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1. Указания за безопасност
В това описание са използвани следните символи и ука-
зателни знаци. Тези важни инструкции се отнасят за лич-
ната защита и техническата експлоатационна безопас-
ност.

"Указание за безопасност" обозначава инструк-
ции, които трябва да се спазват точно, за да се 
предотвратят опасност или нараняване на 
лица и да се избегнат повреди на котела.

Опасност от електрическо напрежение при 
електроелементите!
Внимание: Преди сваляне на облицовката из-
ключете работния превключвател.
 
При включен работен превключвател никога 
не докосвайте електроелементите и контакти-
те! Съществува опасност от токов удар с 
последващи здравословни проблеми или 
смърт.

При клемите за свързване на има напрежение 
също и при изключен работен превключвател.

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

Частите на отоплителните уреди могат да са 
много горещи, съществува опасност от тежки 
изгаряния. 
Поради това ги оставете да се охладят преди 
монтажните работи.

Тук трябва да се извърши работна стъпка.

Визуален контрол.

Внима-
ние

Това ръководство трябва да се прочете преди начало-
то 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 га-
ранционните искове спрямо фирма WOLF стават нева-
лидни. 

За монтажа, пуска в експлоатация и поддръжката на ото-
плителния котел трябва да се използва квалифициран 
и инструктиран персонал. 

Работите по електрическите елементи (напр. управле-
ние) трябва да се извършват съгласно VDE 0105 част 1 
само от електроспециалисти. За електроинсталацион-
ни работи са определящи изискванията на VDE/ÖVE и 
на местното електроснабдително дружество (ЕСД). 

Отоплителният котел трябва да се използва само в ди-
апазона на мощността, който е зададен в техническите 
документи на фирма WOLF. Употребата по предназна-
чение на отоплителния котел включва използването 
единствено за отоплителни съоръжения 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 из-
ползва само в технически безупречно състояние. 

Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха 
могли да повлияят отрицателно на безопасността, тряб-
ва 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.
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1. Указания за безопасност

Всички работи по поддръжката трябва да се 
извършват само от специализиран техник.

Ежегодна поддръжка, както и изключителното 
използване на оригинални резервни части на 
фирма Wolf са от решаващо значение за без-
проблемната работа и дългия полезен живот 
на Вашия уред.

Поради това препоръчваме да сключите дого-
вор за поддръжка с Вашата специализирана 
фирма.

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

 Общи указания

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 оторизираната специализирана фирма.

Опасност при миризма на отработен газ

- Изключете уреда.

- Отворете прозорците и вратите.

- Уведомете оторизирана специализирана фирма.

Фигура: Запалващ трансформатор, запалващ електрод с ви-
соко напрежение, газов комбиниран клапан, механизъм за 
наблюдение на газовото налягане, вентилатор, горивна ка-
мера
Опасност от електрическо напрежение, опасност от отравя-
не и експлозия в резултат на изтичащ газ, опасност от изга-
ряне от горещи елементи

Фигура: Кутия на управлението
Опасност от електрическо напрежение
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2. Изваждане на уреда от експлоатация

При мрежовите свързващи клеми на уреда има 
електрическо напрежение също и при изклю-
чен работен превключвател.

Изключете напрежението на съоръжението.

Изваждане на котела от експлоатация от работния 
превключвател

Работен  
превключвател

Затворете крана за газ
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3. Демонтиране на капака на горелката  
 / облицовката

3 x

4 x

Оставете уреда да се охлади!



73065700_201708

4. Проверка на електродите
- Изтеглете кабелите на електрода за наблюдение

- Изтеглете кабелите на запалителния електрод

- Развийте винтовете на електрода за наблюдение и  
извадете електрода

- Развийте винтовете на запалителния електрод и изва-
дете електрода

- Сменете електрода за наблюдение

- Проверете запалващия електрод, при износване или  
повредено керамично тяло го сменете

- Монтирайте запалващия електрод с ново уплътнение.

- Монтирайте електрода за наблюдение с ново уплътне-
ние.

- Включете кабелите на електрода за наблюдение

- Включете кабелите на запалителния електрод
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5. Почистване на горелката
- Развийте 4-те винта върху фланеца на горелката към  

вентилатора на горелката

- Наклонете вентилатора и го поставете върху фиксираща-
та конзола

- Развийте 4-те винта върху фланеца на горелката към 
топлообменника

- Свалете фланеца на горелката

- Извадете горелката от корпуса на котела и го почистете 
с въздух под налягане или прахосмукачка
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- Вкарайте отново горелката  
Внимание: Горелката трябва да се намира отзад в 
корпуса на котела върху опорните точки. В противен 
случай не е възможно цялостно вкарване.

Монтажът се извършва в обратна последователност

Горелката при MGK-2-800 и 1000 е прекалено дълга, за да 
можете да я повдигнете с ръце върху двете опорни точки в 
крайния елемент. Поради това към всяка МGK-2-800 и MGK-
2-1000 има приложен монтажен помощен елемент върху 
фиксиращата конзола. 
При монтажа на горелката фиксирайте горелката с палец 
срещу завъртане и я вкарайте в корпуса на котела.

- Сменете уплътнението на фланеца на горелката

5. Почистване на горелката

Опорни точки
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5. Почистване на горелката

Сменете О-пръстена, при това внимавайте за пра-
вилната му позиция!

Проверете ограничителя на обратния поток (ако е 
наличен) за лесно придвижване и за проверки



113065700_201708

6. Почистване на топлообменника
- Демонтирайте капака на горелката и облицовката  

съгласно описанието на страница 6

- Разгърнете топлоизолацията на корпуса на котела дотол-
кова, че капаците за почистване да могат да бъдат от-
странени.

- При всеки капак за почистване развийте 6-те гайки с ключ 
10 mm и отстранете капака за почистване

- При замърсяване почистете междинните участъци с  
инструмент за почистване  
(предлага се като принадлежност Арт. № 2482879)  

- Монтирайте капаците за почистване с уплътнения

- Поставете отново топлоизолация
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7. Почистете ваната за кондензат
- Развийте 8-те гайки на капака на ваната за кондензат с 

ключ 10 mm и отстранете капака

- Почистете ваната за кондензат с прахосмукачка за мокро 
почистване

- Монтирайте отново капака с уплътнение
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8. Поддръжка на неутрализацията
При използване на чужди уреди при неутрализацията и пом-
пата за кондензат трябва да се спазват съответните ръко-
водства.

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 неутрализацията.

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 грану-
лат в торбичка за смет. Гранулатът може да се изхвърли 
с нормалната домашна смет.

- Проверете ъгъла за захранване и изтичане за запушва-
ния.

- Напълнете нов гранулат. По избор може да се използва 
гранулат от 5-килограмов контейнер (Арт. №: 2484538) 
и л и  с и с те м ата  F i l l & G o  ( А рт.  № :  2 4 8 5 0 8 3 ) .  
При системата Fill&Go гранулат се намира в 3,75-кило-
грамова 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-2 390

18 5
MGK-2 470
MGK-2 550
MGK-2 630
MGK-2 800 18 за тип 08/BGN

11 за тип 04/BGN
5 за тип 08/BGN
3 за тип 04/BGNMGK-2 1000

- Затворете отново неутрализацията, вкарайте я под коте-
ла 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 съоръжение-
то за повдигане на кондензат се свързва към кабелния ком-
плект (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

Стикер за 
нивото на 
пълнене

1 45 2 3
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Поддръжка на помпата за кондензат

- Свалете и почистете ваната за кондензат.

- Почистете помпата

Поддръжка на сифона

- Освободете сифона от тръбата за стичане на конденза-
та и връзката с неутрализацията.

- Изплакнете сифона при замърсяване

- Проверете маркучите за кондензат за замърсявания и 
при нужда ги изплакнете.

- Напълнете сифона с вода и го свържете плътно

9. Поддръжка помпа за кондензат / сифон
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Проверка на въздушния тракт

- При зависещ от въздуха в помещението режим провере-
те отвора за засмукване на въздух от горната страна на 
котела за замърсяване. Ако е наличен почистете филтъ-
ра за подаване на въздух с въздух под налягане или пра-
хосмукачка.

- При независещ от въздуха в помещението режим прове-
рете смукателния отвор за свободен достъп. За целта 
двойната муфа може да се придвижи нагоре

Проверка на тракта за отработен газ

- Проверете тракта за отработен газ за неплътности

- При нужда сменете уплътненията

- Измервателният отвор трябва да е затворен

- Сифонът при тръбата за стичане на кондензат трябва да 
е свързан плътно и напълнен.

Проверете стойностите на водата и при нужда ги докумен-
тирайте в наръчника на съоръжението.
За зададените стойности вижте ръководството за монтаж

10. Поддръжка на тракта за отвеждане  
 на въздух/отработен газ

Отвор за измерване

Сифон

Филтър за подаване на въздух
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11. Проверка на електрическите  
 щекерни контакти

Визуална проверка на електронните щекерни контакти

- Проверете щекерите на сензорите за стабилно положе-
ние

Превключвател за налягане на 
отработените газове

Запалващ 
трансфор-
матор

Запалителен електрод

Електрод за наблюдение

Газов комбиниран 
клапан с механизъм за 
наблюдение на газово-
то налягане

KFE кранСензор за налягането  
на водата

допълнителен STB

Температурен сензор за отработения газ

Температурен сензор на котела

Температурен сензор 
за връщащата вода

Температурен сензор eSTB1
и eSTB2

Запалващ  
трансформатор

Газов комбиниран 
клапан 
с механизъм за на-
блюдение на газовото 
налягане
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12. Повторен пуск в експлоатация
Монтирайте капака на  
горелката и облицовката

3 x

4 x

Пускане на котела в експлоатация от работния прев-
ключвател

Работен превключвател

Повторен пуск в експлоатация

Включете предпазителите, отворете сферич-
ния кран за газ и включете уреда.
Проверете газовата връзка и хидравликата за 
течовете.

Възстановете отново мрежовото захранване.
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13. Функционален контрол
14. Списък с необходими части

Извършване на 
функционална проверка

a)  Развийте крана за газ и проверете до GKV с уред за търсене на течове.

б) Пуснете котела в експлоатация! Горелката включва.

в) Проверете мястото на свързване след GKV с уред за търсене на течове.

Измерване на отработените газове - Извършете измерване на отработения газ в режим за почистване на комина

- Нанесете стойностите в протокола за поддръжка.

- При нужда настройте CO2 стойностите отново   
(вижте също ръководството за монтаж).

Проверка за течове - Проверете тръбопроводите за газ и вода (течове, корозия, стареене)

- Проверете предпазните съоръжения

Списък с необходими части

1 Комплект за поддръжка MGK-2 Арт. № 8752022

1 Планка за почистване с ръкохватка Арт. № 2482879

Пакет за допълване 1,3 kg за неутрализация Арт. № 2400371

Пакет за допълване 5,0 kg за неутрализация Арт. № 2484538

1 Измервателен уред за BImSch измерване

Пакет за допълване Fill & Go за неутрализация Арт. № 2485083
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Преглед на работните стъпки в протокола за поддръжка

№ Работна стъпка Точка от 
протокола

Точка от 
протокола

1 Изключете уреда, авариен превключвател изключен

2 Спрете напрежението на съоръжението

3 Затворете подаването на газ,

4 Свалете облицовката

5 Изключете електрическите връзки на електрода за наблюдение и запали-
телния електрод

6 Сменете електродите O O

7 Сменете уплътненията O O

8 Демонтирайте механизма на горелката и извършете визуален контрол O O

9 Монтирайте отново механизма на горелката и запалителния и наблюдател-
ния електрод

10 Свалете капаците за поддръжка на топлообменника O O

11 Проверете и монтирайте обратно уплътнението на капаците за поддръжка O O

12 Почистете тоблообменника за топла вода O O

13 Почистете ваната за кондензат O O

14 Сменете гранулата на неутрализацията O O

15 Почистете, напълнете, монтирайте сифона и проверете стабилното му 
положение

O O

16 Проверете електрическите щекерни контакти O O

17 Проверете тръбите за газ и вода: течове, корозия, стареене O O

18 Визуален контрол на разширителния съд O O

19 Проверете стойностите на водата O O

20 Функционална проверка на предпазните съоръжения (предпазен клапан) O O

21 Проверете отворите за подаване на въздух O O

22 Отворете подаването на газ O O

23 Включете котела O O

24 Проверка на уплътняването на системата за отработен газ O O

25 Проверете запалването O O

26 Проверка за безпрепятствено навлизане на въздух O O

27 Измерване на отработен газ при режим за почистване на комина O O

28 Сензор за отработен газ °C °C

29 Съдържание на въглероден диоксид (CO2) % %

30 или съдържание на кислород (O2) % %

31 Съдържание на въглероден моноксид (СО) % %

32 Загуба на отработен газ % %
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Преглед на работните стъпки в протокола за поддръжка

№ Точка от  
протокола

Точка от  
протокола

Точка от  
протокола

Точка от  
протокола

Точка от  
протокола

Точка от  
протокола

1

2

3

4

5

6 O O O O O O

7 O O O O O O

8 O O O O O O

9 O O O O O O

10 O O O O O O

11 O O O O O O

12 O O O O O O

13 O O O O O O

14 O O O O O O

15 O O O O O O

16 O O O O O O

17 O O O O O O

18 O O O O O O

19 O O O O O O

20 O O O O O O

21 O O O O O O

22 O O O O O O

23 O O O O O O

24 O O O O O O

25 O O O O O O

26 °C °C °C °C °C °C

27 °C °C °C °C °C °C

28 °C °C °C °C °C °C

29 % % % % % %

30 % % % % % %

31 % % % % % %

32 % % % % % %

Потвърждение на поддръжката (дата, фирмен печат, подпис)

15. Протокол за поддръжка


