ø 225
Мат. № 2651458

Отработен газ

Подаван 
въздух

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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Пример: независимо от въздуха в 
помещението С53 върху фасада

Всички хоризонтални отвеждания на въздух/
отработен газ трябва да се монтират с ок. 3° 
наклон (5 cm/m) към уреда. Възникващият кон-
дензат трябва да изтича обратно към уреда.

Пример: независимо от въздуха в помеще-
нието С 53
Всички хоризонтални отвеждания на въздух/
отработен газ трябва да се монтират с ок. 3° 
наклон (5 cm/m) към уреда. Възникващият 
кондензат трябва да изтича обратно към 
уреда.

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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Пример: независимо от въздуха в помеще-
нието С93

Максимална дължина съгласно EN 13384-1  
за DN 160
(DN 200 за MGK-2-300) в зависимост от
сечението на шахтата

Всички хоризонтални отвеждания на въздух/
отработен газ трябва да се монтират с ок. 3° 
наклон (5 cm/m) към уреда. Възникващият 
кондензат трябва да изтича обратно към 
уреда.

Пример: независимо от въздуха в поме-
щението С93х в каминна шахта

Всички хоризонтални отвеждания на въздух/отработен 
газ трябва да се монтират с ок. 3° наклон (5 cm/m) 
към уреда. Възникващият кондензат трябва да изтича 
обратно към уреда.

1 Газов кондензационен котел с интегриран щуцер 
за измерване на отработения газ

2 Ревизионно коляно 87° DN 160
3 Тръба за отработен газ DN 160
 Дължина: 500/1000/2000
4 Бленда за стена
5 Опорно коляно 87° DN 160 с опорна шина
6 Разделител
7 Капак на комина
8 Адаптер за подаване на въздух (независещ от 

температурата в помещението режим)

Между тръбата за отработен газ и вътрешната сте-
на на шахтата трябва да се спази следното светло 
разстояние:
- при кръгла шахта 3cm
- при квадратна шахта 2cm

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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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/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 имуще-
ство. Чрез подходящи мерки на обекта, като 
например монтаж на улей за сняг, трябва 
да се предотврати падането на лед. 

 Фиксиране на отвеждането на въздух/отра-
ботен газ или тръбата за отработен газ извън 
шахти чрез дистанциращи скоби минимум на 
разстояние от 50 cm от връзката на котела, 
респ. след или преди чупки, за да може да 
се постигне подсигуряване срещу разглобя-
ване на тръбните връзки. При неспазване 
на това указание съществува опасност от 
излизане на отработен газ и опасност от 
отравяне в резултат на излизащия отрабо-
тен газ. Освен това може да се стигне до 
повреди на котела.

Общи указания
Примерите за монтаж при нужда трябва да се съо-
бразят със строителните и специфичните за страната 
предписания. Въпроси за монтажа, особено относно 
монтажа на ревизионните елементи и отворите за 
подаване на въздух, трябва да се изяснят с област-
ния отговорник по комините.

Тръбите за отработен газ трябва да се отведат в 
коминни шахти, с вентилация по цялата дължина, 
над покрива.

Каскадите за отработен газ трябва да се проектират 
съгласно EN 13384-2.

Изискванията към помещенията за поставяне произ-
лизат от строителните разпоредби или разпоредбите 
за изгаряне на федералните провинции. По отноше-
ние на вентилацията на помещенията допълнително 
трябва да се спазва DVGW-TRGI 1986.

 Отвеждането на отработен газ не трябва 
да преминава през други помещения за 
поставяне на отоплителни уреди, защото 
има опасност от разпространяване на по-
жар и не е осигурена механична защита.

 Въздухът за изгаряне не трябва да се 
засмуква от камини, в които преди това 
са отведени отработени газове от котли, 
работещи с нафта или твърди горива!

Внима-
ние

Оригиналните части на фирма Wolf са оптимизира-
ни в продължение на дълги години и са оптимално 
пригодени за газовия кондензационен котел на 
фирма Wolf. При само сертифицирани от СЕ чужди 
системи, инсталиращото лице отговаря самостоя-
телно за правилното проектирани и безупречната 
функция. За повреди или материални и лични щети, 
които могат да бъдат причинени от грешни дължини 
на тръбите, прекалено големи загуби на налягане, 
преждевременно износване с излизане на отработен 
газ и кондензат или грешна функция напр. поради 
демонтиращи се конструкционни елементи, при само 
сертифицирани от СЕ чужди системи не може да се 
поеме отговорност.

Ако въздухът за изгаряне се взима от шахта-
та, то той трябва да е чист от замърсявания!

Връзка към неизпитано със съоръжението за 
изгаряне на газ подаване на въздух за изгаряне 
и отвеждане на отработения газ вид С63.

Тръбите за въздух трябва да могат да се проверяват 
за свободното им сечение. В помещението на поста-
вяне трябва да се разположи поне един подходящ 
отвор за ревизия и/или проверка в съответствие с 
областния отговорник по комините.
Връзките от страната на газа се реализират чрез 
муфа и уплътнение. Муфите винаги трябва да се 
подреждат срещу посоката на потока кондензат. 

Отвеждането на въздух/отработен газ 
трябва да се монтира с минимум 3° наклон 
спрямо газовия кондензационен котел. 
За фиксиране на позицията трябва да се 
монтират дистанциращи скоби.
По-малък наклон на отвеждането на въз-
дух/отработен газ в неблагоприятен случай 
може да доведе до корозия или работни 
проблеми.

Връзка към отвеждане на въздух и отработен газ

 След скъсяването тръбите за отработен газ по 
принцип трябва да се скосят или да получат 
фаска, за да се осигури плътен монтаж в тръб-
ните съединения. Внимавайте за безупречното 
положение на уплътненията. Отстранете 
замърсяванията преди монтажа - в никакъв 
случай не монтирайте повредени части.

Внима-
ние

 При проектирането на съоръжения за 
отработен газ съгласно DIN EN 13384-2 
(каскада) трябва да се спазва, респ. да не 
се надвишава максимално противоналягане 
до 50Ра във връзката със сборната тръба.

Внима-
ние

Внима-
ние

 За строителната фаза за защита от замър-
сяване препоръчваме филтър за подаване 
на въздух, номенклатурен номер 8751390. 
Филтърът за подаване на въздух се вкарва 
върху скобата за засмукване на въздух.
Вратата на газовия кондензационен котел 
трябва да е затворена по време на стро-
ителната фаза. След строителната фаза 
филтърът трябва да се свали.

Внима-
ние

33.  Указания за планиране на отвеж-
дането на въздух/отработен газ
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34. Ел. схема MGK-2-130
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35. Ел. схема MGK-2-170-300
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35. Ел. схема MGK-2-170-300
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36. Нулиране
Нулиране

Режим на работа
     Отоплителен 
режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

Главно меню

назад

Показания

Основни настройки

Почистване на комина

Специалист

назад

Специалист

Код на специалист
1111

назад

Релеен тест

Съоръжение

Параметър

Нулиране на параметри

История на повредите

Потвърждаване на повреда

назад

Не
Да

Връщане на
Фабрична настройка
фабрична настройка?

Не
Да

Връщане на
Фабрична настройка
фабрична настройка?

Нулиране на параметри

Ако се извърши нулиране на параметрите, 
всички параметри се връщат на фабричните им 
настройки. Вижте Настройка на параметрите.

Парола
Нужно е
разрешение!

- - - -
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37. Повреда - причина - отстраняване
Общи указания

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят неактивни по друг на-
чин. Отоплителният котел трябва да се използва само в технически безупречно състояние. Повреди и щети, които влияят от-
рицателно или биха могли да повлияят отрицателно на безопасността, трябва да бъдат отстранени незабавно от специалист. 
Повредени конструктивни части и компоненти на уреда трябва да се сменят само с оригинални резервни части на фирма Wolf. 
Повредите и предупрежденията се показват в ясен текст на дисплея на контролните принадлежности на индикаторния модул 
АМ или на модула за обслужване ВМ-2 и по смисъла си съответстват на посочените в следващите таблици съобщения.
Символ за предупреждение/повреда на дисплея (символ: триъгълник с удивителен знак) показва активно съобщения за пре-
дупреждение или повреда. Символ с катинар (символ: катинар) сигнализира, че наличното съобщение за повреда е изключи-
ло и заключило котела. Освен това се показва продължителността на наличното съобщение.

Предупредителните съобщения не трябва да 
бъдат изчиствани и не водят непосредстве-
но до изключване на котела. Причините за 
предупредителните съобщения обаче могат 
да доведат до погрешно функциониране на 
котела / на съоръжението или до повреди и 
поради това трябва да бъдат отстранени от 
специалист.

Внима-
ние

Повредите трябва да се отстраняват само от 
квалифициран специализиран персонал. Ако 
заключващо съобщение за повреда се изчис-
ти няколкократно без отстраняване на при-
чината 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 автоматично, когато съответ-
ната част бъде сменена или започне да дава 
разумни измерени стойности.

Внима-
ние

Процедиране при повреди:
- Отчетете съобщението за повреда
- Определете причината за повреда с помощта на таблицата и я отстранете
-  Изчистете грешката с помощта на бутона "Нулиране на повреда" или в 

менюто за специалист при точка "Изчистване на повреда". 
  Ако съобщението за грешка не може да се изчисти,  

високи температури при топлообменника 
 могат да предотвратяват отключването
- Проверете правилната функция на съоръжението

Процедиране при предупредения:
- Отчетете съобщението с предупреждение
-  Определете причината за предупреждението с помощта на таблицата и я 

отст ранете
- Изчистване на грешката при предупреждения не е необходимо
- Проверете правилната функция на съоръжението

История на повредите:
В менюто за специалист на индикаторния модул АМ или на модула за обслужване ВМ-2 може да се повика история на по-
вредите и да се покажат последните съобщения за грешки.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Парола за нивото на специалист

вижте индикаторния модул АM

Специалист
← назад
Тест
Съоръжение
Параметър
Нулиране на параметри
История на повредите

История на повредите
Наблюдение за повреди

Продължителност

Номер       от

41

20 min
1 15

История на повредите
STB свръхтемпература

Продължителност

Номер       от

1

30 min
2 15

Съобщение
Повреда                   4
Не се образува 
пламък
Повреда от
   2   min

Съобщение
Предупреждение  107
Налягане на ОК
Предупреждение от
   5   min

Нулиране
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37. Повреда - причина - отстраняване
повреда
Следните повреди са налични в системата

Код на 
грешка

повреда Причина Мярка за отстраняване

1 STB свръхтемпература Предпазният ограничител на температурата  
(термостат) се е задействал.
Температурата на водата в котела е надвишила 
107 °C

Проверете помпата на топлинния кръг,  
обезвъздушете съоръжението,  
натиснете бутона за изтриване на греш-
ка, почистете тоблообменника

2 ТВ свръхтемпература Един от температурните сензори  
eSTB1 или eSTB2 е превишил  
границата на температурния  
ограничител (105 °C)

Проверете помпата на топлинния кръг,  
проверете сензора,  
обезвъздушете съоръжението,  
натиснете бутона за изтриване на греш-
ка, почистете тоблообменника

3 dT - eSTB колебание Температурна разлика между  
температурните сензори eSTB1 и eSTB2 > 6 °C

Проверете сензора,  
почистете уловителя на замърсявания,  
проверете помпата на топлинния кръг,  
обезвъздушете съоръжението,  
натиснете бутона за изтриване на греш-
ка, почистете тоблообменника

4 Няма пламък При стартиране на горелката не се образува 
пламък до края на предпазното време,
Замърсена горелка, 
CO2 грешно настроено, 
повреден електрод за наблюдение,  
повреден запалващ електрод, повреден запал-
ващ трансформатор

Проверете електрода за наблюдение,  
почистете бустера, 
проверете СО2 настройката,  
проверете запалителния електрод и за-
палителния трансформатор, натиснете 
бутона за изчистване на грешка,  
проверете газовото налягане

5 Отказ на пламъка Отказ на пламъка по време на работа,
Замърсена горелка, 
CO2 грешно настроено, 
повреден електрод за наблюдение,  
запушен път за отработен газ,  
запушен изход за кондензат

Проверете електрода за наблюдение, 
почистете горелката 
проверете CO2 настройката 
натиснете бутона за изчистване на 
повреди,  
проверете системата за отработен газ  
проверете изхода за кондензат

6 ТW свръхтемпература Един от температурните сензори  
eSTB1 или eSTB2 е превишил  
границата на механизма за температурно наблю-
дение (97 °C)

Проверете помпата на топлинния кръг,  
обезвъздушете съоръжението,  
проверете сензора,  
натиснете бутона за изтриване на греш-
ка, почистете тоблообменника

7 Свръхтемпература на TB отрабо-
тените газове

Температурата на отработените газове е пре-
вишила границата за ТВА температурата на 
изключване (100 °C)

Почистете топлообменника,  
проверете сензора,  
проверете системата за отработените 
газове

8 Клапата за отработени газове не 
включва

Контактът на клапата за отработени газове (Е1) 
не затваря или не отваря при команда; изходът 
А1 не задейства клапата за отработени газове; 
блокирана клапа за отработени газове

Проверете кабела, щекерните връзки и 
захранването с напрежение, 
проверете функцията на клапата за 
отработен газ, 
проверете обратния отговор на клапата 
за отработен газ 
проверете настройка HG13 и HG14, 
натиснете бутона за изчистване на 
повреди

9 Непознат код за грешка Тази грешка не е позната в софтуера Проверете софтуерната версия  
на платките

10 Повреден eSTB сензор Температурният сензор eSTB1, eSTB2 или про-
водникът на сензора имат късо съединение или 
прекъсване

Проверете сензора,  
проверете кабела

11 Преждевременно задействане на 
пламък

Преди началото на горелката е разпознат пламък Натиснете бутона за изчистване на 
грешки, проверете електрода за наблю-
дение

12 Сензорът на котела е повреден Сензор на котела > 105 °C,
Сензорът на котела или проводникът на сензора 
имат късо съединение или прекъсване

Проверете сензора, проверете кабела

13 Сензорът за отработените газове 
е повреден

Сензорът за отработените газове или провод-
никът на сензора имат късо съединение или 
прекъсване

Проверете сензора, проверете кабела



3065695_201708 75

37. Повреда - причина - отстраняване
Код на 
грешка

повреда Причина Мярка за отстраняване

14 Повреден сензор за топла вода Сензорът за топла вода (сензор на резервоара) 
или проводникът на сензора имат късо съедине-
ние или прекъсване

Проверете сензора, проверете кабела.

15 Външен сензор повреден Външният сензор или проводникът на сензора 
имат късо съединение или прекъсване

Проверете сензора, проверете кабела.

16 Сензора за връщаща вода е 
повреден

Сензорът за връщаща вода или проводникът на 
сензора имат късо съединение или прекъсване

Проверете сензора, проверете кабела.

18 Външен защитен кръг Контактът за външния защитен кръг се е задей-
ствал (ограничител на максималното налягане, 
предпазител за липса на вода и т.н.)

Натиснете бутона за изчистване на 
грешки, отстранете грешката

20 Релеен тест GKV Вътрешният релеен тест е повреден Натиснете бутона за чистене на грешки,  
сменете автомата за запалване на газта

24 Обороти на вентилатора < Вентилаторът не достига нужните обороти. Проверете PWM и мрежовото захранва-
не до вентилатора, проверете вентила-
тора, натиснете бутона за чистене на 
грешки

26 Обороти на вентилатора > Вентилаторът не достига състояние на покой Проверете PWM и мрежовото захранва-
не до вентилатора, проверете вентила-
тора, натиснете бутона за чистене на 
грешки, проверете системата за отрабо-
тени газове за силно въздушно течение

28 Механизъм за наблюдение на 
газовото налягане

Няма газово налягане за >15min. Проверете подаването на газ, прове-
рете механизма за наблюдение на 
газовото налягане

30 CRC запалителен автомат EEPROM наборът данни не е валиден Включете и изключете мрежата, ако 
това не помогне, сменете запалителния 
автомат

32 Грешка в 23 VAC захранването 23 VAC захранване извън допустимата област 
(напр. късо съединение)

Включете и изключете мрежата, ако 
това не помогне, сменете регулиращата 
платка

35 ВВС липсва Щепселът за параметри е бил отстранен или не 
е вкаран правилно

Вкарайте отново правилния щепсел за 
параметри

36 ВВС повреден Грешка на щепсела за параметри Сменете щепсела за параметри

37 Грешен ВВС Щепселът за параметри не е съвместим  
с регулиращата платка

Вкарайте отново правилния щепсел за 
параметри

38 Нужно е ВСС обновяване Грешка на щепсела за параметри, платката  
изисква нов щепсел за параметри  
(в случай на резервна част)

Вкарайте отново щепсела за параме-
три, 
Сменете щепсела за параметри

39 BCC системна грешка Грешка на щепсела за параметри Сменете щепсела за параметри

41 Наблюдение на потока Температура на връщащата вода > Температура 
на подаващата вода

Обезвъздушете съоръжението, прове-
рете помпата на топлинния кръг, прове-
рете връзката на тръбата за подаваща 
и връщаща вода

42 Помпата за кондензат не работи Помпата за кондензат е повредена, тръбопро-
водът за оттичане е запушен, липсва мрежово 
захранване на помпата

Проверете помпата, проверете тръ-
бопровода за оттичане, проверете 
мрежовия щепсел и предпазителя

44 Превключвател за налягане на 
отработените газове

Насрещното налягане на системата за отработе-
ните газове е прекалено високо

Топлообменникът е замърсен, прове-
рете системата за отработените газове, 
проверете клапата за отработените 
газове, натиснете бутона за чистене на 
грешки

52 макс. време за зареждане на 
резервоара

Зареждането на резервоара трае по-дълго от  
допустимото

Проверете сензора за топла вода 
(сензор на резервоара) и проводника на 
сензора, натиснете бутона за чистене 
на грешки

53 IO отклонение от регулирането Разпознаване на вятър, силна буря
недостатъчен йонизационен сигнал при работа
Замърсена горелка, грешна настройка на СО2

Проверете електрода за наблюдение,
Проверете системата за отработените 
газове,
Натиснете бутона за чистене на грешки, 
почистете горелката, проверете СО2 
настройката
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Код на 
грешка

повреда Причина Мярка за отстраняване

60 Запушване в сифона Сифонът или системата за отработените газове 
са запушени

Почистете сифона, проверете систе-
мата за отработен газ, подаването на 
въздух, налягането при газовата връзка 
(налягане на потока) и проверете 
електрода за наблюдение, увеличете 
минималните обороти на вентилатора 
(при термо акустични трептения)

78 Повреден сензор на колектора Повреден сензор или кабел Проверете сензора и кабела,  
при нужда сменете

90 Комуникация FA Аварийно спиране чрез ChipCom, комуникацията 
между регулиращата платка  
и запалващия автомат е нарушена

Включете и изключете мрежата,  
ако това не помогне,  
потърсете специализиран техник

95 Прогр. режим Запалващият автомат се управлява от РС няма мярка

96 Нулиране Бутонът за нулиране се натиска прекалено често Включете и изключете мрежата, ако 
това не помогне,  
потърсете специализиран техник

98 Усилвател на пламъка Вътрешна грешка на запалващия автомат
Късо съединение на електрода за наблюдение

Натиснете бутона за чистене на грешки,
Включете и изключете мрежата, ако 
това не помогне,  
потърсете специализиран техник,  
проверете електрода за наблюдение

99 Системна грешка  
запалващ автомат

Вътрешна грешка на запалващия автомат Включете и изключете мрежата, ако 
това не помогне,  
потърсете специализиран техник

107 Налягане на ОК Налягане на водата прекалено ниско,  
Налягане на водата прекалено високо

Проверете налягането на съоръжение-
то, проверете кабелите, натиснете  
бутона за чистене на грешки, проверете 
сензора за налягането на водата

116 ESM (E1) Контактът към входа за съобщаване на повреди 
Е1 е отворен

Отстранете грешката при външната 
принадлежност, 
натиснете бутона за чистене на грешки

Легенда

Легенда
BCC Щепсел за параметри (Boiler Chip Card)
CRC Циклична редундантна проверка
EEPROM подлежаща на презаписване памет
FA Запалващият автомат
GKV Комбиниран газов клапан
IO Йонизационен сигнал
STB Предпазен температурен регулатор
eSTB Електронен предпазен температурен регулатор
TB Температурен ограничител
TBA Отработен газ с ограничена температура
TW Механизъм за температурно наблюдение

37. Повреда - причина - отстраняване
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38. Предупредителни съобщения - 
причина - отстраняване

Номер повреда Описание Причина Мярка
1 Запалващият автомат 

е сменен
Регулиращата платка е разпознала, че 
запалващият автомат е бил сменен

вкарайте подходящ за мощността 
на уреда
щепсел за параметри, при нужда
вкарайте отново щепсела за 
параметри

2 Налягане на топлинен кръг Налягането на водата е понижено
под границата за предупреждение

Проверете налягането на съоръ-
жението,
проверете сензора

3 Променен параметър Вкаран е друг
щепсел за параметри

уверете се, че е вкаран
подходящия щепсел за параме-
три,
при нужда вкарайте отново
щепсела за параметри

4 Няма пламък При последния опит за стартиране на
горелката не е бил разпознат
пламък

Изчакайте още няколко опита за 
стартиране,
проверете запалващия електрод и 
запалващия трансформатор,
Проверете електрода за наблю-
дение,
проверете входящото газово 
налягане

5 Прекъсване на пламъка по 
време на
времето за стабилизиране
Прекъсване на пламъка след
предпазното време

Прекъсване на пламъка при работа Електрод за наблюдение
е повреден, пътят за отработените 
газове е запушен,
изходът за кондензат е запушен,
проверете входящото газово 
налягане

24 Обороти под или над
границата

Оборотите на вентилатора не
достигат нужните обороти или
покой

Проверете системата за отработе-
ни газове, PWM и
проверете мрежовия проводник до 
вентилатора

43 Много стартирания на горел-
ката

Броят на стартиранията на горелката е 
много голям

Отнемането на топлина е прека-
лено малко
Прекалено нисък поток
Прекалено високо изискване

Предупредителни съобщения
Следните предупреждения са налични в системата
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39. Таблица със съпротивления на 
сензорите

NTC сензорни съпротивления

Сензор на котела, сензор на резервоара, външен сензор, сензор за връщаща вода, eSTB сензор, сензор на колектора

Темп. °C Съпротивл. 
Ω Темп. °C Съпротивл. 

Ω Темп. °C Съпротивл. 
Ω Темп. °C Съпротивл. 

Ω
-21 51393 14 8233 49 1870 84 552
-20 48487 15 7857 50 1800 85 535
-19 45762 16 7501 51 1733 86 519
-18 43207 17 7162 52 1669 87 503
-17 40810 18 6841 53 1608 88 487
-16 38560 19 6536 54 1549 89 472
-15 36447 20 6247 55 1493 90 458
-14 34463 21 5972 56 1438 91 444
-13 32599 22 5710 57 1387 92 431
-12 30846 23 5461 58 1337 93 418
-11 29198 24 5225 59 1289 94 406
-10 27648 25 5000 60 1244 95 393
-9 26189 26 4786 61 1200 96 382
-8 24816 27 4582 62 1158 97 371
-7 23523 28 4388 63 1117 98 360
-6 22305 29 4204 64 1078 99 349
-5 21157 30 4028 65 1041 100 339
-4 20075 31 3860 66 1005 101 330
-3 19054 32 3701 67 971 102 320
-2 18091 33 3549 68 938 103 311
-1 17183 34 3403 69 906 104 302
0 16325 35 3265 70 876 105 294
1 15515 36 3133 71 846 106 285
2 14750 37 3007 72 818 107 277
3 14027 38 2887 73 791 108 270
4 13344 39 2772 74 765 109 262
5 12697 40 2662 75 740 110 255
6 12086 41 2558 76 716 111 248
7 11508 42 2458 77 693 112 241
8 10961 43 2362 78 670 113 235
9 10442 44 2271 79 670 114 228

10 9952 45 2183 80 628 115 222
11 9487 46 2100 81 608 116 216
12 9046 47 2020 82 589 117 211
13 8629 48 1944 83 570 118 205
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40.  Технически параметри съгласно 
разпоредба (ЕС) № 813/2013

Тип MGK-2-130 MGK-2-170 MGK-2-210 MGK-2-250 MGK-2-300
Кондензационен котел (Да/Не) Да Да Да Да Да
Ниско температурен котел (**) (Да/Не) Не Не Не Не Не
Котел В11 (Да/Не) Не Не Не Не Не
Отоплителен уред за помеще-
ние с KWK

(Да/Не) Не Не Не Не Не

Ако "да" с допълнителен отоп-
лителен уред

(Да/Не) - - - - -

Комбиниран отоплителен уред (Да/Не) Не Не Не Не Не
Показание Сим-

вол
Едини-

ца
Номинална топлинна мощност Prated kW 117 156 194 233 275
Полезна топлина при номинал-
на топлинна мощност и високо 
температурен режим (*)

P4 kW 117,0 156,0 194,0 233,0 275,0

Полезна топлина при 30% от 
номиналната топлинна мощ-
ност и ниско температурен ре-
жим (**)

P1 kW 35,1 46,8 58,2 69,9 82,5

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmax kW 0,240 0,258 0,291 0,326 0,350

Консумация на помощен ток 
при частично натоварване

elmin kW 0,030 0,042 0,042 0,043 0,048

Консумация на помощен ток в 
състояние на готовност

PSB kW 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Зависеща от сезона енергийна 
ефективност на отоплението 
на помещението

ns % 92 92 92 92 92

Коефициент  на  полезно 
действие при номинална то-
плинна мощност и високо тем-
пературен режим (*)

n4 % 88,3 88,2 88,3 88,2 88,2

Коефициент  на  полезно 
действие при 30 % от номинал-
ната топлинна мощност и ниско 
температурен режим (**)

n1 % 97,0 96,2 96,0 95,9 96,1

Консумирана мощност при със-
тояние на готовност

Pstby kW 0,113 0,151 0,188 0,226 0,250

Консумация на енергия на за-
палващия пламък

Ping kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Отделяне на въглероден оксид NOx mg/
kWh

40 24 30 30 34

Контакт Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Високотемпературен режим означава температура на връщаща вода от 60 °C при входа на отоплителния уред и температура на подаваща вода от 80 °C при изхода на отоплител-
ния уред
(**) Нискотемпературен режим означава температура на връщаща вода (при входа на отоплителния уред) за кондензационния котел от 30 °C, за нискотемпературния котел от 37 °C 
и за всички други отоплителни уреди от 50 °C
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(съгласно ISO/IEC 17050-1)

Номер: 3065695

Изготвил: WOLF GmbH
Адрес: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Продукт: Газов кондензационен котел MGK-2-130, 170, 210, 250, 300

Гореописаният продукт отговаря на изискванията на следните документи:

§ 6, 1.BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 437, 09/2009
DIN EN 15502-2-1, 01/2013
DIN EN 60335-1:2014 (EN 60331:2012 / AC 2014)
DIN EN 60335-2-102:2010 (EN 60335-2-102:2006 + A1:2010)
DIN EN 61000-3-2:2015 (EN 61000-3-2:2014) 
DIN EN 61000-3-3:2014 (EN 61000-3-2:2013)
DIN EN 62233:2008 (EN 62233:2008)
DIN EN 55014-1:2012 (EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011)

Съгласно изискванията на следните директиви

2009/142/EО (Директива за газови уреди)
2014/30/EС (ЕМС директива)
2014/35/EС (Директива за ниско напрежение)
2009/125/EG (ErP директива) 
2011/65/EU (RoHS директива)

продуктът се обозначава както следва:

Klaus Grabmaier
Продуктово 
одобрение
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