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1. Указания за документацията/
окомплектовка на доставката

1.1 Приложими документи

 - Ръководство за експлоатация  
 - Ръководство за поддръжка за специалиста 
 - 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, съотв. потребителят на съоръжението, поема 
съхранението на всички ръководства и документи.

► Предайте това ръководство за експлоатация, както и всички други валидни 
ръководства, на оператора на съоръжението, съотв. потребителя на съоръ-
жението.

1.3 Инструктаж на оператора на съоръжението

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

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

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

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

- Предупреждаване на оператора на съоръжението, че не бива да се пред-
приемат технически промени по отоплителния котел, съотв. по контролните 
елементи.

- Предупреждаване на оператора на съоръжението, че той е отговорен за без-
опасността и екологичността, както и за енергийното качество на отоплител-
ното съоръжение според Федералния закон за опазване на околната среда от 
вредните въздействия и Наредбата за енергийна ефективност.

- Предупреждаване на оператора на съоръжението, че това ръководство и ва-
лидните документи трябва да се съхраняват грижливо.

- Инструктиране на оператора на съоръжението за обслужването на отоплител-
ното съоръжение.

1.4 Валидност на ръководството

Това ръководство за експлоатация важи за газов кондензационен уред CGВ-2(K).

1.5 Приемане

В рамките на 4 седмици след първоначалното пускане в експлоатация на горив-
ното съоръжение операторът е длъжен да уведоми за това областната служба 
за почистване на комините. Разпоредено измерване и проверка на всеки 3 годи-
ни според Федералната разпоредба за проверка на съоръженията.
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1. Указания за документацията/ 
окомплектовка на доставката

1 x Газов кондензационен уред, готов за свързване, с облицовка
1 x Ъглова планка за окачване за стенен монтаж
1 x Ръководство за експлоатация за специалиста
1 x Ръководство за експлоатация
1 x Ръководство за поддръжка
1 x Контролен списък за пускане в експлоатация
1 x Стикер „G31/G30“ (за преоборудване на втечнен газ)
2 x Свързващ винкел за студена/топла вода (само за комбиниран уред)

окомплектовка на доставката

Принадлежности За инсталацията на газовия кондензационен уред са необходими следните 
принадлежности:

- Принадлежности за въздух/отработени газове (вижте указанията за планиране)
- Регулиране в зависимост от помещението или метеорологичните условия 

(АМ/ВМ-2)
- Фуния за оттичане на кондензат с държач на маркуча
- Сервизни кранове за потока напред и обратния поток на отоплението
- Сферичен газов кран със съоръжение за защита от пожар
- Предпазен вентил за отоплението
- Предпазна група за техническата вода
- Байпас на връзката с резервоара (само при използване на уреди без функция 

за топла вода)

допълнителни принадлежности според ценовата листа

ОПАСНОСТ
Електрическо напрежение!
Смърт поради електрически удари.

 ► Топлинният генератор да се откача от мрежата само от специа-
лизиран техник.

ВНИМАНИЕ
Изтичащо масло!
Замърсяване на питейната вода от увреждащи водата вещества.

 ► Топлинният генератор да се демонтира само от специализиран техник.

УКАЗАНИЕ
Изтичаща вода!
Щети от вода.

 ► Улавяйте остатъчната вода от топлинния генератор и нагревателното 
съоръжение.

Не изхвърляйте с битовите отпадъци!

 ► Предоставяйте следните компоненти за природосъобразно изхвърляне 
и обработване съгласно закона за изхвърляне на отпадъците на съответни-
те места за приемане на отпадъци:
 – Стар уред
 – Износени части
 – Дефектни компоненти
 – Електрически или електронни отпадъци
 – Течности и масла, опасни за околната среда

Природосъобразно означава сортирано според материала за постигане на 
максимална рециклируемост на основните материали при минимално нато-
варване на околната среда.

 ► Предайте за отпадъци опаковките от картон, рециклируемите пластмаса 
и запълващите материали от пластмаса природосъобразно чрез съответни-
те системи за рециклиране или пунктове за вторични суровини.

 ► Съблюдавайте съответните национални или местни разпоредби.

Рециклиране и предаване за 
отпадъци
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2. Инструкции за безопасност
Опасност при мирис на газ

- Затворете крана за газ.

- Отворете прозореца.

- Не използвайте електрически ключове.

- Изгасете откритите пламъци.

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

Опасност при мирис на отработени газове

- Изключете уреда

- Отворете прозорците и вратите

- Уведомете одобреното специализирано пред-
приятие

Това ръководство трябва да се прочете преди началото 
на монтажа, пускането в експлоатация или поддръжката 
от извършващия съответните работи персонал. Указани-
ята, дадени в това ръководство, трябва да се спазват. 
При неспазване на ръководството за експлоатация гаран-
ционните искове спрямо фирма WOLF стават невалидни.

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

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

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

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

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

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

Опасност от електрически ток

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

Опасност от попарване с вряла вода

Отоплителният котел може да съдържа горе-
ща вода. 
Горещата вода може да доведе до тежки изга-
ряния. 
Преди работа по части в допир с водата охла-
дете уреда до 40°C, затворете всички кранове 
и при нужда изпразнете уреда.

Опасност от изгаряне

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

Символи

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

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

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

обозначава технически инструкции, които 
трябва да се съблюдават, за да се предо-
твратят функционални повреди на уреда 
и/или материални щети.

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

Работа по съоръжението

- Затворете спирателния газов кран и подсигурете сре-
щу неволно отваряне.

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

- Подсигурете съоръжението срещу повторно включване.

Инспекция и поддръжка

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

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

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

- Използвайте само оригинални резервни части на WOLF!
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2. Инструкции за безопасност

Фигура: Запалителен трансформатор, запалителен електрод 
с високо напрежение, горивна камера.
Опасност от електрическо напрежение, опасност от изгаряне 
с горещи конструктивни части.

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

Gaskombiventil

Фигура: Връзка за газ: Опасност от отравяне и опасност от екс-
плозия в резултат на изтичащ газ

Фигура: Клемна кутия: Опасност от електрическо напрежение
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3. Размери
CGB-2
Газов кондензационен отоплителен котел

Ø 60/100

Ø 80/125

Обратен поток 
на резервоара
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CGB-2K
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4. Технически данни
Модел                                                                                 CGB-2 14 20 24 - -

CGB-2K - - - 20 24
Номинална отоплителна мощност при 80/60°C kW 13,5

(11,6/13,51, 3)
18,9/22,21

(16,7/22,21, 3)
23,8/27,11

(16,7/27,11, 3)
18,9/22,21

(16,7/22,21, 3)
23,8/27,11

(16,7/27,11, 3)
Номинална отоплителна мощност при 50/30°C kW 15,2

(13,03)
20,4

(18,03)
25,8

(18,13)
20,4

(18,03)
25,8

(18,13)
Номинално топлинно натоварване kW 14,0

(12,0/14,01, 3)
19,6/23,01

(17,3/23,01, 3)
24,6/28,01

 (17,3/28,01, 3)
19,6/23,01

(17,3/23,01, 3)
24,6/28,01

(17,3/28,01, 3)
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 80/60°C kW 1,8/4,62 3,8/6,82 4,8/6,82 3,8/6,82 4,8/6,82

Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 50/30°C kW 2,1/5,42 4,4/7,42 5,6/7,42 4,4/7,42 5,6/7,42

Най-малко топлинно натоварване (модулиращо) kW 1,9/4,92 3,9/6,92 4,9/6,92 3,9/6,92 4,9/6,92

Връзка за потока напред на отоплението G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Връзка за обратния поток на отоплението G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Връзка за топлата вода/циркулация G ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Връзка за студена вода G ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Връзка за газ R ½" ½" ½" ½" ½"
Връзка за тръбата за въздух/отработени газове mm²2 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100
Размери Дълбочина mm 378 378 378 378 378
 Ширина mm 440 440 440 440 440
 Височина mm 790 790 790 790 790
Отвеждане на въздух/отработени газове Тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
Стойност на връзката за газ
 Природен газ E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,421 2,52/2,951 2,06/2,421 2,52/2,951

 Природен газ LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m³/h 1,59 2,28/2,671 2,79/3,251 2,28/2,671 2,79/3,251

 Втечнен газ P (Hi=12,8 kWh/kg=46,1 MJ/kg) kg/h 1,07 1,53/1,801 1,87/2,191 1,53/1,801 1,87/2,191

Нормиран коефициент на използване при 40/30°C 
(Hi/Hs)

% 110/99 110/99 110/99 110/99 110/99

Нормиран коефициент на използване при 75/60°C 
(Hi/Hs)

% 107/96 107/96 107/96 107/96 107/96

Коефициент на полезно действие при номинален 
товар при 80/60°C (Hi/Hs)

% 98/88 98/88 98/88 98/88 98/88

Коефициент на полезно действие при 30% частичен 
товар и TR=30°C (Hi/Hs)

% 109/98 109/98 109/98 109/98 109/98

Фабрична настройка на температурата на потока °C 75 75 75 75 75
Температура на потока до приблизително °C 90 90 90 90 90
макс. общо свръхналягане bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
макс. остатъчна височина на подаване за отоплителния кръг: 
Високоефективна помпа (EEI < 0,20)
 600 l/h дебит (14kW при ∆t=20K) mbar 550 550 550 550 550
 860 l/h дебит (20 kW при ∆t=20 K) mbar - 430 430 430 430
 1030 l/h дебит (24 kW при ∆t=20 K) mbar - - 280 - 280
Дебит на топла вода l/min - - - 2,0 – 6,5 2,0 – 8,0
Минимално налягане при поток съгласно EN 625 bar - - - 0,4 0,65
Спец. воден дебит „D“ при ∆T=30 K l/min - - - 10,3 13,0
макс. допустимо общо свръхналягане на топлата вода bar - - - 10 10
Температурен диапазон на топлата вода 
(настройващ се)

°C - - - 45-65 45-65

Съдържание на топла вода на топлообменника за вода 
за отопление

литри 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Общо съдържание на разширителния съд литри 10 10 10 10 10
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95 0,75 – 0,95
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmax °C 62-45 70-50 76-50 70-50 76-50
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmin °C 30-25 30-25 33-27 30-25 33-27
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 6,2 8,8/10,71 10,9/13,01 8,8/10,71 10,9/13,01

Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 0,9 1,8 2,3 1,8 2,3
налично налягане за придвижване на газовия вентилатор 
при Qmax

Pa 125 135 180 135 180

налично налягане за придвижване на газовия вентилатор 
при Qmin

Pa 10 14 17 14 17

Група на отработените газове G52 G52 G52 G52 G52
NOx клас 6 6 6 6 6
Количество кондензирала вода при 50/30°C l/h ок. 1,4 ок. 2,0 ок. 2,4 ок. 2,0 ок. 2,4
рН стойност на кондензата ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на 
готовност

W 3 3 3 3 3

Електрическа максимална консумирана мощност W 17-59/451 17 – 51/631 17-62/881 17 – 51/631 17-62/881

Клас на защита IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230V/50Hz/16A/B
Общо тегло kg 33 33 33 35 35
СЕ идентификационен номер CE-0085CO0098
ÖVGW знак за качество G 2.990
SVGW-№ 14-026-4

1 отоплителен режим/режим за топла вода 
2 природен газ/втечнен газ (G31) 
3 важи само за Швейцария при втечнен газ 
Изискванията на proKlima и KfW се изпълняват.
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5. Конструктивна схема

1 Газов вентилатор

2 Разширителен съд

3 Смесително съоръжение

4 Газов клапан

5 Сифон

6 3-пътен вентил

7 Корпус на управляващия модул 
 (автомат за газово възпламеняване GBC-e, горе) 
 (управляваща платка НСМ-2, долу)

8 Тръба за отработени газове

9 Капак на горивната камера STB (термостат)

10  Температурен сензор на горивната камера  
(eSTB сензор)

11 Горелка

12 Топлообменник за гореща вода

13 Температурен сензор за отработените газове

14 Сензор за налягане

15 Температурен сензор за обратния поток

16 Температурен сензор на котела

17 Помпа на отоплителния кръг с обезвъздушител

22 Обратен поток на отоплението

23 Обратен поток на резервоара

24 Подаване на газ

25 Поток напред на резервоара

26 Поток на отоплението

CGB-2
Газов кондензационен отоплителен котел

1

8

9

10

11
12

13

14

15
16

17

22
23

25
24

26

2

3

4

6
5

7
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5. Конструктивна схема

1 Газов вентилатор

2 Разширителен съд

3 Смесително съоръжение

4 Газов клапан

5 Сифон

6 3-пътен вентил

7 Корпус на управляващия модул 
 (автомат за газово възпламеняване GBC-e, горе) 
 (управляваща платка НСМ-2, долу)

8 Тръба за отработени газове

9 Капак на горивната камера STB (термостат)

10  Температурен сензор на горивната камера  
(eSTB сензор)

11 Горелка

12 Топлообменник за гореща вода

13 Температурен сензор за отработените газове

14 Сензор за налягане

15 Температурен сензор за обратния поток

16 Температурен сензор на котела

17 Помпа на отоплителния кръг с обезвъздушител

18 Пластинчат топлообменник

19 Ограничител на дебита

20 Сензор за дебит

21 Температурен сензор на изхода на топлата вода

22 Обратен поток на отоплението

23 Връзка за студена вода

24 Подаване на газ

25 Връзка за топла вода

26 Поток на отоплението

CGB-2K
Комбиниран газов кондензационен котел

1

8

9

10

11
12

13

14

15
16

17

18
19
20
21

2

3

4

6
5

7

22
23

25
24

26
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6. Електронна връзка газ – въздух
Газоадаптивно регулиране на въздуха за горене

Принцип:
За регулиране на изгарянето се използва връзката между 
измерения йонизационен ток и излишния въздух.
Системата извършва постоянно сравнение между номи-
нална и действителна стойност на йонизационния ток.
Регулирането адаптира чрез електронния газов клапан 
газовото количество така, че измереният йонизационен 
ток да съответства с номиналната стойност.
В системата за всяка мощностна точка има зададени но-
минални стойности за йонизационен ток.

Калибриране:
Йонизационен ток за всички газове при ламбда λ (стой-
ност на въздуха) = 1 максимум

Þ Системата самостоятелно се калибрира, 
при което за кратко преминава до ламбда 1.

Þ Кратковременни завишени СО емисии

Кога се калибрира?
1. След всяко включване на мрежата.
2. Циклично след определен брой стартове и време на 

работа на горелката.
3. След определени грешки, като напр. „Прекъсване на 

пламъка при работа“.

По време на процеса на калибриране СО 
емисиите може да са завишени.

Внимание

Фигура: Диаграма за регулиране на йонизационния ток

λ=1,35λ=1

Luftzahl [λ]
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Диапазон на регулиране
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7. Облицовка
Облицовка

Първо хванете отдясно капака за регулиране и преместете 
настрани. След това развийте двата болта отляво и отдяс-
но на предната облицовка. Предната облицовка може след 
това да се откачи и свали.

Фигура: Фронтален изглед, капак за регулиране, напълно отворен

Фигура: Фронтален изглед, капак за регулиране, леко отворен

Винтове с вътре-
шен шестограм 
SW 4
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8. Норми и предписания
За монтажа и работата на отоплителното съоръжение трябва да се спаз-
ват специфичните за страната норми и разпоредби!

Спазвайте данните върху типовата табелка на отоплителния котел!

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

• Условия за поставяне
• Съоръжения за подаване и отвеждане на въздух, както и връзка за комин
• Електрическа връзка към електрозахранването
• Технически правила на газоподаващото дружество относно свързването на 

газовия уред към местната газопреносна мрежа
• Предписания и норми 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 806 Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода
• (DIN) EN 1717 Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснаб-

дителните 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 спо-

магателни 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 Кондензат от кондензационни котли
• ATV-DVWK-M115-3 Индиректно въвеждане на небитови отпадни води - 

Част 3: Практика за наблюдение на индиректното въвеждане

• 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 България важи следното:

• Националните изисквания относно условията за поставяне

• Националните изисквания относно съоръженията за подаване и отвеждане 
на въздух, както и относно връзката за комин

• Националните изисквания за електрическата връзка към 
електрозахранването

• Националните технически правила на газоподаващото дружество относно 
свръзването на газовия котел към местната газопреносна мрежа

• Националните предписания и норми относно техническото защитно 
оборудване на водното отоплително съоръжение

• Националните изисквания за инсталация за питейна вода
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8. Норми и предписания

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

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

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

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

При обща твърдост над 20°dH за загряване на питейна 
вода е необходимо пречистване на водата в тръбопро-
вода за студена вода с цел удължаване на интервала 
за поддръжка във всички случаи.
Дори при твърдост на водата, по-малка от 20°dH, може 
на места да има повишен риск от отлагане на котлен 
камък и да са необходими мерки за омекотяване на 
водата. При неспазване това може да доведе до преж-
девременно отлагане на котлен камък в уреда и ограни-
чено удобство при ползването на битова гореща вода. 
Местните особености трябва да се проверяват винаги 
от отговарящия специализиран техник.

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

Фигура: Газов кондензационен котел WOLF

Газов кондензационен котел CGB-2...
Га з о в  к о н д е н з а ц и о н е н  к о т е л  с п о р е д  D I N 
EN 437 /  DIN EN 13203-1 /  DIN EN 15502-1 / 
DIN EN 15502-2-1 / DIN EN 60335-1 / DIN EN 60335-2-102 / DIN EN 
62233 / DIN EN 61000-3-2 / DIN EN 61000-3-3 / DIN EN 55014-1, 
както и 92/42/ЕИО (Директива за степента на влияние) / 
2016/426/ЕС (Разпоредба за газовите уреди) / 2014/30/ЕС 
(Директива за електромагнитна съвместимост) / 2014/35/ЕС 
(Директива за ниско напрежение) / 2009/125/ЕО (Директива 
ErP) / 2011/65/ЕС (Директива RoHS) / Разпоредба (ЕС) 
811/2013 / Разпоредба (ЕС) 813/2013, с електронно 
запалване и електронно проследяване на температурата 
на отработените газове, за нискотемпературно нагряване 
и подготовка на топла вода с температури на потока до 90°C 
и 3 бара допустимо работно налягане според DIN EN 12828.
Този газов кондензационен котел на фирма Wolf е одобрен 
също за поставяне в гаражи.
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9. Монтаж

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

Минимални отстояния

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

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

Температурата в помещението за монтаж трябва да е меж-
ду 0°C и 40°C.
Освен това всички конструктивни елементи на кондензацион-
ния уред трябва да са свободно достъпни отпред. Трябва да 
могат да се извършват измервания на отработените газове. 
Ако минималните отстояния и достъпността не се спазват, 
WOLF може да изиска гарантирането на достъп в случай на 
посещение за обслужване.

Експлоатация във влажни помещения

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

- режим на работа, независим от въздуха в помещението

- спазване на клас на защита IP 4D

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

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

Въздухът за горене, който се подава към уре-
да, и помещението на монтаж, не трябва да 
съдържат химически вещества, напр. флуор, 
хлор или сяра. Подобни материали се съдър-
жат в спрейове, бои, лепила, разтворители 
и почистващи препарати. При неблагоприя-
тен случай те могат да доведат до корозия, 
също и в съоръжението за отработени газове.

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

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

Внимание

Фигура: Минимални отстояния

Странични отстояния поне 40 mm

мин.

мин.
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10. Монтажни размери

Система за 
отработени газове

60/100

Система за  
отработени газове

80/125

Винкел за закачване

Монтажен шаблон

Конзола за груб строеж
Скрита проводка

Присъединителна конзола
Открита инсталация

или

Топла вода Студена вода

Поток на 
отоплението

Обратен поток 
на отоплението

Сифонно 
свързванеВръзка за газ

м
ин

.

м
ин

.
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Bild: Bohrlöcher für Einhängewinkel
Seite 12 

Bild: Einhängeverstrebung an der Gastherme

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

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

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

Шина за окачване

Фигура: Шина за окачване върху кондензационния уред

Фигура: Отвори за планката за окачване

Фиксиране на уреда с планка за окачване

 При монтажа на уреда трябва да се съблюдава 
достатъчната товароносимост на фиксиращите 
елементи. При това трябва да се вземе под вни-
мание и структурата на стената, защото в про-
тивен случай може да се стигне до изтичане на 
газ и вода и съществува опасност от експлозия 
и наводнение.

10. Монтажни размери
Bild: Bohrlöcher für Einhängewinkel
Seite 12 

Bild: Einhängeverstrebung an der Gastherme

м
ин

. 5
52

 m
m

Таван
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11. Инсталация
Захранваща тръба с прокарване под мазилката

Ако захранващите тръби за студена и топла вода, отопле-
ние, газ и източване на предпазния вентил се прокарват 
под мазилката, може с монтажния шаблон за скрита про-
водка да се установят свързванията.

Тръбите за газ, отопление и топла вода под мазилката 
се прокарват съгласно наличния като принадлежност 
монтажен шаблон.

Фигура: Монтажен шаблон за скрита проводка

Фигура: Присъединителна конзола за прокарване върху 
стена (принадлежност) за CGB-2

Фигура: Присъединителна конзола за прокарване върху 
стена (принадлежност) за CGB-2K

Захранваща тръба с прокарване върху стената

Ако захранващите тръби за студена и топла вода, отопле-
ние, газ и източване на предпазния вентил се прокарват 
върху стената, може с присъединителната конзола за 
прокарване върху стена (принадлежност) да се установят 
свързванията.

Bild: Anschlusskonsole für Überputzausführung (Zubehör) für:  
Gasthermen CGB 

Bild: Anschlusskonsole für Überputzausführung (Zubehör) für: 
Gaskombithermen CGB-K 

Seite 15
Bild: Montageschablone Unterputz 

Bild: Rohbaukonsole Unterputz (Zubehör) für: CGB-K, CGB mit FSW-120 

Ако захранващите тръби за студена и топла вода, отопле-
ние, газ и източване на предпазния вентил се прокарват 
под мазилката, може с конзолата за груб строеж за скрита 
проводка (принадлежност) да се установят свързванията.

Фигура: Конзола за груб строеж за скрита проводка (при-
надлежност) за CGB-2K

Фигура: Конзола за груб строеж за скрита проводка (при-
надлежност) за CGB-2

Bild: Rohbaukonsole Unterputz (Zubehör) 

Seite 15
Bild: Montageschablone Unterputz 

Bild: Rohbaukonsole Unterputz (Zubehör) für: CGB-K, CGB mit FSW-120 
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11. Инсталация
Отоплителен кръг

Препоръчва се монтирането на по един сервизен кран в потока на отоплението и обратния поток на отоплението – ъглова 
форма при скрита инсталация, проходна форма при открита инсталация.

Wolf препоръчва за защита на уреда и на високоефективната помпа от утайка и магнетит от 
съоръжението за отопление да се монтира в обратния кръг на нагряването отделител на утайка 
и магнетит, а за ефективно отстраняване на мехурчета въздух и микромехурчета да се монтира 
отделител на микромехурчета в потока на отоплението.

Отлаганията в топлообменника могат да доведат до шум като от кипене на вода, загуба на мощност и неизправ-
ности на уреда.

Внимание

Предпазен вентил за отоплителния кръг

Монтирайте предпазен вентил с обозначение „Н“, 
макс. 3 bar!
Във връщащата линия на системата за отопление тряб-
ва да се монтира на място предпазен клапан с налягане 
на отвора от 3 bar (вижте принадлежността от комплекта 
за свързване). 
При неспазване на това изискване поради неконтроли-
рано изтичане на вода са възможни материални щети за 
сградата и обзавеждането!

Фигура: Предпазен вентил за отоплителния кръг 
(принадлежност)

Bild: Sicherheitsventil Heizkreis (Zubehör) 

При кондензационни котли без използване 
на топла вода свързвайте присъединяването 
на потока напред и обратния поток на резер-
воара с байпас на връзките с резервоара 
(принадлежност). 

Фигура: Свързване на потока напред/обратния поток на 
резервоара

Обратен поток 
на резервоара

G¾“

Поток напред 
на резервоара

G¾“

Фигура: 
Ъглов сервизен кран, с KFE 
кран (принадлежност)

Фигура: 
Ъглов сервизен кран с присъе-
диняване за предпазния вентил, 
с KFE кран (принадлежност)

Фигура: 
Проходен сервизен кран, 
с KFE кран (принадлежност)

Фигура: 
Проходен сервизен кран с при-
съединяване за предпазния 
вентил, с KFE кран (принад-
лежност)

Seite 14
Bild: Eckwartungshahn, mit KFE-Hahn (Zubehör) 

Bild: Eckwartungshahn mit Anschluss für Sicherheitsventil,  
mit KFE-Hahn (Zubehör) 

Seite 14
Bild: Eckwartungshahn, mit KFE-Hahn (Zubehör) 

Bild: Eckwartungshahn mit Anschluss für Sicherheitsventil,  
mit KFE-Hahn (Zubehör) 

Bild: 
Durchgangswartungshahn, 
mit KFE-Hahn (Zubehör) 

Bild: Durchgangswartungshahn mit 
Anschluss für Sicherheitsventil, mit 
KFE-Hahn (Zubehör) 

Bild: 
Durchgangswartungshahn, 
mit KFE-Hahn (Zubehör) 

Bild: Durchgangswartungshahn mit 
Anschluss für Sicherheitsventil, mit 
KFE-Hahn (Zubehör) Скрита инсталация Открита инсталация
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11. Инсталация
Връзка за топла и студена вода

При връзката за топла и студена вода трябва да се спазват DIN 1988 и предписанията на местното водоснабдително 
дружество.

При монтажа на възвратен клапан в подаващата линия на студената вода трябва да се монтира предпазен вентил (вж. фиг.)

Максималното налягане в подаващата линия на студената вода трябва да е минимум 20% под номиналното налягане 
на настройка на предпазния вентил, напр. при максимално налягане на линията от 8 bar трябва да е монтиран предпа-
зен вентил с 10 bar налягане на задействане.

Ако налягането в тръбата за студена вода е над максимално допустимото работно налягане от напр. 8 bar, тогава тряб-
ва да се монтира изпитан и сертифициран редуктор на налягането според принадлежностите на WOLF.

Ако се използват смесителни батерии, тогава трябва да се предвиди централен регулатор на налягането.

Уредът може да се експлоатира само при отворен спирателен вентил за студена вода, за да се избегнат тежки повреди 
по компонентите и респ. неуплътнености! (--> Отстраняване на блокираща ръкохватка)

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

A

�

� �
� �

� �

�

� � �

�

A Предпазна група съгласно DIN 1988
q	 Изпразване
w	 Предпазен клапан
e	 Спирателен клапан
r	 Свързване на манометър

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

Фигура: Свързване на студената вода съгласно DIN 1988
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12. Връзка за газ

Фигура: Сферичен газов кран, прав (принадлежност) 

Фигура: Сферичен газов кран, ъглов (принадлежност) 

Фигура: Монтаж на връзката за газ

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform

Gaskugelhahn, Eckform

Захранващата линия на газа се свързва без опън към връзка-
та за газа или към компенсатора (препоръчително) с одобре-
ните уплътнителни средства с газовия конектор R½".

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

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

В газопровода преди кондензационния уред 
трябва да има наличен сферичен газов кран 
със съоръжение за защита от пожар. В про-
тивен случай при пожар има опасност от екс-
плозия. Подаването на газ трябва да се про-
ектира спрямо данните на DVGW-TRGI.

Сферичният газов кран трябва да се по-
стави на достъпно място.

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

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

При инсталацията на връзката за газ тряб-
ва да се съблюдава затягането на всички 
резбови съединения така, че да не изпус-
кат газ.
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13. Монтиране на сифона

Сифонът трябва да се напълни с вода пре-
ди пускането в експлоатация! При експлоа-
тация на уреда с празен сифон съществува 
опасност от задушаване, съотв. отравяне 
от изпусканите отработени газове. Развий-
те, свалете и напълнете сифона, докато от 
страничния изход започне да излиза вода. 
Завийте отново сифона и внимавайте за 
правилното положение на уплътнението.

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

Връзка за кондензиралата вода

Първо хванете отдясно капака за регулиране и преместете 
настрани. След това развийте двата болта отляво и отдяс-
но на предната облицовка. Предната облицовка може да 
се откачи нагоре.
Доставеният сифон трябва да се напълни с вода и да се 
свърже към накрайника на кондензатната вана.
Дренажният маркуч трябва да е добре фиксиран над от-
точната фуния (сифон).
Ако кондензиралата вода се отвежда директно в тръбо-
провода за отпадъчна вода, тогава трябва да се осигури 
обезвъздушаване, за да няма обратно въздействие от 
тръбопровода за отпадъчна вода върху газовия конден-
зационен уред.
При свързване на неутрализатор (принадлежност) трябва 
да се спазва приложената инструкция.
За кондензационни уреди до 200 kW съгласно работен 
лист ATV-DVWK-А251 не е необходимо съоръжение за 
неутрализация.
Ако се прилага неутрализация, валидни са предписанията 
на съответната страна за изхвърляне на остатъците от 
този агрегат.

Връзка с резервоар на WOLF

Детайлно описание е приложено към комплекта за свърз-
ване (принадлежност).

Фигура: 
Комплект за свързване за 
резервоар CSW-120 на WOLF 
Скрита инсталация 
(принадлежности) 

Фигура: 
Комплект за свързване за резер-
воар CSW-120 на WOLF
Открита инсталация 
(принадлежности) 

Фигура: Сифон

Anschluss Wolf - Speicher
Bild 1: Anschlussset für Unterputzinstallation 

Bild 2: Anschlussset für Überputzinstallation 
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14. Отвеждане на въздух / отработе-
ни газове

При ниски външни температури може да се 
случи съдържащата се в отработения газ водна 
пара да кондензира при отвеждането на въздух/
отработени газове и да замръзне под формата 
на лед. Чрез подходящи мерки на обекта, като 
например монтаж на подходящ улей за сняг, 
трябва да се предотврати падането на лед.

Щуцерите за измерване на отработените 
газове трябва да са свободно достъпни за об-
ластната служба по почистване на комините 
и след монтажа на покриващите облицовки.

Внимание

Фигура: Пример за отвеждане на въздух/отработени газове

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

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

Внимание

Срокове за проверка и измерване

Газовият кондензационен котел е снабден 
със самокалибриращо се непрекъснато упра-
вление на процеса на изгаряне. Проверка 
и измерване за тази газова камина (път на 
отработените газове!) съгласно федерална-
та KÜO (Наредба за почистване и проверка 
на федерацията) е необходима на всеки 
3 години. За извършването трябва да се при-
влече коминочистач.

Указание
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15. Електрическа връзка
Общи указания за свързване 
към електрическата мрежа

Монтажът може да се извърши само от лицензирана фирма за 
електромонтаж. Трябва да се спазват предписанията на VDE 
и местните предписания на електроснабдителното дружество.

При монтаж в Австрия: Трябва да се спазват предписанията 
и изискванията на ÖVE, както и на местните електроснабдителни 
дружества.
Електрозахранването трябва да се осъществи чрез двуполюсен 
ключ комутатор, разположен на мин. 3 mm разстояние от контакта. 
Също така трябва да се постави разклонителна кутия на място.

Проводниците за сензорите не трябва да се полагат заедно с про-
водници от 230 V.

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

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

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

При сервиза и монтажната дейност цялото съоръжение трябва 
да е изключено от напрежение по всички полюси, в противен 
случай съществува опасност от токови удари!

В предния панел могат по избор да се сложат индикаторен модул АМ или модул 
за обслужване BM-2, за да се обслужва уредът. 
Работният прекъсвач (интегриран в логото на WОLF) изключва уреда от всички 
полюси.

Преден панел с интегриран
Работен превключвател



28 3064310_202001

15. Електрическа връзка
Отстранете предната облицовка

Преглед на компонентите 
управление

Отстранете капака на  
корпуса на HCM-2

вж. глава „Облицовка“

Netz

N

L1

Z1

N

L1

A1

N

L1

ZHP

NL1 L1

LP

N

SF

1 2

AFE1 eBUS

+ -1 2a b

E2

a b

1 21 21 21 21 2

Фигура: Преглед на компонентите управление

Управление HCM-2

GBC-e

П
ри

съ
ед

ин
ит

ел
ни

 к
ле

м
и

Автомат за газово 
възпламеняване
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15. Електрическа връзка

eBus 1 (+), 2 (-) WOLF принадлежности за управление

T_WW (5kNTC сензор на резервоара)

T_външна (5kNTC външен сензор)

E2 (5kNTC събирателен сензор = разделител;  
алтернативно 0 – 10 V 
управление, напр. 8 V = 80% отоплителна мощност)

E1 (Параметрируем вход, напр. клапа за отработени газове 
или стаен термостат)
* A1 (Параметрируем изход)
* LP (Помпа за зареждане на резервоара) само за уреди със 
слоест резервоар
* ZHP (вътрешно окабеляване помпа на отоплителния кръг) 
управление ZHP паралелно на вътрешната помпа на уреда

* Z1 (230 V изход, ако работният превключвател е вкл.)

Мрежова връзка

* на изход макс. 1,5 A/345 VA, сумарно за всички изходи не 
повече от 600 VA

Връзки в кутията за управление

23
0 

V 
A

C
≤ 

24
 V
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Свързване на изход Z1 (230 VAC; макс.1,5 А) *

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

*  на изход макс. 1,5 A/345 VA, сумарно за всички изходи 
не повече от 600 VA

Фигура: Връзка на изход Z1

Netz

N

L1

Z1

N

L1

A1

N

L1

ZHP

NL1 L1

LP

N

SF

1 2

AFE1 eBUS

+ -1 2a b

E2

a b

1 21 21 21 21 2

15. Електрическа връзка
Мрежова връзка 230 V

Съоръженията за регулиране, управление и безопасност 
са окабелени и проверени.
Външната принадлежност трябва само да бъде свързана 
с мрежата.
Връзката към електрическата мрежа трябва да се извърши 
чрез фиксирано свързване.

Мрежовата връзка трябва да се извърши чрез разделител-
но устройство (напр. авариен изключвател за отоплението) 
с минимум 3 mm разстояние от контакта.

Към съединителния кабел не трябва да се свързват до-
пълнителни консуматори.
Уредът (клас на защита IPX4D) е одобрен за монтаж в не-
посредствена близост до вана или душ (зона на защита 
1 според DIN VDE 0100). Появата на водна струя трябва 
да бъде изключено.
В помещения с вана за къпане или душ уредът трябва да 
се свързва само през дефектнотокова защита.

Указания за монтаж на електрическата връзка

- Преди отваряне изключете напрежението на съоръже-
нието.

- Проверете липсата на напрежение.
- Наклонете настрани капака на управлението.
- Свалете предната облицовка.
- Отворете долния капак на корпуса на HCM-2
- Кабел за свързване гъвкав, поне 3x1,0mm² 

(изолирайте ок. 70 mm).
- Свалете частта за подлагане от HCM-2 корпуса.
- Прекарайте кабела през елемента за освобождаване на 

опъна (част за подлагане) и затегнете здраво.
- Издърпайте Rast5 щекера.
- Съединете съответните жила към Rast5 щекера.
- Поставете вложените части отново в корпуса на HCM-2.
- Включете Rast5 щекера отново на правилната позиция.

Фигура: Връзка към мрежата
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15. Електрическа връзка
Свързване на изход A1 (230 VAC; макс. 1,5 А) *

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 таблицата.

*  на изход макс. 1,5 A/345 VA, сумарно за всички изходи 
не повече от 600 VA

Фигура: Връзка на изход A1

Netz
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N
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Връзка на вход E1

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово 
съединение и го фиксирайте. Свържете съединителния 
кабел за входа Е1 към клемите Е1 съгласно електриче-
ската схема.

На вход 1 не трябва да има външно напре-
жение, тъй като това води до разрушаване 
на конструктивния елемент.

Внимание

Фигура: Връзка на вход E1

Netz
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Връзка вход E2

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово съ-
единение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел за 
входа Е2 към клемите Е2 съгласно електрическата схема.

При вход Е2 може да има само външно 
напрежение от макс. 10V, в противен слу-
чай платката за управление се поврежда.  
1(a) = 10V, 2(b) = GND

Внимание

Фигура: Връзка вход E2

Netz
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Z1
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Свързване на уредите с ниско напрежение

Фигура: Смяна на предпазител

Смяна на предпазител

Преди смяната на предпазител кондензационният уред 
трябва да бъде изключен от мрежата.
Чрез превключвателя за включване/изключване не се 
извършва отделяне от мрежата!
Предпазителите F1 и F2 се намират под горния капак на 
корпуса на НСМ-2.
F1: Фин предпазител (5x20mm) M4A или F4A
F2: Най-малък предпазител T1,25A
Опасност от електрическо напрежение при електроеле-
ментите. Никога не докосвайте електрически елементи 
и контакти, когато кондензационният уред не е отделен от 
мрежата. Съществува опасност за живота!

F1

F2

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

Внимание
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15. Електрическа връзка
Връзка на външен сензор

Външният сензор може по избор да бъде свързан към 
клемореда на кондензационния уред на връзка AF, респ. 
към клемореда на модула за обслужване BM-2.

Връзка на сензора на резервоара

Прекарайте свързващия кабел през кабелното винтово съ-
единение и го фиксирайте. Свържете свързващия кабел за 
входа SF към клемите SF съгласно електрическата схема

Използвайте сензора за резервоара от при-
надлежностите за управление на WOLF!

Внимание

Свързване на дигитални принадлежности за управле-
ние на WOLF 
(напр. BM-2, MM-2, KM-2, SM1-2, SM2-2)

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

Фигура: Връзка на външен сензор 
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Фигура: Връзка на сензора на резервоара 
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Фигура: Свързване на дигитална принадлежност за управление 
на WOLF (eBus интерфейс)
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Електрическа връзка НCM-2

Краен прев-
ключвател

Мотор на клапата за отработени 
газове/подаване на въздух

Внимание!
Крайният превключвател на 
клапата за отработени газове/
подаване на въздух трябва да 
е безпотенциален!
Иначе регулиращата платка на 
НСМ-2 ще се повреди.

Функционален тест на клапата
• Пуснете уреда в експлоатация
• Визуален контрол за това, дали клапата е отворена
• По време на работа откачете E1 за 2 минути 

Уредът трябва да се изключи със заключване с код на грешка 8, при което вентилаторът трябва да продължи да 
работи с ниски обороти.

• Включете отново Е1
• Потвърдете съобщението за грешка
• Визуален контрол дали клапата за отработен газ е затворена

Указание:
Параметър за специалист
HG13 (вход 1) трябва да се настрои на 
клапа за отработени газове
а
HG14 (изход 1) трябва да се настрои на 
клапа за отработени газове.

При отворен краен превключвател горел-
ката за топла вода и отопление остава 
блокирана, също и за режим на почиства-
не на комина и защита от студ.

16. Електрическо свързване на клапата 
за отработени газове/клапата за подаване 
на въздух

g
n
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M
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b
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SF

1 2

AFE1 eBUS

+ -1 2a b
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E1 (Параметрируем вход, напр. клапа за отработени газове)
A1 (Параметрируем изход)

Електрическо свързване на клапата за отрабо-
тени газове/клапата за подаване на въздух

- Преди отваряне изключете напрежението на съоръже-
нието.

- Проверете липсата на напрежение.
- Наклонете настрани предния панел.
- Свалете предната облицовка.
- Отворете долния капак на корпуса на HCM-2
- Свалете частта за подлагане от HCM-2 корпуса.
- Изолирайте на ок. 70 mm свързващия кабел на мотора 

на клапите и сензорния контакт.
- Изтеглете Rast5 щепсела на изход А1.
- Избутайте свързващия кабел на мотора на клапите за 

отработени газове/подаване на въздух чрез елемента за 
освобождаване на опъна (подложна част) и завинтете.

- Захванете проводниците в Rast5 щекера А1 и пъхнете 
щекера.

- Изтеглете Rast5 щепсела на вход Е1.
- Избутайте крайния превключващ кабел на мотора на 

клапите за отработени газове/подаване на въздух чрез 
елемента за освобождаване на опъна (подложна част) 
и завинтете.

- Захванете проводниците в Rast5 щекера Е1 и пъхнете 
щекера.
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17. Модул за индикация 
и обслужване/монтаж

За работата на газов кондензационен уред трябва да се пъхне или индикаторен модул АМ, или модул за обслужване ВМ-2.

ВМ-2 (модулът за обслужване) комуникира през eBus 
с всички свързани разширителни модули и с отоплител-
ния уред.

Технически данни:
• цветен дисплей 3,5", 4 функционални бутона, 1 вър-

тящ се регулатор с функция при натискане
• слот за microSD карта за софтуерна актуализация
• централен модул за управление с регулиране на 

температурата на потока напред в зависимост от 
метеорологичните условия

• времеви програми за отопление, топла вода и цирку-
лация

AM служи само като индикаторен модул за отоплителния 
уред. Могат да се настройват или показват 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 дистанцион-

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

AM BM-2

Режим на работа
Отоплителен 

режим
Статус на горелката

Вкл

Статус

АМ или ВМ-2 да се пъхне в мястото за щекер над прев-
ключвателя за вкл./изкл. (лого на WOLF).
Двата модула могат да се пъхнат в това място за щекер. 
Други мерки за въвеждане в експлоатация или адреси-
ране специално при ВМ-2 ще получите от ръководството 
за експлоатация на ВМ-2.

Status
Betriebsart

Brennerstatus

Heizbetrieb

Softstart

Включете електрозахранването/предпазителя 
и включете работния превключвател на уреда.

Status
Betriebsart

Brennerstatus

Heizbetrieb

Softstart

Работен 
превключвател

14:12 20.01.15

1,5 bar

25,2 °C

1x

на котел

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Отоплителен режим вкл.

Налягане
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18. Отстраняване на модула за 
индикация/управление

Отстраняване на модула за управление BM-2 или на модула за индикация AM
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19. Индикаторен модул АM
Общ изглед на АМ

Режим на работа
Отоплителен 

режим
Статус на горелката

Вкл

Статус

Показание на статуса

Въртящ се бутон 
с Функция при 
натискане

Бутони за бърз старт

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

Горелка ВКЛ.

Помпа на отоплителния  
уред ВКЛ.

Отоплителен уред 
в отоплителен режим

Указание:
Ако няма наличен индикаторен модул АМ във Вашия отоплителен уред 
WOLF, тази страница е без значение!
Допълнителни функции и разяснения ще откриете в ръководството за екс-
плоатация за специалиста, респ. ръководство за експлоатация за потреби-
теля за индикаторен модул АМ

Необходима температура на отоплителния уред
(ако BM-2 е дистанционно управление - няма функция)

Необходима температура на топлата вода
(ако BM-2 е 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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20. Структура на менюто на 
индикаторния модул АM

Отоплителен уред

Температура на котела

Налягане на съоръжението

Главно меню

назад

Показания

Основни настройки

Почистване на комина

Специалист

назад

Съобщение 

Повреда

Налягане на HK

Повреда от ... мин

Статус

Режим на работа

Статус на горелката

Основни настройки

назад

Език

Заключване на бутоните

назад

Почистване на комина

приключване

Оставащо време в min.

Т_котел

Т_обратен поток

Мощност

Калибриране

Удължаване на времето

приключване

Специалист

Код на специалист
1111

назад

Почистване на комина

Релеен тест

Съоръжение

Параметър

Нулиране на параметри

История на съобщенията

Изтриване на история на 
съобщенията

Потвърждаване на съобщения

назад

Показания

назад
Т_котел ДЕЙСТВИТЕЛНА в °C

Т_котел НОМИНАЛНА в °C
Налягане на съоръжението 

в bar
Т_отработени газове °C

Т_външна в °C
Т_обратен поток в °C

Т_топла вода в °C
Т_топла вода изход в °C
Дебит топла вода в l/min

Вход Е1
Степен на модулация в %
Обороти на вентилатора  

об/мин
IO действителна стойност  
(само за сервиз на WOLF)

Обороти ZHP
Стартове на горелката

Работни часове на горелката
Работни часове на мрежата

Брой включвания на мрежата
HCM-2 FW

назад

Структура на менюто за 
управление на АМ
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21. Режим на работа/статус на 
горелката на отоплителния уред

Режим на работа на отоплителния уред

Индикация на дисплея Значение
Старт Старт на уреда

Готовност Няма изискване за отопление и топла вода
Комбиниран режим Подготовка на топла вода с топлообменник активен, кранът за вода е отворен
Отоплителен режим Отоплителен режим, най-малко един отоплителен кръг изисква топлина

Режим ТВ Подготовка ТВ с резервоар, температурата на резервоара е под номиналната 
стойност

Почистване на камина Активен режим на почистване на комина, отоплителният уред работи 
с максимална мощност

Замръзване HK Функция за защита от студ на топлинния генератор, температура на котела 
под границата за защита от замръзване

Замръзване ТВ Функция за защита от студ на резервоара за ТВ е активна, температура на 
котела под границата за защита от студ

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

Мин. комбинирано време Уредът остава минимално време в режим ТВ (топлообменник)
Допълнителен ход на HZ Допълнителен ход на помпата на отоплителния кръг активен
WW допълнителен ход Допълнителен ход на помпата за зареждане на резервоара активен

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

Тест Функцията за тест на релето е била активирана
Каскада Каскаден модул в системата активен

GLT Уредът се управлява от командната техника на сградата (GLT)
100% kali Уредът извършва калибриране на системата за изгаряне

външно деакт. Външно деактивиране на отоплителния уред (вход Е1 затворен; BOH)

Статус на горелката на отоплителния уред

Индикация на дисплея Значение
Изкл. Няма искане към горелката

Предварително промиване Работа на вентилатора преди старт на горелката
Запалване Газови вентили и запалителен модул са активни

Стабилизиране Стабилизиране на пламъка след времето на сигурност
Мек старт В отоплителен режим след стабилизиране на пламъка горелката работи за 

времето на мекия старт с ниска мощност, за да предотврати потактов ход
Вкл. Горелка в режим на работа

Блокиране на ход Блокиране на горелката след ход на горелката за времето на блокирането 
на ход

Bob Работа без горелка, вход Е1 затворен
Клапа за отработени газове Изчакване на обратно съобщение клапа за отработени газове (вход Е1)

Разширение високо Температурно разширение между температурния сензор на котела и сензора 
за температура на обратния ход е твърде високо

Разширение KF Температурно разширение между eSTB1/eSTB2 и сензора за температура на 
котела е твърде високо

Проверка на вентила Проверка на газовия вентил
Gradi. Überw. Температурата на котела твърде бързо нараства

Повреда Горелката не работи поради повреда
Допълнително промиване Вентилаторен режим след изключване на горелката

7
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14:12 20.01.15

1,5 bar

25,2 °C

1x

на котел

Отоплителен уред

Отоплителен режим

Отоплителен режим вкл.

Налягане

7

22. Модул за обслужване ВМ-2

1x топла вода

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

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

(в този изглед – няма функция)

(в този изглед – няма функция)

Общ изглед ВМ-2 Указание:
Допълнителни функции и разяснения ще откриете  
в ръководството за експлоатация за специалиста, 
респ. ръководство за експлоатация на модул за обслужване ВМ-2

Бутон 1

Бутон 2

Бутон 3

Бутон 4

Показание на статуса

Заглавие на страницата

Час Дата

Въртящ се бутон 
с Функция при 
натискане

Показание на данните 
на съоръжението
(Съдържанието варира)

Бутони за бърз старт

Режим на работа
Статус  
на горелката

eBus- връзка налична
eBus- връзка не е налична

14:12 20.01.15

1,5 bar25,2 °C

1x

на 
котел

Отоплителен режим

Отоплителен режим вкл.
Налягане

1x
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Промени могат да се извършват само от лицензиран специализиран сервиз или от центъра за обслужване 
на клиенти на фирма WOLF. При неправилно обслужване това може да доведе до функционални повреди.
С модула за индикация AM или модула за обслужване BM-2 може в менюто за специалист да се възста-
нови фабричната настройка на параметъра HG.
За да се предотврати повреда на цялостното отоплително съоръжение, при външни температури (под 
-12°С) нощното понижение трябва да се отмени. При неспазване на това изискване е възможно увелича-
ване образуването на лед на отвора за отработените газове, в резултат на което могат да бъдат наранени 
хора или да бъдат повредени предмети.

Внимание

Внимание

Промяна, респ. индикация на параметъра за регулиране е възможна само през модула за индикация AM или модула за 
обслужване BM-2 при топлинния генератор. Начинът на процедиране може да се види в ръководството за експлоатация 
на съответната принадлежност.

№ Наименование: Единица Фабрична настройка
Кондензационен уред

Мин.: Макс.:

14kW 20kW 24kW
HG01 Хистерезис за включване на горелката °C 12 12 12 7 30
HG02 долна мощност на горелката на топлинния генератор 

(управление на вентилатора)
Природен газ % 21 24 23 1) 100

Втечнен газ % 41 36 30

HG03 горна мощност на горелката за топла вода (управление на вентилатора)
максимална мощност на горелката за топла вода в %

% 100 100 100 1) 100

HG04 горна мощност на горелката за отопление (управление на вентилатора)
максимална мощност на горелката за отопление

% 100 88 88 1) 100

HG07 Време за допълнителна работа на помпите на отоплителния кръг 
Време за допълнителна работа на помпата на отоплителния кръг в отоплите-
лен режим 

Мин 1 1 1 0 30

HG08 Максимална температура на котела HZ (важи за отоплителен режим) TV-max °C 75 75 75 40 90
HG09 Заключване на такта на горелката, валидно за отоплителен режим Мин 7 7 7 1 30
HG10 еBUS адрес на топлинния генератор - 1 1 1 1 5
HG12 Вид газ - Прир.

Газ
Прир.

Газ
Прир.

Газ
Прир.

Газ
LPG

HG13 Функция на входа E1 
Входът Е1 може да бъде зает с различни функции.

- няма няма няма разл. разл.

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

- няма няма няма разл. разл.

HG15 Хистерезис на резервоара - разлика при включване при допълнително зареж-
дане на резервоара

°C 5 5 5 1 30

HG16 Мощност на помпата на HK минимална % 45 45 45 15 100
HG17 Мощност на помпата на HK максимална % 70 70 70 15 100
HG19 Време за допълнителна работа на SLP (помпа за зареждане на резервоара) Мин 3 3 3 1 10
HG20 макс. време за зареждане на резервоара Мин 120 120 120 30/изкл. 300
HG21 Минимална температура на котела TK-min °C 20 20 20 20 90
HG22 Максимална температура на котела TK-max °C 85 85 85 50 90
HG23 Максимална температура на топлата вода °C 65 65 65 60 80
HG25 Свръхтемпература на котела при зареждане на резервоара °C 15 15 15 0 40
HG33 Време на работа на хистерезиса на горелката Мин 10 10 10 1 30
HG34 Захранване на eBus - Автома-

тично
Автома-
тично

Автома-
тично

Изкл. Вкл.

HG37 Тип регулиране на помпата (твърда стойност/линейно/разширително) - Лин. Лин. Лин. разл. разл.
HG38 Необходимо разширение на регулирането на помпата (разширение) °C 20 20 20 0 40
HG39 Мек старт на времето Мин 3 3 3 0 30
HG40 Конфигурация на съоръжението (вижте глава "Описание на параметрите") - 01 01 01 разл. разл.
HG41 Обороти ZHP WW % 65 75 85 15 100
HG42 Хистерезис на колектора °C 5 5 5 0 20
HG43 Снижаване на IO основната стойност - 0 0 0 -5 10
HG44 Изместване на GPV характеристиката % 29,6 3) 30,9 3) 30,9 3) 15 46,4
HG45 Настройка на дължината за отработените газове % 2,5 0 0 0 7,5 2)

HG46 Свръхтемпература на котела при колектора °C 6 6 6 0 20
HG60 минимален хистерезис за включване на горелката °C 7 7 7 1 30
HG61 WW управление (сензор на котела/сензор на колектора) - сензор на 

котела
сензор на 

котела
сензор на 

котела
разл. разл.

1) минимална мощност на уреда
2) при CGB-2-14 = макс. 2,5%
3) стойността автоматично се настройва при адаптиране на GLV

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

Параметър HG02
Долна мощност на горелката

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 100%

Индивидуална настройка:_____

Настройката на максималната мощност на горелката в режим на топла вода 
(максимално натоварване на уреда). Важи за зареждането на резервоара и ком-
бинирания режим. Посоченият процент отговаря приблизително на реалната 
мощност на уреда.

Параметър HG03
Горна мощност на горелката WW

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 100%

Индивидуална настройка:_____

Настройката на максималната мощност на горелката в отоплителен режим (мак-
симално натоварване на уреда). Важи за отоплителен и каскаден режим, GLT 
и режим на почистване на комина. Посоченият процент отговаря приблизително 
на реалната мощност на уреда.

Параметър HG04
Горна мощност на горелката HZ

Фабрична настройка:  
вижте таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 100%

Индивидуална настройка:_____

Хистерезисът за включване на горелката регулира температурата на котела в рам-
ките на зададения диапазон чрез включване и изключване на горелката. Колкото 
по-висока е разликата между температурата на включване и на изключване, 
толкова по-голямо е колебанието в температурата на котела около зададената 
стойност при същевременно по-дълга работа на горелката, и обратното. По-дъл-
гите периоди на работа на горелката щадят околната среда и удължават периода 
на експлоатация на износващите се елементи

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).

Параметър HG01
Хистерезис за включване  
на горелката

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

Индивидуална настройка:_____

24. Описания на параметри

Време на работа на горелката (мин)

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

Параметър HG07
Време на допълнителна работа на 
помпата на отоплителния кръг

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

Индивидуална настройка:_____

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

Параметър HG08
Максимална температура на котела 
HZ TV-max.

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 40 до 90°C

Индивидуална настройка:_____

След всяко изключване на горелката в отоплителен режим горелката е спряна за 
времето на циклично спиране на горелката. Цикличното спиране на горелката се 
връща в изходно положение с изключване и включване на работния превключвател 
или с кратко натискане на бутона за нулиране при повреда.

Параметър HG09
Циклично спиране на горелката

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

Индивидуална настройка:_____

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

Параметър HG10
еBUS адрес на топлинния 
генератор

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

Индивидуална настройка:_____

Използваният вид газ за газовия кондензационен уред може да се настрои в този 
параметър на Nat. Gas (Natural Gas = природен газ) или на LPG (Liquefied Petroleum 
Gas = втечнен газ).
Необходимо е времево адаптиране на газовия вентил (1 = природен газ, 
2 = втечнен газ).
В Швейцария допълнително при преоборудване на втечнен газ трябва да се адап-
тира горната мощност на горелката HZ (HG04) съгласно таблицата за настройка 
на мощността
(вж. глава – Корекция на максималната отоплителна мощност).

Параметър HG12
Вид на газа на топлинния генератор

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: Nat. или LPG

Индивидуална настройка:_____

24. Описания на параметри
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24. Описания на параметри
Функциите на вход Е1 можете да отчитате и настройвате с модула за индикация АМ 
или модула за обслужване ВМ-2 при параметър HG13 само директно върху котела.

Параметър HG13
Функция на вход Е1

Показание Наименование:
няма няма функция (фабрична настройка)

Вход Е1 не се взема под внимание от управлението.
RT Стаен термостат

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

WW Блокиране/разрешаване на 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/разрешаване 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*.

Zirkomat Zirkomat (циркулационен бутон)
При конфигурация на вход Е1 като циркулационен ключ 
автоматично изход А1 се настройва на „Циркулационна помпа“ 
и се блокира за по-нататъшни настройки. При затворен вход Е1 
за 5 минути се включва изход А1. След изключването на вход Е1 
и след изтичане на 30 минути функцията „Zirkomat“ се разрешава 
за по-нататъшна експлоатация.

BOB Работа без горелка (блокиране на горелката)
При затворен контакт Е1 горелката е блокирана.
Помпата на отоплителния кръг, 3-пътният вентил и помпата 
за зареждане на резервоара продължават работа в нормален 
режим.
При режим за почистване на комина и защита от замръзване 
горелката е разрешена.
Отворен контакт Е1 отново разрешава горелката.

Клапа за
отработе-
ни газове

Клапа за отработени газове/подаване на въздух
Следене на функцията на клапата за отработени газове/
подаване на въздух с безпотенциален контакт
Затвореният контакт е предпоставка за разрешаване на горелката 
в режим на отопление, топла вода и почистване на комина.
Ако вход Е1 е конфигуриран като клапа за отработени газове, 
автоматично изход А1 се параметризира като клапа за 
отработени газове и се блокира за настройка.

BOH Работа без отоплителен уред (външно деактивиране)
При затворен контакт Е1 отоплителният уред е блокиран. 
Горелката, помпата на топлинния кръг, подаващата помпа, 
3-пътния клапан 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 нагряването режимът на защита от замръзване и режимът 
за почистване на комина не се блокират.
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24. Описания на параметри
Функциите на изход А1 можете да отчитате и настройвате с модула за индикация АМ 
или модула за обслужване ВМ-2 при параметър HG14 само директно върху котела.

Параметър HG14
Функция на изход А1

Показание Наименование:
няма няма (фабрична настройка)

Вход А1 не се взема под внимание от управлението.
Zirk 100 Циркулационна помпа 100%

Изходът A1 се задейства при разрешение за циркулация от 
времевата програма в принадлежността за управление.
Без принадлежност за управление изходът А1 е активиран 
непрекъснато.

Zirk 50 Циркулационна помпа 50%
Изход A1 се задейства потактово при разрешение за циркулация 
от времевата програма в принадлежността за управление.
5 минути включена, 5 минути изключена. Без принадлежност за 
управление изход А1 е задействан потактово непрекъснато.

Zirk 20 Циркулационна помпа 20%
Изход A1 се задейства потактово при разрешение за циркулация 
от времевата програма в принадлежността за управление.
2 минути включена, 8 минути изключена. Без принадлежност за 
управление изход А1 е задействан потактово непрекъснато.

Пламък Датчик за пламък
Изход А1 се задейства след разпознаване на пламък.

Zirkomat Zirkomat (циркулационен бутон)
Изход А1 се задейства за 5 минути, ако вход Е1 се затвори. 
При конфигурация на изход А1 Zirkomat вход Е1 автоматично 
се настройва на „Циркулационен ключ“ и се блокира за по-
нататъшни настройки. След изключването на вход Е1 и след 
изтичане на 30 минути функцията „Zirkomat“ се разрешава за 
по-нататъшна експлоатация.

Клапа за
отработе-
ни газове

Клапа за отработени газове/подаване на въздух
Преди всяко запалване на горелката първо се задейства изход 
А1. Разрешаване на горелката се извършва едва тогава, когато 
вход Е1 е затворен. Затвореният контакт Е1 е предпоставка за 
разрешаване на горелката в режим на отопление, топла вода 
и почистване на комина.
Ако изход А1 се задейства и вход Е1 не се затвори в рамките на 
2 минути, се генерира грешка (FC 8).
Ако изход А1 се изключи и вход Е1 не се отвори в рамките на 
2 минути, се генерира грешка (FC 8).
Ако изход А1 е конфигуриран като клапа за отработени газове, 
автоматично вход Е1 се параметризира като клапа за отработени 
газове и се блокира за настройка.

Аларма Алармен изход
Аларменият изход се задейства след повреда и изтичане на 
4 минути. Предупрежденията не се докладват.

Fremd.Bel Външно обезвъздушаване
Изход А1 се задейства инвертирано към сигнал от пламък. 
Изключването на външното обезвъздушаване (напр. изсмукване 
на изпарения) по време на работа на горелката е необходимо 
само при зависим от въздуха в помещението режим на работа на 
топлинния генератор.

Brennst.
Vent

Външен горивен вентил 1)

Задействане на допълнителен горивен вентил по време на 
работа на горелката.
Изход А1 се затваря от промиването на уреда до изключването 
на горелката.

HKP Помпа на отоплителния кръг (може да се активира само чрез 
HG40 конфигурация на съоръжението 12).
Ако параметърът HG40 конфигурация на съоръжението 
е настроен на 12, тогава автоматично се активира изходът А1 
като изход за помпа на топлинния кръг (директен топлинен кръг). 
Тази функция не може да се избира отделно чрез HG14.

1) Съгласно DVFG-TRF 2012, глава 9.2, не е необходимо монтиране на допълнителен клапан за втечнен газ на 
място, ако е гарантирано, че от уреда не може да изтече опасно количество газ. Газовите котли (CGB-2(K)-14/20/24 
изпълняват тези изисквания.
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С хистерезиса на резервоара се регулира моментът на включване на зарежда-
нето на резервоара. На колкото по-висока стойност е настроен, толкова по-ниска 
е точката на включване на зареждането на резервоара.
Пример: Изискуема температура за резервоара 60°C
 Хистерезис на резервоара 5 K
 Зареждането на резервоара започва при 55°C и завършва при 60°C.

Параметър HG15
Хистерезис на резервоара

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

Индивидуална настройка:_____

В отоплителен режим вътрешната помпа на уреда не регулира над тази настроена 
стойност. Независимо от зададения в HG37 тип регулиране на помпата. При тип на 
регулиране на помпата „фиксирана стойност“ HG17 се използва като регулируема 
стойност за оборотите на помпата в отоплителен режим.

Параметър HG17
Мощност на помпата HK, максимална

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

Индивидуална настройка:_____

В отоплителен режим вътрешната помпа на уреда не регулира под тази настроена 
стойност. Независимо от зададения в HG37 тип регулиране на помпата.

Параметър HG16
Мощност на помпата HK, минимална

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

Индивидуална настройка:_____

След приключване на зареждането на резервоара в летен режим на работа (ре-
зервоарът е достигнал настроената температура) помпата за зареждане на резер-
воара продължава да работи максимално през допълнително зададеното време.
Ако по време на допълнителния ход температурата на водата в котела спадне до 
5 K разлика между номиналната температура на котела и на резервоара, помпата 
за зареждане на резервоара предсрочно се изключва.
В зимен режим на работа помпата за зареждане на резервоара след успешно 
зареждане на резервоара има допълнителен ход от 30 секунди (независимо от 
параметър HG19).

Параметър HG19
Време за допълнителна работа на SLP 
(помпа за зареждане на резервоара)

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 1 до 10 мин

Индивидуална настройка:_____

24. Описания на параметри
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Ако температурният сензор на резервоара изисква топлина, зареждането на 
резервоара започва. При твърде малък на размери уред, резервоар с котлен 
камък или перманентен разход на топла вода и работа с предимство помпите за 
рециркулация на отоплението са постоянно извън експлоатация. Жилището се 
охлажда силно. За да се ограничи това, има възможност да се зададе макс. време 
за зареждане на резервоара.
Ако настроеното максимално време за зареждане на резервоара е изтекло, върху 
модула за обслужване и индикация се показва съобщение за грешка 52.
Управлението превключва обратно на отоплителен режим и потактово преминава 
в настроения ритъм на смяна (HG20) между режима на отопление и зареждане 
на резервоара, независимо от това дали резервоарът е достигнал номинална 
температура, или не.
Функцията „макс. време за зареждане на резервоара“ остава активна и при ак-
тивиран паралелен режим на работа на помпите. Ако HG20 се настрои на ИЗКЛ, 
функцията „макс. време за зареждане на резервоара“ се деактивира. При отопли-
телни съоръжения с висок разход на топла вода, напр. хотел, спортен клуб и др., 
този параметър трябва да се настрои на ИЗКЛ.

Параметър HG20
Макс. време за зареждане 
на резервоара

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: Изкл./30 до 
180 мин

Индивидуална настройка:_____

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на котела, чиято 
макс. температура на изключване може да се настройва (максимална температура 
на котела). Ако тя се надвиши, горелката се изключва. Повторно включване на 
горелката се извършва, когато температурата на котела е спаднала с разликата 
за включване на горелката.

Параметър HG22
Максимална температура  
на котела TK-max

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 50 до 90°C

Индивидуална настройка:_____

С параметъра HG25 се задава свръхтемпературната разлика между температурата 
на резервоара и температурата на котела по време на зареждане на резервоара.
При това температурата на котела допълнително се ограничава от максималната 
температура на котела (параметър HG22). Така се гарантира, че и през преходните 
сезони (пролет/есен) температурата на котела е по-висока от температурата на 
резервоара и осигурява кратко време на зареждане.

Параметър HG25
Свръхтемпература на котела
при зареждане на резервоара

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

Индивидуална настройка:_____

24. Описания на параметри

Управлението е оборудвано с електронен температурен регулатор на котела, чиято 
мин. температура на включване може да се настройва. Ако при задание за топлина 
температурата падне под настроената, горелката се включва, като се взема под 
внимание цикличното спиране. Ако няма задание за топлина, температурата може 
да падне и под минималната температура на котела TK-min.

Параметър HG21
Минимална температура  
на котела TK-min

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

Индивидуална настройка:_____

Фабричната настройка на температурата 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 90°C.
При активирана функция за защита от легионели резервоарът за топла вода при 
първото зареждане на резервоара за деня се загрява до 65°C, ако параметърът 
HG23 е настроен на тази температура или на по-висока температура.

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

Параметър HG23
Максимална температура  
на топлата вода

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 50 до 90°C

Индивидуална настройка:_____



3064310_202001 47

При старт на горелката или при смяна на отоплителен режим хистерезисът на 
горелката се задава на параметър „Разлика за превключване на горелката“ HG01. 
Изхождайки от тази настроена стойност, хистерезисът на горелката се редуцира 
в рамките на настроеното „Време на работа на хистерезиса на горелката“ HG33 
до минималния хистерезис на горелката от HG60. По този начин трябва да се 
избягват кратки времена на работа на горелката.

Параметър HG33
Време на работа на хистерезиса на 
горелката

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

Индивидуална настройка:_____

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

Фиксирана стойност = фиксирани обороти на помпата (HG17)
Линейно    =  линейно управление на оборотите между HG16 и HG17 

съгласно акт. мощност на горелката
Разширение   =  регулиране на оборотите между HG16 и HG17 за достигане 

на разширението на температурата поток напред/обратен 
поток (HG38)

Параметър HG37
Тип на регулиране на помпата

Фабрична настройка: вижте таблицата

Индивидуална настройка:_____

Електрозахранването на системата eBus самостоятелно от регулирането се 
включва и изключва в позиция „Автоматично“ независимо от броя на наличните 
участници в eBus.

ИЗКЛ. = Захранването на шината винаги е изключено.
ВКЛ. = Захранването на шината винаги е активно
Автоматично =  Управлението изключва и включва автоматично захранването 

на шината.

Параметър HG34
Захранване на eBus

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: ИЗКЛ. до ВКЛ.

Индивидуална настройка:_____

Ако в параметър HG37 е активирано регулирането на разширението dT, важи 
настроената в HG38 зададена стойност на разширението. Чрез промяната на 
оборотите на помпата се регулира разширението между потока напред и обратния 
поток в рамките на ограниченията на оборотите в HG16 и HG17.

Параметър HG38
Необходимо разширение на 
регулирането на помпата

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 40°C

Индивидуална настройка:_____

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

Параметър HG39
Мек старт на времето

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

Индивидуална настройка:_____

24. Описания на параметри

Корекцията на кондензационния уред към отоплителната система става чрез избор 
от 7 предварително зададени конфигурации на съоръжението, те могат да се про-
четат и настроят директно с индикаторния модул АМ или модула за обслужване 
BM-2 в параметър HG 40 само директно от уреда. Този параметър въздейства 
върху функцията на вътрешната помпа на уреда, на вход Е2 и на изход А1.

Параметър HG40
Конфигурация на съоръжението
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24. Описания на параметри

Конфигурация на съоръжението 01

Директен отоплителен кръг на кондензационния уред +
oпционално допълнителни смесителни кръгове през смеси-
телния модул
(фабрична настройка)

• Горелката се пуска след изискване от директния отоплителен 
кръг или опционално свързаните смесителни кръгове

• Вътрешната помпа на уреда е активна като помпа на отопли-
телния кръг

• Регулиране на температурата на котела;
 задаване на номинална стойност чрез отоплителен кръг или 

смесителни кръгове
• Вход E2: не е зает

dHk

MK2

Конфигурация на съоръжението 02

Един или няколко смесителни кръга чрез смесителни модули 
(без директен отоплителен кръг на кондензационния уред)

• Горелката заработва след изискване на включените смеси-
телни кръгове

• Вътрешната помпа на уреда е активна като подаваща помпа
• Регулиране на температурата на котела;
 задаване на номинална стойност чрез смесителен кръг
• вход E2: не е зает

MK1 MM

Конфигурация на съоръжението 11

Хидравличен разделител или системно разделяне със 
сензор на колектора

• Отоплителен кръг през смесителен модул
• Горелката преминава към режим на работа след изискване от 

температурното управление на сборния елемент
• Подаващата помпа/помпата на отоплителния кръг (ZHP) 

е активна като захранваща помпа при искане от страна на 
сборния елемент

• Температурно управление на сборния елемент
• Вход Е2: Сензор на сборния елемент
• Параметър HG08 (TVmax): 90°C
• Свързване на резервоара WW, вижте параметър HG61

SAF

SAF

E2

Системно
разделение

Хидравличен 
разделител

Конфигурация на съоръжението 12

Хидравличен разделител или системно разделяне със сен-
зор на колектора + директен отоплителен кръг (А1)

• Горелката преминава към режим на работа след изискване от 
температурното управление на сборния елемент

• Вътрешната помпа на уреда е активна като подаваща помпа
• Температурно управление на сборния елемент
• Вход Е2: Сензор на сборния елемент
• Параметър HG08 (TVmax): 90°C
• Параметър HG14 (изход A1): HKP
• Свързване на резервоара WW, вижте параметър HG61

E2
SAF

dHk

A1
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Важно указание:
В тази принципна схема спирателните устройства, обезвъздушителите и мерките за техническа безопасност не са изцяло
нанесени. Те трябва да се изготвят според валидните стандарти и предписания в съответствие със съоръжението.
Хидравличните и електрическите детайли трябва да се вземат от плановата документация за хидравличните системни 
решения!

Конфигурация на съоръжението 51

GLT – мощност на горелката

• Горелката преминава към режим на работа след изискване от 
външното управление

• Вътрешната помпа на уреда е активна като подаваща помпа 
от 2V

• Няма температурно управление
• Вход Е2:
 задействане 0-10V от външен регулатор
 0 – 2 V горелка ИЗКЛ.,
 2 – 10 V мощност на горелката мин. до макс. в рамките на 

параметризираните граници (HG02 и HG04)
• Активно е автоматичното редуциране на мощността при 

доближаване на TKmax (HG22). Изключване при TKmax

GLT %E2

GLT °CE2

Конфигурация на съоръжението 52

GLT – номинална температура на котела

• Горелката преминава към режим на работа след изискване от 
температурното управление на котела

• вътрешната помпа на уреда е активна като подаваща помпа 
от 2V

• Регулиране на температурата на котела
• Вход Е2:
 задействане 0-10V от външен регулатор
 0 – 2 V горелка изкл.
 2 – 10 V номинална температура на котела 

TKmin (HG21) – TKmax (HG22)

Конфигурация на съоръжението 60

Каскада (автоматично настройване, ако каскадният модул 
е включен)

• Горелката заработва след изискване чрез eBus от каскадния 
модул (0 – 100% мощност на горелката; мин. до макс. в рам-
ките на параметризираните граници HG02 и HG04)

• Вътрешната помпа на уреда е активна като подаваща помпа
• Регулиране на температурата на колектора чрез каскадния 

модул
• Вход E2: не е зает
• Активно е автоматичното редуциране на мощността при 

доближаване на TKmax (HG22). Изключване при TKmax
• Като разделител на системите може да се използва хидрав-

личен разделител или пластинчат топлообменник.

24. Описания на параметри

eBus

SAF
KM
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24. Описания на параметри
В режим на топла вода помпата работи на тази зададена стойност. Независимо 
от зададения в HG37 тип регулиране на помпата.

Параметър HG41
Обороти ZHP WW

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

Индивидуална настройка:_____

Хистерезисът на колектора регулира температурата на колектора в рамките на 
зададения диапазон чрез включване и изключване на топлинния генератор. Кол-
кото по-висока е разликата между температурата на включване и на изключване, 
толкова по-голямо е колебанието в температурата на колектора около зададената 
стойност при същевременно по-дълга работа на топлинния генератор, и обратното.

Параметър HG42
Хистерезис на колектора

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 20°C

Индивидуална настройка:_____

Специфичната за газовата арматура нулева точка се установява в нормален режим 
на управление при минимална мощност автоматично и се задава в управление-
то. След смяна на газовата арматура HG44 трябва да се настрои на стандартна 
стойност.

Стандартни стойности: 14kW = 29,6%
 20/24kW = 30,9%

Параметър HG44
Изместени характеристики на GPV
(нулева точка за газова арматура)

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 15 до 40%

Индивидуална настройка:_____

Параметърът HG43 съдържа две функции:
1. Задействане на 100% калибриране (смяна на електроди на горелка или IO)
2. Постоянно повдигане или снижаване на IO основната стойност след завършено 
100% калибриране.

При повикване на HG43 се извършва автоматично 100% калибриране. При това 
уредът стартира отново горелката.  При изискване на 100% калибриране на дисплея 
се показва „100% калибриране калибр. прикл. Изкл. и Калибр. активно вкл.“. 
100% калибрирането е приключено, когато на дисплея в HG параметър 43 се покаже 
„100% калибриране калибр. прикл. Вкл. и Калибр. активно вкл.“.
IO базовата стойност е величина за пресмятане на електронното съединение 
газ-въздух и определя СО2 нивото. Чрез спада на IO базовата стойност (HG43) 
може да се понижи CO2 стойността за целия диапазон на мощността. 
Повишение/намаление на базовата стойност не трябва да се променя при новоин-
сталирани уреди, както и в случай на смяна на горелка или IO електроди. В рамките 
на първите работни часове компонентите са подложени на стареене, което за 
кратко може да се отрази на нивото CO2. Ако CO2 стойността на кондензационния 
уред след около 1000 работни часа е извън CO2 необходимия диапазон, тогава се 
препоръчва повишение/намаление на основната стойност чрез HG 43 параметъра.

(Спад на CO2 = настройте положителна стойност при HG43; Повишение на CO2 
= настройте отрицателна стойност при HG43)

Параметър HG43
Снижаване на основната стойност на IO

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: -5 до 10

Индивидуална настройка:_____
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24. Описания на параметри

HG45
Система за отработени 
газове/DN

0 % 2,5%

C33x/DN 60/100 0 m – 4 m 4,25 m – 16 m
C33x/DN 80/125 0m - 4,25m 4,25 m – 17 m
C33x/DN 110/160 0 m – 4,5 m 4,5 m – 18 m
Диаметър на други 
системи LAF

LAF макс., вижте:
Отвеждане на въздух/
отработени газове за газови 
кондензационни котли  
до 24 kW

0m - 0,25 x LAFmax 0,25 x LAFmax – LAFmax

CGB-2-14

HG45
Система за 
отработени газове/DN

0 % 2,5% 5% 7,5%

C33x/DN 60/100 0 m – 3,5 m 3,5 m – 7 m 7 m – 10,5 m 10,5 m – 14 m
C33x/DN 80/125 0 m – 5,5 m 5,5 m – 11 m 11 m – 16,5 m 16,5 m – 22 m
C33x/DN 110/160 0m - 6,25m 6,25 m – 

12,5 m
12,5 m – 
18,75 m

18,75 m – 25 m

Диаметър на други 
системи LAF

LAF макс., вижте:
Отвеждане на въздух/
отработени газове за 
газови кондензационни 
котли до 24 kW

0m - 0,25 x 
LAFmax

0,25 x LAFmax 
- 0,5 x LAFmax

0,5 x LAFmax – 
0,75 x LAFmax

0,75 x LAFmax 
- LAFmax

CGB-2-20

HG45
Система за 
отработени газове/DN

0 % 2,5% 5%

C33x/DN 60/100 0m - 3m 3 m – 6 m 6 m – 12 m
C33x/DN 80/125 0 m – 6,5 m 6,5 m – 13 m 13 m – 26 m
C33x/DN 110/160 0 m – 7,5 m 7,5 m – 15 m 15 m – 30 m
Диаметър на други 
системи LAF

LAF макс., вижте:
Отвеждане на въздух/
отработени газове за 
газови кондензационни 
котли до 24 kW

0m - 0,25 x 
LAFmax

0,25 x LAFmax  
– 0,5 x LAFmax

0,5 x LAFmax  
– LAFmax

CGB-2-24

За всеки размер на CGB-2 има отделна таблица за настройка:

Диапазонът на настройка на настройката на дължината за отработените газове е от 
0 до 7,5% и може да се активира на 2,5 процентни интервали. Чрез настройката 
на дължината на отработените газове с нарастваща дължина на системата LAF 
се компенсира нарастващата загуба на налягане, така че може да се гарантира 
безупречна работа.

Параметър HG45
Настройка на дължината за 
отработените газове

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 7,5%

Индивидуална настройка:_____
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24. Описания на параметри
С параметъра HG46 се задава свръхтемпературната разлика между температурата 
на колектора и температурата на котела по време на зареждане на колектора. 
При това температурата на котела допълнително се ограничава от максималната 
температура на котела (параметър HG22).

Параметър HG46
Свръхтемпература на котела 
при колектора

Фабрична настройка: вижте таблицата
Диапазон на настройка: 0 до 20°C

Индивидуална настройка:_____

Започвайки от минималния хистерезис на горелката HG 01 точката на изключване 
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
Диапазон на настройка: 2 до 30°C

Индивидуална настройка:_____

Ако е свързан сензор на колектора към уреда
(конфигурация на съоръжението HG40 = 11 или 12) и е налице външен резервоар 
за топла вода, резервоарът за топла вода може да се включи хидравлично директно 
към отоплителния уред (преди буфера/колектора) или след буфера/колектора.

Параметър HG61
WW управление
(Управление на топлата вода)

Фабрична настройка: вижте таблицата

Индивидуална настройка:_____

Сензор на котела:
Зареждане на резервоара през 3-пътен вентил. Управле-
ние на сензора на котела.

Сензор на колектора:
Помпа за зареждане на резервоара след хидравличния 
разделител. Управление на сензора на колектора.

E2

E2

SF

SF

SAF

SAF

WW
Резервоар

WW
Резервоар

LP

Хидравличен 
разделител

Хидравличен 
разделител/колектор
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25. Пълнене на отоплителното 
съоръжение/сифона

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

Приготвяне на водата за отопление в съответствие с VDI 2035:

Като вода за пълнене, респ. за допълване, може да се използва питейна вода, 
ако се спазват граничните стойности според таблица 1. В противен случай тя 
трябва да се приготвя по съответния начин посредством обезсоляване. 
Ако качеството на водата не отговаря на необходимите стойности, отпада гаран-
цията върху системните компоненти в контакт с нея.

Като метод за подготовка на водата е допустимо само обезсо-
ляване!

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

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

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

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

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

Изискване към качеството на водата за отопление въз основа на цялата отопли-
телна система

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

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

О
бщ

а 
то

пл
ин

на
 

м
ощ

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

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

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

1 ≤ 50 ≤ 16,8 ≤ 3,0 < 800 ≤ 11,2 ≤ 2 < 800 ≤ 0,113) ≤ 0,02 < 800
2 50 – 200 ≤ 11,2 ≤ 2

< 100
≤ 8,4 ≤ 1,5

< 100
≤ 0,113) ≤ 0,02

< 1003 200 – 600 ≤ 8,4 ≤ 1,5 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02
4 ≤ 600 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02
Общото количество вода за пълнене и допълване през периода на работа на уреда не бива да превишава три пъти 
номиналния обем на отоплителното съоръжение.
1)  При инсталации с няколко котела според VDI 2035 трябва да се използва макс. номинална топлинна мощност на 

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

Таблица 1

Хидравлика Внимание

Напълване

Внимание

Внимание

Напълване

Внимание

Електрическа проводимост 
и твърдост на водата
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25. Пълнене на отоплителното 
съоръжение/сифона

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

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

О
бщ

а 
то

пл
ин

на
 

м
ощ

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

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

при 25°C

Обща твърдост/
сума на почвените 

алкали

Проводи-
мост2) 

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

1 ≤ 50 ≤ 16,8 ≤ 3,0 < 800 ≤ 11,2 ≤ 2 < 800 ≤ 0,113) ≤ 0,02 < 800
2 50 – 200 ≤ 11,2 ≤ 2

< 100
≤ 8,4 ≤ 1,5

< 100
≤ 0,113) ≤ 0,02

< 1003 200 – 600 ≤ 8,4 ≤ 1,5 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02
4 ≤ 600 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02 ≤ 0,113) ≤ 0,02
Общото количество вода за пълнене и допълване през периода на работа на уреда не бива да превишава три пъти 
номиналния обем на отоплителното съоръжение.
1)  При инсталации с няколко котела според VDI 2035 трябва да се използва макс. номинална топлинна мощност на 

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

Съоръжение с CGB-2-20 обем на съоръжението = 800 l
Обща твърдост на нетретираната питейна вода = 18°dH

VA = 800 l/20 kW = 40 l/kW

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

Трябва да се влеят А% обезсолена вода.

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

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

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

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

Пълно обезвъздушаване на съоръжението при максимална температура на 
системата.

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

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

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

Пускане в експлоатация

Вода за доливане/допълване
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Фигура: Клапан за ръчно обезвъздушаване

Клапанът за ръчно обезвъздушаване 
да се отвори леко

Манометър

Фигура: Манометър

25. Пълнене на отоплителното 
съоръжение/сифона

Фигура: Автоматичен обезвъздушителен клапан на помпата за 
отоплителния кръг

Bild: Heizkreispumpe 

автоматичен обез-
въздушителен 
клапан

Пълнене на отоплителното съоръжение

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

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

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

• Отворете капачката на автоматичния обезвъздушителен 
клапан на високоефективната помпа с един оборот.

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

на кондензационния уред.

• Бавно напълнете цялата отоплителна система и уреда 
в студено състояние през обратния поток до около 2 bar.

 Не се допускат инхибитори и препарати за 
защита от замръзване.

• Обезвъздушете всички отоплителни тела с обезвъду-
шителния ключ и при силно спадане на налягането на 
съоръжението допълнете с вода до 2 bar.

• Проверете цялото съоръжение, както и всички и съеди-
нения на компонентите за течове от страната на водата

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

• Включете кондензационния уред от червения превключ-
вател в логото на WOLF (помпата работи).

• Отворете за кратко клапана за ръчно обезвъздушаване, 
докато въздухът излезе напълно, след това отново го 
затворете.

Внимание

Внимание

Фигура: Връзка за газ: Опасност от отравяне и опасност от екс-
плозия в резултат на изтичащ газ

Спирателен клапан
Подаваща линия

Спирателен клапан
Обратен поток

Сферичен 
газов кран
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Завинтване на 
въртящо прекарване

Фигура: Завинтване на въртящо прекарване

Пълнене на сифона

• Преди отваряне на сферичния газов кран и изчистване 
на повредата

• Сваляне на сифона
• Пълнене на сифона до маркировката с вода
• Монтиране на сифона
• Повторно отваряне на сферичния газов кран и изчиства-

не на повредата
• Включване на кондензационния уред от червения прев-

ключвател в логото на WOLF

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

Сифон

Фигура: Сифон

25. Пълнене на отоплителното 
съоръжение/сифона

 При монтаж на автоматичен обезвъздушител 
долното завинтване на въртящото прекарване 
трябва да се контрира под дъното на горивна-
та камера!

• Още веднъж проверете налягането на съоръжението 
и при нужда допълнете вода.

Указание: 
По време на постоянна работа отоплителният кръг се обез-
въздушава самостоятелно чрез високоефективната помпа.

Внимание
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26. Пълнене, опционални модификации 
на уреда

Опционални изпълнения на уреда (според изпълнението за страната):

Оборудване със съоръжение за пълнене за отопление, тук са налични две изпълнения.

Фигура: Устройството за пълнене е интегрирано в уреда при 
доставката

Системен 
разделител СА

Ръчно колело

Фигура: Съоръжение за пълнене като комплект за дооборудване, 
интегриран в уреда

Валидни стандарти за съоръжението за пълнене:

Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации (DIN) EN 1717
Системен разделител, семейство C тип A (DIN) EN 14367
Технически изисквания към инсталациите за питейна вода DIN 1988-100 (за Германия)
допълнително трябва за монтажа и експлоатацията да се спазват специфичните за страната стандарти и насоки!

Указания за инсталация и експлоатация:

Устройството за пълнене съдържа системен разделител CA (клас b) според DIN EN 14367. 
Системните разделители CA според DIN EN 1717 за течности до категория на опасност 3 вкл. (напр. вода за отопление 
без инхибитори).

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

Обслужване:

За процеса на пълнене отворете ръчното колело и напълнете налягането на инсталацията до ок. 2 bar, следете върху 
манометъра или в модула за индикация; след процеса на пълнене затворете ръчното колело.

Системен разделител СА

Ръчно колело

Поддръжка:

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

• Изключете кондензационния уред от червения превключвател в логото на WOLF.

• Затворете сферичния газов кран.

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

• Подсигурете отоплението срещу повторно включване на напрежението.

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

• Отворете обезвъдушителните клапани на отоплителните тела.

• Отведете водата за отопление.

27. Изпразване на отоплителното 
съоръжение
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28. Определяне/смяна на вида газ
Определяне на вида газ

Кондензационният уред е снабден с електронно упра-
вление на изгарянето, който регулира съотношението 
газ – въздух до наличното качество газ и така осигурява 
оптимално изгаряне.

1. Трябва да се съобщят видът газ и индексът на Вобе на 
газоснабдителните дружества, съотв. на доставчиците 
на втечнен газ и да се впишат в протокола за пускане 
в експлоатация

2. За режима с втечнен газ видът газ трябва да се прена-
строи (вж. „Смяна на вида газ“).

3. Отворете сферичния газов кран.

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

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

Втечнен газ B/P 
WS= 20,2 – 24,3 kWh/m³  = 72,9 – 87,3 MJ/m³
1) не важи за Австрия/Швейцария

Таблица: Индекс на Вобе в зависимост от вида газ

Газови категории и налягания на свързване

Ако налягането на свързване е извън посочения диапазон, не трябва да се извършват никакви настройки и уредът не 
трябва да се пуска в експлоатация. 
Категориите газ с група „N“ обозначават самокалибрираща се система (автоматично адаптиране към всички газове от 
2-ро семейство, към тях спадат природен газ E, H, L, LL) съгласно DIN EN 437.

Страна на предназначение Категория на уреда Налягане при връзката 
(Налягане на течния газ 100% натоварване) 
в mbar

Приро-
ден газ

Втечнен газ Природен газ Втечнен газ
Номи-
нално

мин. макс. Номи-
нално

мин. макс.

DE II2N3P 20 18 25 50 42,5 57,5
AT II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
BE I2N I3B/P 20/25 18 30 30 25 35
ES, IE

II2N3+ 20 18 25
28-30 25 35

37 25 45
FR II2N3B/P 20/25 18 30 30 25 35
FR II2N3B/P 20/25 18 30 50 42,5 57,5
BA, BY II2N3P 20 18 25 37 25 45
DK, EE, FI, GB, GR, HR, IT, LT, NO, PT, RO, 
RU, SE, SI, TR II2N3B/P 20 18 25 30 25 35

BG, CZ, IS, ME, RS, SK, UA II2N3B/P 20 18 25 37 25 45
CH II2N3/P 20 18 25 50 42,5 57,5
CY I3B/P 30 25 35
CY I3B/P 50 42,5 57,5
HU, NL II2H3B/P 25 18 30 30 25 35
NL II2N3B/P, II2EK3B/P 25 18 30 30 25 35
LU, LV, MT I2N 20 18 25
PL II2E Lw3B/P, II2N3B/P 20 18 25 30 25 35
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Смяна на вида газ (само при работа с втечнен газ)

При работа с втечнен газ е необходима смяна на 
вида газ.

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

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

2. Поставете регулиращия винт   A   върху газовия вен-
тил на „2“.

3. Натиснете червения работен превключвател за 
включване на уреда.

4. Настройте вида газ в нивото на специалиста.

• Натиснете копчето за управление Þ главно меню.

• Чрез въртене и натискане на копчето за управление 
изберете ниво на специалист.

• Въведете код „1111“ и потвърдете.

• Изберете HG параметър HG12 и настройте на LPG.

• Напуснете ниво на специалист.

• Актуализирайте типовата табелка. 
Залепете стикера за „Преоборудване към втечнен 
газ“ (намира се в съпътстващите документи) до 
типовата табелка.

Внимание

Seite 19

Фигура: Смяна на вида газ

A

28. Определяне/смяна на вида газ
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29. Проверка на налягането 
на връзката за газSeite 19

Фигура: Смяна на вида газ

Газоизмервателен 
нипел 

Проверка на налягането на връзката за газ

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

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

2. Разхлабете винта   В   на газоизмервателния нипел на 
комбинирания газов клапан с отвертка, но не го отви-
вайте напълно.

3. Включете манометъра.

4. Отворете сферичния газов кран.

5. Включете газовия кондензационен уред.

6. След стартиране на уреда отчетете налягането на 
свързване при манометъра и го нанесете в протокола 
за пускане в експлоатация.

7. Изключете газовия кондензационен уред, затворете 
сферичния газов кран, махнете манометъра, плътно 
затегнете винта обратно в накрайника за измерване 
на налягането.

8. Отворете сферичния газов кран.

9. Проверете за изтичане на газ от газоизмервателния 
нипел на комбинирания газов клапан.

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

11. Затворете отново уреда.

Ако не всички винтове за затегнати добре, съ-
ществува опасност от изтичане на газ и опас-
ност от експлозия, задушаване и отравяне.

B
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30. Корекция на максималната 
отоплителна мощност

Настройка на мощността (параметър HG04)

Настройката на мощността може да се променя със съвместима с eBus принадлежност за управление на фирма WOLF.
Отоплителната мощност се определя чрез оборотите на газовия вентилатор. Чрез намаляването на оборотите на газовия 
вентилатор според таблицата се коригира макс. отоплителна мощност при 80/60°C.

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

Стойност на показанието [%]

О
то

пл
ит

ел
на

 м
ощ

но
ст

 [k
W

]

24kW уред

20kW уред

14kW уред

Таблица: Настройка на мощността 

24kW уред

Стойност на 
показанието (%)

1) 30 40 50 602) 70 80 90 100

Отоплителна мощност 
(kW)

4,8 7,3 10,2 13,0 16,7 18,6 21,5 24,3 27,1

20kW уред

Стойност на 
показанието (%)

1) 30 40 50 60 70 752) 80 90 100

Отоплителна мощност 
(kW)

3,8 5,5 7,9 10,3 12,6 15,0 16,7 17,4 19,8 22,2

14kW уред

Стойност на 
показанието (%)

1) 30 40 50 60 70 80 842) 90 100

Отоплителна мощност 
(kW)

1,9 3,5 5,1 6,7 8,2 9,8 11,3 11,6 12,3 13,5

1) минимална мощност на уреда
2) максимална мощност на уреда за Швейцария при втечнен газ

Настроената стойност за параметър HG04 трябва да се впише в протокола за пускане в експлоатация.
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31. Измерване на параметрите на горене
Кондензационният уред разполага с електронно управление на изгарянето, което осигурява оптимално качество на изгарянето. 
При първото въвеждане в експлоатация и поддръжката е нужно само едно контролно измерване на CO, CO2 респ. O2.  
Параметрите на горене трябва да се измерват при затворен уред.
Преди това параметърът за адаптиране на дължината на отработените газове HG45 трябва да се настрои съгласно 
приложената таблица (вж. описанието HG43 в глава „Описания на параметри“).

При промяна на компонентите GBC-e платка, вентилатор, смесително устройство, горелка и газов клапан 
трябва да се извършва измерване на отработените газове от специалист.

Внимание

Измерване на входящия въздух

1. Отстранете винта   A   от левия измервателен отвор.

2. Отворете сферичния газов кран.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Включете кондензационния уред и изберете с буто-
ните за функция почистване на комина.

5. Измерете температурата и CO2.  

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

7. След приключване на измерването изключете уреда, 
извадете измервателната сонда и затворете измер-
вателния отвор. При това внимавайте винтовете да 
са плътно затегнати!

Измерване на параметрите на отработения газ в затворено
състояние на уреда

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

1. Отстранете винта   B   от десния измервателен отвор.

2. Отворете сферичния газов кран.

3. Вкарайте измервателната сонда.

4. Включете кондензационния уред и изберете с бутоните за функция почистване на комина.

5. След най-малко 60 секунди работа измерете първо при максималното, а после и при минималното натоварване.

6. Стойности на отработените газове (за допустими стойности вижте таблицата).

Уред 14/20/24kW
Вид газ CO2 в % O2 в % Ламбда

Природен  
газ Е/H/LL

7,8 - 9,81) 3,5 – 7,0 1,35 

+/- 0,15Течен газ (G31)  9,1 – 11,42)

1) заложено CO2 макс = 11,7%(G20)
2) заложено CO2 макс. = 13,7%(G31)

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

8. Проверете системата за въздух и отработени газове.

Внимание

Указание: След всяко включване на уреда управлението на изгаря-
нето извършва самостоятелно калибриране. При това 
може краткотрайно да има завишени СО емисии.  
Измерването на емисии следователно трябва да се извър-
ши едва 60 секунди след старта на горелката.

A B

Фигура: Измерване на всмуквания въздух и параметри на отра-
ботените газове
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31. Измерване на параметрите на горене
Ако измерената стойност на CO2 или O2 е извън съответния диапазон процедирайте съгласно следните стъпки:

1. Проверете йонизиращия електрод и свързващия кабел

2. Проверете разстоянията между електродите

3. След работи по йонизационния електрод трябва да се извърши 100% калибриране.

	 Þ вижте описанието HG43 в глава „Описания на параметри“

4. Ако стойността на CO2 или O2 продължава да е извън съответния диапазон, през параметър HG43 могат да се на-
строят стойностите на отработени газове.

 Проверете електродите за износване и замърсяване.

 Почистете електродите с малка четка (без телена четка) или шкурка.

 Проверете разстоянията. Ако разстоянията не съответстват на чертежа или ако електродите са повредени, електро-
дите с уплътнение трябва да бъдат подменени и подравнени. 
Фиксиращите винтове на електродите трябва да се затегнат с въртящ момент 3,0 Nm!

Фигура: Разстояние на йонизационния електрод

Фигура: Разстояние на запалващия електрод
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32. Преоборудване на комбиниран котел 
към отоплителен котел с резервоар

Преоборудването трябва да се извършва само 
от сертифициран специалист.

Комбинираните котли могат да се преоборудват на 
отоплителен котел с резервоар и обратно (не важи за 
CGB-2-14). За целта е нужен съответният комплект за 
преоборудване от програмата за принадлежности на WOLF.

Трябва да се извършат следните работни стъпки:

1.  Комбиниран котел към отоплителен котел с резер-
воар

• Откачете съоръжението от електрическата мрежа.
• Газовият кондензационен уред трябва да е изведен от 

експлоатация.  
Затворете сферичния газов кран.

• Блокирайте/изпразнете тръбите за вода за отопление/
топла и студена вода.

• Разкачете електрическите връзки към сензора за дебит 
и към сензора на изхода за топла вода.

• Върху конзолата на комбинирания уред разделете по-
даването на студена вода и изкарването на топла вода.

• Отстранете сифона.
• Демонтирайте пластинчатия топлообменник през 2-те 

винта с накатки под конзолата (винт с вътрешен шес-
тостен).

• Изтеглете двата пръстена, които фиксирайте към кон-
золата за блока за поток напред и за обратен поток на 
техническата вода.

 Þ с отвертка дръжте контра и разхлабете малко с втора 
отвертка.

 Þ с клещи изтеглете пръстените.
• Разхлабете щепселната връзка към 3-пътния вентил 

и върху блока за обратен поток на техническата вода.
• Свалете разделените компоненти.
• Монтирайте тръбите за подаване и изкарване при за-

реждане на резервоара. Фиксирайте тръбите с щепселна 
връзка към 3-пътния вентил и блока за обратен поток на 
водата за отопление. След това фиксирайте връзките 
върху конзолата с двата пръстена.

• Адаптирайте ги към свободните връзки върху конзолата.
• Сензорът на резервоара се свързва към лайстната за 

електрическо свързване на управлението.
• Отново монтирайте напълнения сифон.
• Отворете/напълнете тръбите за вода за отопление/топла 

и студена вода.

2.  Отоплителен котел с резервоар към комбиниран 
котел

• Откачете съоръжението от електрическата мрежа.
• Газовият кондензационен уред трябва да е изведен от 

експлоатация.  
Затворете сферичния газов кран.

• Блокирайте/изпразнете тръбите за вода за отопление/
топла и студена вода.

• Демонтирайте тръбите за подаване и изкарване при 
зареждане на резервоара.

• Прекъснете сензора на резервоара.
• Монтирайте блока за поток напред и блока за обратен 

поток на техническата вода.
• Монтирайте пластинчат топлообменник
• Свържете електрическите връзки към сензора за дебит 

и към изкарването на топла вода.
• Отворете/напълнете тръбите за вода за отопление/топла 

и студена вода.
Фигура: Демонтиран свързващ блок

Поток напред на 
резервоара

Обратен поток на 
резервоара

Сензор 
за дебит

Сензор за 
топла вода

Пластинчат 
топлообменник

Ограничител 
на дебита

Фигура: Тръби на комбиниран уред

Блок за поток 
напред
Техническа 
вода Блок за обратен 

поток
Техническа вода

След преоборудване при свързано мрежово 
напрежение трябва да се извърши основно 
нулиране. В противен случай не се разпознава 
искане за топлина. Всички параметри се връщат 
към фабрична настройка.

Ако вече са извършени промени по параметрите за упра-
вление за адаптиране към съоръжението, непременно 
е необходимо те да се запишат предварително и след 
основното нулиране да се настроят повторно.

Нулирането на параметрите се извършва, както следва:

• Натиснете въртящия се бутон върху модула за индикация
• Изберете и потвърдете ниво на специалист
• Въведете паролата за ниво на специалист чрез въртене 

и натискане: 1111

• Завъртете до нулиране на параметър Þ фабрична на-
стройка: ДА 
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Комбинираният уред притежава фиксирано настроен 
ограничител на дебита (източвано количество топла 
вода).

Ограничителят на дебита се доставя с фабрично с кон-
фигуриран според типа на уреда комплект ограничител
на дебита.

При нужда могат да се изберат различни комплекти 
ограничители на дебита с различни дебити
според специфичното за страната изпълнение:

Зелен:  7 l/min
Оранжев: 9 l/min
Червен 1): 12 l/min

Начин на изпълнение:

  Изведете газовия комбиниран уред от експлоа-
тация. Блокирайте подаването

   на студена вода, изпразнете кръга за техническа 
вода.

1.  За смяна на комплекта изтеглете скобата и махнете 
затварящата пробка.

2.  Свалете досегашния комплект и вкарайте желания 
комплект в правилно монтажно положение (вж. фиг.) 
до крайна позиция.

3.  Вкарайте докрай затварящата пробка и пъхнете ско-
бата за обезопасяване.  
След това отворете подаващата тръба за студена вода 
и въведете отново в експлоатация комбинирания уред.

Постижимо увеличение на температурата:
Тип котел Зелен Оранжев Червен 1)

CGB-2K-20 45 K 35 K 20 K
CGB-2K-24 50 K 45 K 30 K

1) специално за IT, FR и ES

33. Настройка на ограничителя 
на дебита

Фигура: Смяна на ограничителя на дебита

3

2

1
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Остатъчен напор на високоефективната помпа (EEI < 0,20)
О

ст
ат
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в 
[m

ba
r]

Описание на функциите на 
високоефективната помпа  
(EEI < 0,20)

Отоплителен режим Възможни са 3 режима на работа на модулиращата помпа 
на отоплителния кръг:

1.  Обороти на помпата линейно към мощност на горел-
ката (линейно)

Помпата на отоплителния кръг модулира пропорционално на 
мощността на горелката, т.е. при макс. мощност на горелката 
помпата работи с максимално настроени обороти „Отоплите-
лен режим“, а при минимална мощност на горелката с мини-
мално настроени обороти „Отоплителен режим“. Мощността 
на горелката и на помпата по този начин се управлява в зави-
симост от необходимия отоплителен товар. Чрез модулиране-
то на помпата се намалява консумацията на енергия.

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

3. Фиксирани обороти (фиксирана стойност)
Помпата на отоплителния кръг работи както при мин., така 
и при макс. мощност на горелката с фиксирани обороти. 
Мощността на помпата не се регулира в зависимост от 
необходимото отоплително натоварване, а разходът на ток 
остава непроменен.

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

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

Управлението на помпата може да се настрои с параметър HG37.
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34. Описание на функциите на 
високоефективната помпа
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Фабрични настройки  
„Обороти на помпата“

Отстраняване на проблем

Мощност на 
уреда

Отоплителен режим Топла вода Готовност на 
отоплителен 

режим*
максимална минимална

14kW 70% 45% 55% 45%
20kW 70% 45% 75% 45%
24kW 70% 45% 85% 45%

Проблем Мярка за отстраняване
Отделни отоплителни тела не се 
загряват добре.

Извършете хидравлично изравнява-
не, т.е. ограничете по-топлите отопли-
телни тела.
Увеличете оборотите на помпата 
(HG16).

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

Завъртете регулатора за нужната 
стайна температура на по-висока 
стойност, напр. с настройка на нужна-
та стойност ± 4
(вижте ръководството за 
експлоатация на ВМ-2)

При много ниска външна температу-
ра не се достига зададената стайна 
температура.

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

34. Описание на функциите на 
високоефективната помпа

* като „Отоплителен режим минимален“
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35.  Протокол за пускане в експлоатация 

Работи по пускането в експлоатация Измерени стойности или потвърждение

1.) Номер на производителя върху типовата табелка □

___________________________________

2.) Проверени ли са електрическото окабеляване/свързване/

защита съгласно техн. данни на ръководството за експлоатация 

и според предписанията на VDE?

□

2.) Съоръжението промито ли е? □

3.) Съоръжението напълнено ли е и извършена ли е подготовка на 
водата съгласно „Указания за планиране на подготовката на водата“? 

- стойността на pH е настроена 

- обща стойност на твърдост е настроена 

- електропроводимост

□

________________ стойност на pH 

________________ °dH 

________________ μS/cm 

4.) Обезвъздушени ли са уредът и съоръжението? □

5.) Има ли в съоръжението налягане 1,5 – 2,0 bar? □

6.) Проверена ли е хидравликата за течове? □

7.) Пълен ли е сифонът? □

8.) Газовият клапан настроен ли е за вида газ? Природен газ                                                      □
Втечнен газ                                                         □
Индекс на Вобе   ____________ kWh/m³

Работна калоричност ____________ kWh/m³

9.)  Проверено ли е налягането на връзката за газ? 

(измерете налягането на връзката за газ при пълно натоварване)

□

________________        mbar

10.) Настроен ли е видът газ в параметър HG12? природен газ                                                      □
LPG                                                                     □

11.) Настроена ли е желаната отоплителна мощност в параметър 

HG 04?

□

________________        %

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

стикера?

□

Долният протокол при въвеждане в експлоатация трябва да се попълни изцяло от квалифициран специализи-
ран техник!
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Работи по пускането в експлоатация Измерени стойности или потвърждение

13.) Извършена ли е проверка за изтичане на газ? □

14.) Поставена ли е облицовката? □

15.) Включване на отоплителния уред, поставяне на управлението 

на ИЗКЛ./готовност.

□

16.) Настроена ли е основната настройка на управлението? 

(напр. ECO/ABS; превключване зима/лято; фактор спестяване;  

антибактериална функция; съобщение за поддръжка и др.)

□

17.) Настройка на дължината за отработените газове извършена ли 

е в параметър HG45 съгласно „Таблица за настройка на дължи-

ната за отработените газове“?

□

18.) Измерване на отработените газове (режим на почистване на 

комина при горно натоварване и затворен уред):

 - Температура на отработените газове бруто

 - Температура на входящия въздух

 - Температура на отработените газове нето

 - Съдържание на въглероден диоксид (CO2) 

(Номинална стойност: природен газ 7,8 – 9,8%; LPG 9,1 – 11,4%)

 - Съдържание на въглероден монооксид (CO)

□

_____________                tA [°C]

_____________                tL [°C]

_____________       (tA - tL ) [°C]

_____________                      %

_____________                  ppm

19.) Проверена ли е системата за въздух/отработени газове? □

20.) Проверете и при необходимост променете параметър HG40 □

21.) Извършена ли е функционална проверка? 

(Контрол на режима на отопление и топла вода)

□

22.) Инструктиран ли е потребителят, предадени ли са документите? □

23.) Потвърдено ли е пускането в експлоатация? □ 

.................................................................................................................................................................................    
(Място, дата, печат/подпис на специализирания техник)

35. Протокол за пускане в експлоатация 
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36. Предпазни съоръжения
Температурен сензор на горивната камера (eSTB)
Температурният сензор на горивната камера е контактен сензор в шнека. Той се 
състои от 2 капсули със сензори, които заедно изпълняват функцията на пред-
пазен температурен ограничител (eSTB). Същевременно сензорът за темпера-
тура на горивната камера изпълнява функцията на температурен датчик (TW).

Температурата на изключване на TW е > 102°C. Това води до изключване на 
горелката, без да се блокира уредът. Повреда Þ код на грешка 06. При връщане 
под точката на изключване уредът отново заработва самостоятелно.

Температурата на изключване на TB е ≥ 108°C. Това води до изключване на го-
релката и до блокираща повреда Þ код на грешка 02. При връщане под точката 
на изключване уредът отново заработва след квитиране на грешката.

Температурен сензор на котела (сензор за управление)

Температурният сензор на котела в потока напред преди 3-пътния вентил се 
задава като сензор за управление. Уредът се регулира чрез регистрираната тук 
температура.
Максималната температура на котела възлиза на 85°C (фабрична настройка). 
Ако тази температура се превиши, това води до изключване на уреда и до ци-
клично спиране на горелката (фабрична настройка 7 минути).

Температурен сензор за отработените газове

Температурният сензор за отработените газове изключва уреда при темпера-
тура на отработените газове > 110°C. Стига се до блокираща повреда Þ код на 
грешка 07.

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

Капак на горивната камера STB (термостат)

STB изключва уреда при температура > 185°C. Стига се до блокираща повреда 
Þ код на грешка 01.

Следене на температурата

Следене на налягането 
на съоръжението

Защита срещу пожар в случай на изкипяваща вода

Уредът разполага със сензор за налягане, който следи работното налягане 
в отоплителния кръг. Ако системното налягане спадне под 0,8 bar, на дисплея 
се появява предупредително съобщение. Ако налягането в системата падне под 
0,5 bar, това води до изключване на горелката, без да се блокира уредът. Ако 
налягането отново се повиши над прага на изключване, уредът автоматично 
заработва отново.
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Отвеждане на въздух/отработени газове

Предвидете проветрение при B23, B33, C53

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

B23

B33C13x

C53

C83x

C53x

C33x

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C33x

C43x

C53x

C93x C33x B33

C13x

C93x C43x

Указания за комбиниране:

Точка Безопасна разлика в налягането съгласно DIN EN 15502-2-1 CGB-2-14 CGB-2-20 CGB-2-24

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

25

b
максималната безопасна разлика в налягането при най-голямото 
топлинно натоварване 
(Δpmax, saf(max))

87 78 78

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

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

25

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

Варианти за отвеждане на отработените газове Максимална  
дължина 1

[m]

до 
14 kW

до 
20 kW

до 
24 kW

B23 Тръба за отработени газове в шахтата и въздух за горене точно над уреда
(в зависимост от въздуха в помещението)

DN60
DN80

45
-

25
50

21
50

B33 Тръба за отработен газ в шахта с хоризонтална концентрична тръба за връзка
(в зависимост от въздуха в помещението)

DN60
DN80

43
50

23
50

19
50

B33 Връзка към нечувствителен към влага комин за отработени газове с хоризонтална 
концентрична съединителна тръба (в зависимост от въздуха в помещението

Пресмятане съгласно 
EN 13384

(производител на LAS)

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

DN60/100
DN80/125

10
10

10
10

10
10

C33x
вертикално концентрично преминаване през наклонен покрив или плосък покрив,
вертикално концентрично отвеждане за въздух/отработени газове за монтаж на шахта,  
(независимо от въздуха в помещението)

DN60/100
DN80/125

DN110/160

16
17
18

14
22
25

12
26
30

C43x
Връзка към нечувствителен към влага комин за въздух/отработени газове (LAS),
максимална дължина на тръбата от средата на дъгата на уреда до връзката 2 m  
(независимо от въздуха в помещението)

Пресмятане съгласно 
EN 13384

(производител на LAS)

C53
Връзка за тръба за отработен газ в шахтата и тръба за подаване на въздух през 
външна стена (независимо от въздуха в помещението), вкл. 3 m тръба за подаване 
на въздух

DN80/125 50 50 50

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

DN60/100 46 24 20

DN80/125 50 50 50

C53x Връзка към тръбата за отработени газове в шахтата и подаване на въздух през 
външна стена (независимо от въздуха в помещението) DN80/125 50 50 50

C83x Свързване концентрично към нечувствителен към влага комин за отработен газ
и въздух за изгаряне през външната стена (независимо от въздуха в помещението)

Пресмятане съгласно 
EN 13384

(производител на LAS)

C93x Тръба за отработен газ за монтаж на шахта
Тръба за връзка DN60/100, вертикална DN60

неподвижна 
гъвкава

17
13

17
13

17
13

C93x Тръба за отработен газ за монтаж на шахта
Тръба за връзка DN60/100 или DN80/125, вертикална DN80

неподвижна 
гъвкава

18
14

21
17

26
22

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

Указание: Системите C33x и C83x са подходящи и за 
монтаж в гаражи. 
Пресмятането беше извършено, като бяха взети предвид 
условията на налягането (геодезична височина 325 m). 
Примерите за монтаж при нужда трябва да се съобразят 
със строителните и специфичните за страната предписа-
ния. Въпроси за инсталацията, особено относно монта-
жа на ревизионните елементи и отворите за подаване 
на въздух (по принцип е нужно проветрение над 50 kW), 
трябва да се изяснят преди инсталацията с компетент-
ната областна служба за почистване на комините.

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

Системите за въздух/отработен газ DN60/100, 
DN80/125 и DN110/160 са сертифицирани системно 
с газовите кондензационни уреди на фирма WOLF.

Могат да се използват следните тръби за въздух/
отработени газове или тръби за отработени газове 
с разрешително CE-0036-CPD-9169003:
- Тръба за отработен газ DN60, DN80, DN110, DN125 

и DN160
- Концентрично отвеждане на въздуха/отработените 

газове DN60/100, DN80/125 и DN110/160
- Концентрично отвеждане на въздуха/отработените 

газове (върху фасадата) DN80/125
- Тръба за отработени газове, гъвкава, DN60, DN80 

и DN110
Необходимите обозначителни табелки са приложени към 
съответните принадлежности на фирма WOLF. 
Приложените към принадлежностите указания за 
монтаж също трябва да се спазват.

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



74 3064310_202001

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

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

Общи указания

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

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

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

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

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

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

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

Ако за тавана се изисква продължителност на 
огнеустойчивостта, то тръбите за подаване на 
въздух за горене и отвеждане на отработените 
газове в зоната между горния ръб на тавана и об-
лицовката на покрива трябва да имат обшивка, 
която също да има тази продължителност на 
огнеустойчивостта и да е направена от негори-
ми материали. Ако не бъдат взети посочените 
тук предпазни мерки, съществува опасност от 
разпространение на пожар.

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

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

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

Шахтите, които трябва да служат за захранване 
на топлинен генератор с въздух за горене и към 
които преди това са били свързани котли с теч-
но или твърдо гориво, трябва да се почистят 
основно. Не бива да има остатъци от сяра или 
сажди върху вътрешната повърхност на комина.
Ако това не е възможно, трябва да се използва 
отделно захранване с въздух. Начинът на из-
пълнение за това се определя от компетентна-
та областна служба за почистване на комини.
В случай че въздухът за горене бъде засмук-
ван през почистената шахта, може да се стигне 
до отделяне на миризма поради предишната 
употреба.

Внимание

Ограничител на температурата на отработените газове

Електронният ограничител на температурата на отрабо-
тените газове изключва уреда при температура на отра-
ботените газове над 110°C.

Ако се натисне бутонът за деблокиране при 
повреда, котелът отново се пуска в екс-
плоатация. Преди натискането на бутона 
за деблокиране при повреда трябва да 
се установи причината за изключването. 
Отстраняването на повредата въпреки 
високата температура на отработените 
газове може да доведе до разрушаване на 
системата за отработени газове.

Внимание

37. Указания за планиране на отвеждането 
на въздух/отработени газове
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Ако се инсталира газов кондензационен уред с отвеждане на въздуха/отработените газове 
през външната стена (вид C13x), то номиналната мощност в отоплителен режим трябва да се 
редуцира до под 11 kW (за начин на изпълнение вижте глава „Ограничение на максималната 
отоплителна мощност“). 

Тръбите за отработени газове трябва да могат да се проверяват за свободното им сечение. 
В помещението на монтаж трябва да се разположи поне един подходящ отвор за ревизия 
и/или проверка след съгласуване с местната служба за почистване на комините.

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

Връзка с отвеждане на въздух/
отработени газове

Пресметнатата дължина на отвеждането на въздух/отработени газове или тръбата за отработени 
газове се състои от дължината на правите тръби и дължината на колената.

Пример за система 60/1001):
права тръба за въздух/отработени газове  
с дължина 1,5 m L = права дължина + дължина на коляното
1 x 87° коляно  ≙  2 m L = 1,5 m + 1 x 2 m + 2 x 1,2 m
2 x 45° коляно  ≙  2 x 1,2 m L = 5,9 m

Изчисление на дължината на 
тръбопроводите за въздух/
дължина на отработени газове

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

1) Еквивалентност на дължината на системата:

60/100 80/125

Коляно 87° 2,0 m 2,0 m

Коляно 45° 1,2 m 1,2 m

Минимална големина на шахтата при режим на работа, независим от въздуха в помещението C93x
Допускане: В помещението за монтаж 
2 x рев. коляно, 1 x коляно 87° и 1,5 m 
хоризонтално с опорно коляно 87°

C93x

Тръба за отработени газове DN 80

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100 110 120 130 140 150 160

Шахта, квадратна [mm]

Съединителна тръба
DN 60/100

Съединителна тръба
DN 80/125

м
ак

с.
 о

тв
ес

на
 д

ъл
жи

на
 [m

]

a

a

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

110 120 130 140 150 160

Съединителна тръба 
DN 60/100

Съединителна тръба 
DN 80/125

Шахта, кръгла [mm]

м
ак

с.
 о

тв
ес

на
 д

ъл
жи

на
 [m

]
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Връзка към нечувствителен към влага комин за въз-
дух/отработени газове (LAS), комин за отработени 
газове или съоръжение за отработени газове вид C 43x

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

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

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

Връзка към нечувствителна към влага тръба за отра-
ботени газове вид В23 за зависима от въздуха в по-
мещението работа

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

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

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

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

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

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

37. Указания за планиране на отвеждането 
на въздух/отработени газове
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Следните основни положения са спазени при всички изчисле-
ния за долните таблици за дизайн:

• Свързващ проводник към шахтата: 1 x ревизионно коляно 87° 
и 1 m отвеждане на въздух/отработени газове

• Коефициент за безопасност 1,2

• Минимално разстояние между отделните камини: 0,25 m

• Напречно сечение на шахтата: DN110 – 168 mm x 168 m 
DN125 – 186 mm x 186 mm

• Максимално работно налягане: 60Pa

Комбиниране/каскада

Уредите са подходящи за комбиниране според работен лист G 635 
на DVGW. Като устройство за предотвратяване на рециркулация 
на отработените газове се използва рециркулационен превентор. 
Инсталираната система за отвеждане на отработените газове 
трябва да разполага с необходимото одобрение за комбиниране. 
Пригодността трябва да се докаже чрез замерване на горенето.

Системата на WOLF за отработените газове при комбинира-
не разполага с общо одобрение на строителната инспекция 
(№ Z-7.5-3122) и е приложимa със съществуваща шахта съгласно 
DIN V 18160-1, ал.7.2.3.

Максималното свръхналягане в системата за отработени газове 
не бива да превишава 60 Pa.

Брой 
камини

Макс. дължина тръба – H
DN110 DN125

2 17,00 m 17,00 m
CGB-2-14/ 3 17,00 m 17,00 m
CGW-2-14/100 4 17,00 m 17,00 m

5 17,00 m 17,00 m
6 17,00 m 17,00 m
2 23,50 m 23,50 m

CGB-2(K)-20/ 3 22,50 m 23,50 m
CGS-2-20/160/ 4 20,50 m 23,50 m
CGW-2-20/120 5 18,00 m 22,00 m

6 13,50 m 20,50 m
2 27,50 m 29,00 m

CGB-2(K)-24/ 3 25,00 m 18,00 m
CGS-2-24/200/ 4 16,50 m 25,50 m
CGW-2-24/140 5 11,00 m 24,00 m

6 16,50 m

37. Указания за планиране на отвеждането 
на въздух/отработени газове
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Проверка за уплътненост към 
съседните уреди

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

Препоръчваме следния начин на изпълнение:

Проверка за уплътненост към съседните уреди

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

- След това при първия CGB-2 в показанието на статуса „Отоплителен уред“  
с бутона за бърз старт 3 активирайте „Коминочистач“ è CGB-2 се включва.

- Първият CGB-2 трябва да работи поне 5 минути.

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

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

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

Проверка за уплътненост на първия CGB-2

- Изключете първия CGB-2 през функционален бутон 4 è  
„Коминочистач“ е деактивиран.

- При втория CGB-2 посредством бутона за бърз старт 3 в показание на стату-
са „Отоплителен уред“ активирайте „Коминочистач“ è CGB-2 се включва.

- Вторият СGB-2 трябва да работи поне 5 минути.

- Измерете съдържанието на CO2 в накрайника за свързване на въздуха в пър-
вия CGB-2.

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

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

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

Отработени газове < 120°C

C93x

6

7

прекарайте 
хоризонталния 
тръбопровод 
с > 3° наклон 
спрямо уреда

Внимание

 1 Газов кондензационен уред

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

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

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

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

 6 Универсален накрайник за 
наклонен покрив 25/45°

 7 Розетка за плосък покрив

 8 Коляно 45° DN60/100

 9 Ревизионно коляно DN60/100

 10 Коляно 87° DN60/100

 11 Розетка

 12 Опорна шина

 13 Опорно коляно 87° DN60 на DN80

 14 Разделител

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

 16 Капак на шахтата  
с УВ стабилизиран изходящ елемент

 17 Дистанцираща  
скоба

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

C33x C33x C33x

37. Указания за планиране на отвеждането 
на въздух/отработени газове
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Свързване към нечувствително на влага съоръжение за отработени газове и LAS

Система Plewa
C43x

Система Schiedel
C43x

10

10

10

10

 1 Газов кондензационен 
уред

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

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

 9 Ревизионно коляно
 10 Коляно 87° DN60/100
 11 Розетка
 12 Опорна шина
 13 Опорно коляно 87° 

DN60 на DN80
 14 Разделител
 15 PP тръба за отработени 

газове DN80 
 500 mm 
 1000 mm 
 2000 mm

 16 Капак на шахтата 
с УВ стабилизиран 
изходящ елемент

 17 Дистанцираща скоба
 18 Тръба за въздух/

отработени газове, 
хоризонтална със 
защита от вятър

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

17 18

18

11 11

11

1119
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1 1 1

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

C13x C13x B33

Капандура

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

Отработени газове < 110°C

Пример за изпълнение, независимо 
от въздуха в помещението/шахта

C33x

прекарайте 
хоризонталния 
тръбопровод 
с > 3° наклон 
спрямо уреда

Внимание

 1 Газов кондензационен уред
 3 Разединително устройство 

(плъзгаща муфа), 
ако е необходимо

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

 9 Ревизионно коляно
 11 Розетка
 12 Опорна шина
 13 Опорно коляно 87° DN60/100
 14 Разделител
 16 Капак на шахтата  

сУВ стабилизиран изходящ елемент

 17 Дистанцираща скоба

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

Важат изискванията на DIN 18160-1, Приложение 3.
Преди монтажа трябва да се информира компетентна местна служба за почистване на комини.

само зависещ от въздуха в помещението начин на работа

Капак на шахтата 
изцяло от неръждаема 
стомана от каталога на 
фирма WOLF

Система от полипропилен 
до 120°C, СЕ одобрение

комин,
T400

зависещ и независещ от въздуха в помещението начин 
на работа

1
0

0
0

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

комин,
T400

Система от полипропилен 
до 120°C, СЕ одобрение

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

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

4

8

8

Раз
сто

ян
ие

 А

Изместване

10

9

10

10

4

4

Разстояние А

Разстояние А

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

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

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

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

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

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

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

37. Указания за планиране на отвеждането 
на въздух/отработени газове
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Отвеждане на въздух/отработени газове, вертикално, концентрично (примери) C33x (примери), система DN80/125

Вид C33x:   Газов кондензационен уред 
с подаване на въздух за горе-
не и отвеждане на отработе-
ните газове вертикално през 
покрива.

22 2

33

8

8

4
4

4

9

9
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5

10 4 5 11
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S

6 6 6
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5

4

7 7 7
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12

13

6

14

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 към DN80/125

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

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

 5 Дистанцираща скоба

 6 Скоба за закрепване DN125 
за преход за покрив

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

 8 Разединително устройство 
(плъзгаща муфа), ако е необходимо

 9 Коляно 45° DN 80/125

 10 Ревизионно коляно 87° DN80/125

 11 Коляно 87° DN80/125

 12 Универсален накрайник за 
наклонен покрив 25/45°

 13 Адаптер „Klöber“ 20 – 50°

 14 Розетка за плосък покрив

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

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

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

Внимание

C33x C33x C33x

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

Отвеждане на въздух/отработени газове, хоризонтално, концентрично C13x, C53x и B33 
и тръба за отработени газове върху фасадата C53x (примери) DN80/125

1621

22

23

24

25

26

4 5

4 5

4 16 16

2 2

15 16

220

>
4
0
0

3

11 4 5

2

10

10

17

18

20

18

17

18

19

20

18

1 1 1

Хоризонтално отвеждане на 
въздух/отработени газове 
през наклонен покрив 

Тръба за отработени газове 
върху фасада

(само при нужда)

Отвор Ø 90 mm 
в стената на комина. 
Монтирайте тръбата 
за отработени газове 
плътно в стената на 
комина.

C13 x C53x B33

Капандура
 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 
към DN80/125

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

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

 5 Дистанцираща скоба

 10 Ревизионно коляно 87° 
DN80/125

 11 Коляно 87° DN80/125

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

 16 Розетка

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

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

 19 Елемент за засмукване 
на въздух 
DN80/125

 20 Конц. изходящ край 
със скоба за стягане

 21 Връзка към комин за 
отработени газове B33 
дължина 250 mm с отвор за въздух

 22 Опорна шина

 23 Опорно коляно 87° DN80

 24 Разделител

 25 PP тръба за отработени газове 
DN80

 26 Капак на шахтата  
с УВ стабилизиран изходящ 
елемент

 28 Ревизионен Т-образен елемент

 29 Тръба за въздух Ø 125 mm

 30 Тръба за засмукване на въздух 
Ø 125 mm Хоризонталното отвеждане на отработени газове трябва да се монтира с около 

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

16 16 4 55 2930 28

2

4 16

22

23

24

25

26

1

C83 x
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Преди инсталацията трябва да се информира компетентната областна служба по почистване на комините.

16

22

11

4 5

4

2

26

10

4

8

1

C33x

4

>20 >305

C93x, зависимо от въздуха 
в помещението в шахта DN80 

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

B33, зависимо от въздуха 
в помещението в шахта DN80 

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

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

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 към DN80/125

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

 5 Дистанцираща скоба

 8 Разединително устройство 
(плъзгаща муфа), ако е необходимо

 10 Ревизионно коляно 87° DN80/125

 11 Опорно коляно 87° DN80/125

 16 Розетка

 22 Опорна шина

 26 Капак на шахтата  
с УВ стабилизиран изходящ елемент

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

 1 Газов кондензационен уред

 2 Преходник DN60/100 
към DN80/125

 16 Розетка

 22 Опорна шина

 23 Опорно коляно 87° DN80

 24 Разделител

 25 PP тръба за отработени 
газове DN80

 26 Капак на шахтата  
с УВ стабилизиран изходящ 
елемент

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

 32 Тръба за засмукване на 
въздух Ø 125 mm

 33 Коляно 90° DN80

 34 T-образен елемент 87° 
с ревизионен отвор DN80

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

Монтирайте разпределител на тръбата за въздух/отработени газове 80/80 mm 
ексцентрично (31) при разделено водене въздух/отработени газове след (2) при-
съединителен адаптер DN80/125 с измервателни накрайници.
При свързване на строително одобрено отвеждане на въздух/отработени газове 
трябва да се спазва одобрението на компетентните органи.
Хоризонталното отвеждане на отработени газове трябва да се монтира с около 
3° наклон (6 cm/m) към уреда. Прекарайте хоризонталното отвеждане на въздух 
с около 3° наклон навън – осъществете засмукването на въздух със защита от 
вятъра; допустимо налягане на вятъра при входа за въздух 90 Pa, защото при 
по-високо налягане на вятъра горелката не може да започне работа.

Отвеждане на въздух/отработени 
газове, ексцентрично

2
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37. Указания за планиране на отвеждането 
на въздух/отработени газове
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Допълващи указания за монтаж за тръбопровода за въздуха/отработените газове DN80/125

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

Преходник от LAF 
DN60/100 към DN80/125

Ревизионен елемент (3)

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

4

9

9

Раз
сто
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 А

Изместване

11
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11

11

4

4

Разстояние А

Разстояние А

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

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

Ако е нужен ревизионен отвор за отвеждане на въздух/отра-
ботени газове, тогава монтирайте тръба за въздух/отработени 
газове с ревизионен отвор (3) (предвидете дължина 200 mm).

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

Вкарайте разединителното устройство (8) при монтажа 
до упор в муфата. Вкарайте следващата тръба за въз-

дух/отработени газо-
ве (4) 50 mm (размер 
S) в муфата на разе-
динителното устрой-
ство и в тази позиция 
задължително фи-
ксирайте положение-
то, напр. с тръбна 
скоба DN125 (5) или 
с фиксиращ винт от 
страната на въздуха.

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

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

Циркулация топла вода

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

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

Внимание

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

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

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

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

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

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

Внимание

Циркулационната тръба трябва да се изолира съгласно 
законовите предписания. Циркулационната помпа трябва 
да се свърже към регулирането на уреда при изход А1, за-
щото с параметър HG14 могат да се настройват 3 различни 
програми на циркулация.

Фигура: Подово отопление (пример)

38. Указания за планиране на подово 
отопление/циркулация
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39. 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 съобщенията

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 пара-
метри се връщат към фабричните си настройки.  
Вижте „Настройване на параметрите“.

Парола
Нужно е разрешение!

- - - -
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40. Технически данни за поддръжка 
и планиране

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

зависим 
от въздуха 
в помеще-

нието

независим 
от въздуха 
в помеще-

нието

комин,
нечувствителен към 

влага

комин за 
въздух/

отработени 
газове

отвеждане 
на въздух/ 
отработени 

газове

строително 
одобрен 

LAF

нечувствителна 
към влага тръба 
за отработен газ

B23, B33, C13x, 
C33x, C43x, C53, 
C53x, C83x, C93x

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

C63x B23, C53x, 
C83x, C93x

1)  При означението „х“ всички части на тръбопровода за отвеждане на отработени газове са заобиколени от въздуха за 
горене.

2) В Швейцария съблюдавайте указанията за работа с газ G1!

NTC
Съпротивления на сензорите

Температурен сензор за котела, температурен сензор на резервоара, температурен 
сензор на изхода на топлата вода, сензор за външната температура, температурен 
сензор за обратния поток, eSTB датчик, температурен сензор за отработените 
газове, температурен сензор на колектора.

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

Темп. °C Съпротивле-
ние Ω

-17 40 810 17 7162 51 1733 85 535
-16 38 560 18 6841 52 1669 86 519
-15 36 447 19 6536 53 1608 87 503
-14 34 463 20 6247 54 1549 88 487
-13 32 599 21 5972 55 1493 89 472
-12 30 846 22 5710 56 1438 90 458
-11 29 198 23 5461 57 1387 91 444
-10 27 648 24 5225 58 1337 92 431
-9 26 189 25 5000 59 1289 93 418
-8 24 816 26 4786 60 1244 94 406
-7 23 523 27 4582 61 1200 95 393
-6 22 305 28 4388 62 1158 96 382
-5 21 157 29 4204 63 1117 97 371
-4 20 075 30 4028 64 1078 98 360
-3 19 054 31 3860 65 1041 99 349
-2 18 091 32 3701 66 1005 100 339
-1 17 183 33 3549 67 971 101 330
0 16 325 34 3403 68 938 102 320
1 15 515 35 3265 69 906 103 311
2 14 750 36 3133 70 876 104 302
3 14 027 37 3007 71 846 105 294
4 13 344 38 2887 72 818 106 285
5 12 697 39 2772 73 791 107 277
6 12 086 40 2662 74 765 108 270
7 11 508 41 2558 75 740 109 262
8 10 961 42 2458 76 716 110 255
9 10 442 43 2362 77 693 111 248

10 9952 44 2271 78 670 112 241
11 9487 45 2183 79 649 113 235
12 9046 46 2100 80 628 114 228
13 8629 47 2020 81 608 115 222
14 8233 48 1944 82 589 116 216
15 7857 49 1870 83 570 117 211
16 7501 50 1800 84 552 118 205
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41. Повреда – причина – отстраняване
Общи указания

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва да се отстраняват, заобикалят или да се правят неактивни по 
друг начин. Газовият кондензационен уред може да се използва само в технически безупречно състояние. Повреди 
и щети, които влияят отрицателно или биха могли да повлияят отрицателно на безопасността, трябва да бъдат отстра-
нени незабавно от специалист. Повредени конструктивни елементи 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 съоб-
щения.
Символ за предупреждение/повреда на дисплея (символ: триъгълник с удивителен знак) показва активно съобщения за 
предупреждение или повреда. Символ с катинар (символ: катинар) сигнализира, че наличното съобщение за повреда 
е изключило уреда и го е заключило. Освен това се показва продължителността на наличното съобщение.

Процедиране при повреди:

- Отчетете съобщението за повреда
- Установете и отстранете причината за повредата с помощта на следната таблица
- Потвърждаване на повреда Ако съобщението за грешка не може да се потвърди, високи температури при топлооб-

менника могат да предотвратяват разблокирането
- Проверете правилната функция на съоръжението

Указание:
Потвърждаването на следните съобщения предполага въвеждането на кода за специалист „1111“:
FC 20, 30, 32,35, 36, 37, 38, 39, 99

История на съобщенията:

В менюто на специалиста в индикаторния модул АМ или модула за обслужване BM-2 може да се извика историята на 
съобщенията и да се покажат последните 20 съобщения за грешка.

Процедиране при предупредения:

- Отчетете съобщението с предупреждение
- Установете и отстранете причината за повредата с помощта на следната таблица
- Изчистване на грешката при предупреждения не е необходимо
- Проверете правилната функция на съоръжението

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

Внимание

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

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

Внимание
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41. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

01 Свръхтемпература на 
STB

Предпазният ограничител на 
температурата (термостат) се 
е задействал

Температурата върху капака на 
топлообменника е превишила 185°C

Замърсена горивна камера 

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

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

извършете почистване или я сменете.
Проверете помпата на отоплителния кръг
Обезвъздушете съоръжението
Натиснете бутон за изчистване на грешки

02 Свръхтемпература 
на ТВ

Един от температурните датчици 
eSTB1 или eSTB2 на горивната 
камера е превишил границата на 
температурния ограничител (108°C)

Налягане на съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Помпа

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете отоплителния кръг.
Температурен ограничител (eSTB):
-  Проверете кабела и щепсела.
-   Ако са в ред, но няма функция, сменете 

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

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

03 Колебание dt – поток 
напред

Tемпературна разлика между 
температурни датчици eSTB1 
и eSTB2 > 6°C в горивната камера

eSTB:
-  дефектно, сменете еSTB
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

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

Неизправен електрод за наблюдение

Неизправен запалителен 
електрод, неизправен запалителен 
трансформатор

Газоснабдяване

HG44 характеристики изместване

Газова арматура

Газовата арматура е сменена

Замърсен газов кондензационен котел

Газоснабдяване:
-  Проверете газовата отсечка (Отворен ли 

е кранът за газ?).
Йонизационен електрод:
-  Проверете положението и състояние-

то на електрода, при необходимост го 
настройте или сменете.

Запалителен електрод:
-  Проверете положението на запали-

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

HG44 характеристики изместване:
-  Настройте HG44 на стандартна стойност
Газова арматура:
-  Проверете дали газовият клапан е отво-

рен, ако не – проверете кабела и щепсе-
ла и повторете теста.

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

-  След смяна на газовата арматура на-
стройте HG44 на стандартна стойност

-  Проверете заземяването на горелката.
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41. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

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

Неизправен електрод за наблюдение

Пътят за отработените газове 
е запушен

Изходът за кондензат е запушен

Настройка на вида газ

Налягане на газа

Рециркулация на отработените газове

(отработени газове в подавания въздух)

Замърсен газов кондензационен котел

Настройка на вида газ:
-  Проверете настройката на вида газ на 

газовата арматура и в AM/BM.
Налягане на газа:
-  Проверете налягането на връзката за газ 

(налягане на потока). 
Йонизационен електрод:

-  Проверете състоянието на електрода,  
при нужда почистете или сменете.

-  Настройте отстоянието и позицията или  
при нужда сменете.

Рециркулация на отработените газове:
-  Проверете пътя на отработените газове 

в уреда и извън него (неуплътнен, блоки-
ран, задръстен).

-  Проверете заземяването на горелката.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

06 Свръхтемпература на 
ТW

Един от температурните сензори 
eSTB1 или eSTB2 е превишил 
границата на механизма за 
температурно наблюдение (102°C)

Налягане на съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Термоконтролер във VL

Помпа

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете отоплителния кръг.
Термоконтролер във VL:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако електрическата връзка е в ред, но 

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

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

07 Свръхтемпература на 
TB отработените газове

Температурата на отработените 
газове е превишила границата за ТВА 
температурата на изключване 110°C

Горна част на горивната камера

Горивна камера

Термоконтролер за отработените 
газове

Горна част на горивната камера:
-  Проверете монтажното положение.
Горивна камера:
-  Ако горивната камера е силно замърсена, 

извършете поддръжка или я сменете.
Термоконтролер за отработените газове:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако електрическата връзка е в ред, но 

няма функция, сменете TW.
08 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 и клапата за отработени газове 
блокира

Клапа за отработени газове:
-  Проверете кабела, щепселните връзки 

и захранването с напрежение.
-  Проверете функцията на клапата за 

отработени газове.
-  Проверете обратното съобщение от 

клапата за отработени газове.
-  Проверете настрoйка HG13 и HG14.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

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

изискайте специализиран техник
10 Повреден eSTB сензор Температурният сензор eSTB1, 

eSTB2 върху горивната камера или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

eSTB върху горивната камера:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако електрическата връзка е в ред и не 

функционира, сменете eSTB.
11 Преждевременно 

задействане на пламък
Разпознат е сигнал за пламък в при 
състояние на покой на горелката

Проверете електрода за наблюдение

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
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41. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

12 Неизправен сензор на 
котела

Свръхтемпература в потока напред  
сензор на котела > 100°C

Сензорът на котела или проводникът 
на сензора имат късо съединение или 
прекъсване 

Помпа

Помпа:
-  Проверете дали помпата работи. Ако 

не, проверете кабела и щекера. Ако 
електрическата връзка е в ред и не 
функционира сменете помпата. 
Свръхтемпература в потока напред:

-  Увеличете минималните обороти на 
помпата. 
Сензор на котела:

-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако са в ред, но няма функция, сменете 

сензора на котела.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

13 Неизправен сензор за 
отработените газове

Сензорът за отработените газове или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Температурен сензор за отработените 
газове:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако електрическата връзка е в ред, но 

няма функция, сменете сензора.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

14 Неизправен сензор за 
топла вода

Сензорът за топла вода (сензор на 
резервоара) или проводникът на 
сензора имат късо съединение или 
прекъсване

Сензор за топла вода > 99°C

Температурен сензор за топлата вода:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако е в ред, сменете сензора.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

15 Неизправен външен 
сензор

Външният сензор или проводникът на 
сензора имат късо съединение или 
прекъсване

eBus - външен сензор

Радио - външен сензор

eBus - външен сензор
-  вижте ръководството на eBus външния 

сензор.
Радио - външен сензор
-  вижте ръководството на радио външния 

сензор.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

16 Неизправен сензор за 
обратен поток

Сензорът за обратен поток или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Сензор за обратен поток > 100°C

Сензор за обратен поток:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако са в ред, но няма функция,  

сменете сензора на обратния поток.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

20 Релеен тест GKV Неуспешен тест на вентила

Газова арматура дефектна

Сменете газовата арматура.

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
24 Обороти на 

вентилатора <
Не са достигнати зададените обороти 
на вентилатора

Фиксиране кутии за управление

Дефектен вентилатор

Предпазител F2 на HCM-2 е дефектен

Вентилатор:
-  Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задей-
стването.

-  Ако са в ред, но няма функция, сменете 
вентилатора.

Фиксиране кутии за управление:
-  Проверете дали горната и долната част 

на кутията за управление са фиксирани.
Проверете предпазител F2 на платката за 
управление HCM-2
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

26 Обороти на 
вентилатора >

Вентилаторът не достига състояние 
на покой

Вентилатор:
-  Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задей-
стването.

-  Ако грешката се повтаря, сменете вен-
тилатора.

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
27 Неизправен сензор на 

изхода за топла вода

Неизправен сензор на 
слой

Сензорът на изхода за топла вода/
сензорът на слой или кабелът на 
сензора има късо съединение или 
прекъсване

Сензор на изхода за топла вода/сензор на 
слой
-  Проверете кабела и щепселните връзки
-  Ако са в ред, но няма функция, сменете 

сензора.
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41. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

30 Запалващ автомат CRC EEPROM наборът данни не 
е валиден.

EEProm наборът данни не е валиден:
-  Изключете/включете в мрежата.
-  Ако това не помогне, потърсете  

специализиран техник.
32 23 VAC захранване 23 VAC захранване извън 

допустимата област (напр. късо 
съединение)

Мрежови адаптер:
-  Изключете/включете в мрежата.
-  Натиснете бутона за изчистване на 

грешки.
-  Ако грешката не може да се потвърди, 

потърсете специалист.
35 ВВС липсва Щепселът за параметри е бил 

отстранен или не е вкаран правилно.

Запалващият автомат е сменен 
и няма вкаран щепсел за параметри

Щепселът за параметри е бил отстранен 
или не е вкаран правилно

Вкарайте щепсела за параметри според 
типа на уреда

36 ВВС повреден CRC грешка ВСС

Грешка на щепсела за параметри

CRC грешка ВСС: 
 -  Сменете щепсела за параметри.

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
37 Грешен ВВС Щепселът за параметри не 

е съвместим с GBC-e платката

BCC обозначението е въведено 
грешно

Превключване на работния превключвател 
AUS/EIN

Щепселът за параметри не е съвместим.

Въведете правилно ВСС-кода на типовата 
табелка.

Вкарайте правилния щепсел за 
параметри.

Натиснете бутона за чистене на грешки 
и въведете код на специалиста 1111.

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 параметри.

Сменете щепсела за параметри.

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
39 ВСС системна грешка Грешка на щепсела за параметри

BCC процесът на копиране не 
е стартирал

Превключване на работния превключвател 
AUS/EIN

Сменете щепсела за параметри.

Натиснете бутона за чистене на грешки 
и въведете код на специалиста 1111.

40 Наблюдение на 
потока (проверка 
за увеличаване на 
налягането)

Увеличаване на налягането 
в съоръжението < 150 mbar

Въздух в отоплителния кръг

Неизправен сензор за налягане

Повредена помпа

Проверете налягането на съоръжението.

Обезвъздушете отоплителния кръг.

Сензор за налягане:

-  Проверете кабела и щепселните връзки.

-  Ако е наред, сменете сензора за налягане.

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

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

41 Наблюдение на потока 
(проверете сензора)

Температура на обратния поток > eSTB 
температура + 12K, температура на 
обратния поток > сензор на котела 
+ 12K

Прекалено ниско налягане на 
съоръжението

Въздух в отоплителния кръг

Неизправна помпа/малка мощност

Проверете налягането на съоръжението.
Обезвъздушете съоръжението.
Наблюдение на потока:
-  Повдигане на минималните обороти на 

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

няма функция, сменете помпата.
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Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

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,

Проверете параметъра Препълване на 
резервоара HG25

Натиснете бутон за изчистване на грешки

Проверете помпата за зареждане
53 IO отклонение от 

регулирането
Газова арматура дефектна

Налягане на присъединяване на газ 
извън номиналния диапазон

Йонизационен електрод кородирал/
извит

Регулаторът на ток за GBC-e 
е дефектен

Захранване с напрежение газова 
арматура дефектно
Заземяване на горелката дефектно

Газова арматура:
-  Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задейства-
нето.

Налягане на газа:
-  Проверете налягането на връзката за газ 

(налягане на потока), ако е наред
Йонизационен електрод:
-  Проверете състоянието на електрода, 

при нужда почистете или сменете.
-  Настройте отстоянието и позицията или 

при нужда сменете.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.
HG43 IO базова стойност и HG44 KL 
изместване се задават от специалист на 
фабрична настройка.

54 Задействащи елементи 
на GLV

Рециркулация на отработените газове

грешна настройка на вида газ

грешна газова дроселна бленда

Газова арматура дефектна

Дефектен вентилатор

Рециркулация на отработените газове:
-  Проверете пътя на отработените газове 

в уреда и извън него (неуплътнен, блоки-
ран, задръстен).

-  Проверете влиянието на вятъра.
Настройка на вида газ
-  Проверете настройката на вида газ на 

газовата арматура и в AM/BM-2.
Газова дроселна бленда:
-  Демонтиране на държача на газовия 

вентил.
-  Проверете дали е монтирана правилната 

газова дроселна бленда. 
CGB-2-20/24: синьо 
CGB-2-14: черно

Газова арматура:
-  Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задей-
стването, при дефектни арматури респ. 
сменете.

Вентилатор:
-  проверете за щети по лагерите.
-  Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задейства-
нето.

-  Ако вентилаторът е дефектен, го сменете
55 Системна грешка на GLV Вътрешна проверка за достоверност 

на GBC-e неуспешна.
Системна грешка:
-  Проверете дали наблизо няма силно 

електромагнитно смущаващо поле.
-  Вкл/изкл на мрежата и при нужда 

изчистване на грешки.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.
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41. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

56 Калибриране на 
работната граница

Работната граница за калибриране 
(минимум) е премината

Рециркулация на отработените газове

Йонизационен електрод кородирал/
извит

Неизправност при окабеляването 
на HCM-2 (страната на ниското 
напрежение)

Рециркулация на отработените газове:
-  Проверете пътя на отработените газове 

в уреда и извън него (неуплътнен, бло-
киран, задръстен).

IO базова стойност да се зададе от (серви-
за) на фабрична настройка.
Йонизационен електрод:
-  проверете електрическото свързване 

и връзки.
-  Проверете състоянието на електрода, 

при нужда почистете или сменете.
-  Настройте отстоянието и позицията или 

при нужда сменете.
Проверете заземяването на горелката
Натиснете бутона за изчистване на грешки.
електр. Проверете свързването на HCM-2 
страната на ниското напрежение

57 Калибриране на 
отклонение

Йонизационен електрод кородирал/
извит

Сажди или мръсотия във входящия 
въздух

Рециркулация на отработените газове

Неизправност при окабеляването 
на HCM-2 (страната на ниското 
напрежение)

Входящ въздух:
-  Частиците сажди или мръсотия във 

входящия въздух водят до отклонение 
в калибрирането (Спазвайте при работа 
в зависимост от въздуха в помещението).

Йонизационен електрод:
-  проверете електрическото свързване 

и връзки.
-  Проверете състоянието на електрода, 

при нужда почистете или сменете.
-  Настройте отстоянието и позицията или 

при нужда сменете.
-  Извършете 100% калибриране.
Сменете щепсела за параметри
електр. Проверете свързването на HCM-2 
страната на ниското напрежение

58 Калибриране на Timeout Отоплителният уред не може да 
извърши калибрирането

Рециркулация на отработените газове

Дефектен вентилатор

Отнемането на топлина е прекалено 
малко

Неизправност при окабеляването 
на HCM-2 (страната на ниското 
напрежение)

Рециркулация на отработените газове:
-  Проверете пътя на отработените газове 

в уреда и извън него (неуплътнен, бло-
киран, задръстен).

Вентилатор: 
Проверете дали вентилаторът и неговите 
електрически свързвания са наред.

Отнемането на топлина е прекалено малко: 
-  Погрижете се за достатъчно отнемане на 

топлина, отворете отоплителните кръгове.

Контрол на IO електрода

Натиснете бутона за изчистване на грешки.

електр. Проверете свързването на HCM-2 
страната на ниското напрежение

59 Калибриране на 
работната граница

Работната граница за калибриране 
(максимум) е превишена

Сажди или мръсотия във входящия 
въздух

Рециркулация на отработените газове

Неизправност при окабеляването  
на HCM-2 (страната на ниското 
напрежение)

Входящ въздух: 
Сажди или други частици мръсотия 
във входящия въздух (да се спазва при 
независеща от въздуха в помещението 
експлоатация).

Проверка за уплътненост

Задаване на базова стойност на IO от 
клиентската служба до фабрична настройка

електр. Проверете свързването на HCM-2 
страната на ниското напрежение

78 Повреден сензор на 
колектора

Сензорът на колектора или 
проводникът на сензора имат късо 
съединение или прекъсване

Сензор на колектора:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако са в ред, но няма функция,  

сменете сензора.
-  Натиснете бутон за изчистване на греш-

ки.
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41. Повреда – причина – отстраняване
Код за 
грешка

Повреда Възможни причини Мярка за отстраняване

90 Комуникация FA Комуникацията между регулиращата 
платка и запалващия автомат 
е нарушена

Натиснете бутона за изчистване на грешки.

Връзка между GBC-e и НСМ-2:
-  Проверете блокирането на двата корпуса 

на платките.
-  Ако са в ред и грешката продължава да 

съществува.
Проверете щепсела на платката на НСМ-2.

Ако грешката продължава да съществува 
потърсете специализиран техник

95 Прогр. режим Запалващият автомат се управлява 
от РС (само за сервиз)

няма мярка

96 Нулиране Бутонът за изчистване на грешки 
е натискан прекалено често

Изключете/включете мрежата и веднага 
потвърдете съобщението за грешка.

Ако това не помогне, потърсете 
специализиран техник.

98 Усилвател на пламъка Грешка в разпознаването на пламъка

Късо съединение на наблюдаващия 
електрод или замърсяване

Неизправност при окабеляването  
на HCM-2 (страната на ниското 
напрежение)

-  Натиснете бутона за изчистване на 
грешки.

Йонизационен електрод:
-  проверете електрическото свързване 

и връзки.
-  Проверете състоянието на електрода, 

при нужда почистете или сменете.
-  Настройте отстоянието и позицията или 

при нужда сменете.
електр. Проверете свързването на HCM-2 
страната на ниското напрежение

99 Системна грешка на 
запалващ автомат

Хлабав контакт PWM щепсел или 
мрежов щепсел на вентилатора

Вътрешна грешка на запалващия 
автомат

Електрониката на GBC-e е повредена

непозната GBC-e платка с проводници

Проверете щекера/проводника за PWM 
сигнал на вентилатора за хлабав контакт.
Вътрешна грешка на запалващия автомат:
-  Изчистване на грешката е възможно 

едва след изключване/включване на 
мрежата

Електроника GBC-e.
-  Проверете щепселната връзка или 

захранването с напрежение на GBC.
-  ако са в ред, потърсете сервиз
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

107 Налягане на HK Прекалено ниско налягане на 
съоръжението

Неизправен сензор за налягане на 
подаването

Неизправен сензор за налягане

Проверете налягането на съоръжението.
Проверете дали подаването не е неиз-
правно.
Сензор за налягане:
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако са в ред, но няма функция, сменете 

сензора за налягане.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

116 Външна повреда на 
параметризиран  
вход E1

Съобщение за външна повреда на 
конфигуриран изход E1 (контакт 
за известяване на повреда на Е1 
е отворил)

отстранете външната повреда, проверете 
проводника
Потвърдете съобщението за грешка

Легенда:

BCC = Щепсел за параметри (Boiler Chip Card)
FA = Запалващ автомат
GKV = Комбиниран газов клапан
TW = Термоконтролер
TB = Ограничител на температурата
STB = Предпазен ограничител на температурата
eSTB: = електронен предпазен ограничител на температурата
GLV = Съставно съоръжение за газ и въздух
dT = Температурна разлика
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Код за 
грешка

Предупреждение Възможни причини Мярка за отстраняване

1 Запалващ автомат

е сменен

Регулиращата платка е разпознала, 
че запалващият автомат е бил сменен

уверете се, че е вкаран подходящият 
щепсел за параметри.

Проверете настройката на параметрите на 
уредите.

2 Налягане на топлинен 
кръг

Налягането на водата е паднало

под границата за предупреждение

Проверете налягането на съоръжението,

проверете сензора
3 Параметър прочетен Вкаран е друг щекер за 

конфигуриране Всички параметри 
се връщат на фабрична настройка, 
платката HCM-2 или GBCe е била 
сменена

уверете се, че е вкаран

подходящия щепсел за параметри,

Проверете настройката на параметрите на 
уредите.

4 Не се образува 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 наблюдение,

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 Проверете/сменете електрода за наблюдение,

Пътят за отработен газ 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

Спиране

Проверете системата за отработени газове,

проверете мрежовия проводник до 
вентилатора

Проверете връзката между CGBe и HCM-2
43 Много запалвания на 

горелката
Брой запалвания на горелката, много 
висок

Отнемането на топлина е прекалено малко: 
Погрижете се за достатъчно отнемане на 
топлина (отворете отоплителните тела).
Увеличете блокирането на такта на 
горелката HG09

53 IO отклонение от 
регулирането

Газова арматура дефектна

Налягане на присъединяване на газ 
извън номиналния диапазон

Йонизационен електрод кородирал/
извит

Регулаторът на ток за GBC-e 
е дефектен

Захранване с напрежение газова 
арматура дефектно
Заземяване на горелката дефектно

Газова арматура:
- Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задейства-
нето.

Налягане на газа:
- Проверете налягането на връзката за газ 

(налягане на потока), ако е наред
Йонизационен електрод:
- Проверете състоянието на електрода, при 

нужда почистете или сменете.
- Настройте отстоянието и позицията или 

при нужда сменете.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

42. Предупредителни съобщения 
– причина – отстраняване
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Код за 
грешка

Предупреждение Възможни причини Мярка за отстраняване

54 Задействащи елементи 
на GLV

Рециркулация на отработените газове

грешна настройка на вида газ

грешна газова дроселна бленда

Газова арматура дефектна

Дефектен вентилатор

Рециркулация на отработените газове:
-  Проверете пътя на отработените газове 

в уреда и извън него (неуплътнен, блоки-
ран, задръстен).

-  Проверете влиянието на вятъра.
Настройка на вида газ
-  Проверете настройката на вида газ на 

газовата арматура и в AM/BM.
Газова дроселна бленда:
-  Демонтиране на държача на газовия вентил.
-  Проверете дали е монтирана правилната 

газова дроселна бленда. 
CGB-2-20/24: синьо 
CGB-2-14: черно

Газова арматура:
-  Проверете кабела, щепселните връзки, 

захранването с напрежение и задействане-
то, при дефектни арматури респ. сменете.

Вентилатор:
-  проверете за щети по лагерите.
-  Проверете кабела, щепселните 

връзки, захранването с напрежение 
и задействането.

-  Ако вентилаторът е дефектен, го сменете
55 Системна грешка на 

GLV
Вътрешна проверка за достоверност 
на GBC-e неуспешна.

Системна грешка:
-  Проверете дали наблизо няма силно 

електромагнитно смущаващо поле.
-  Вкл/изкл на мрежата и при нужда из-

чистване на грешки.
Натиснете бутона за изчистване на грешки.

58 Калибриране на 
Timeout

Отоплителният уред не може да 
извърши калибрирането

Рециркулация на отработените газове

Дефектен вентилатор

Отнемането на топлина е прекалено 
малко

Рециркулация на отработените газове:
-  Проверете пътя на отработените газове 

в уреда и извън него (неуплътнен, блоки-
ран, задръстен).

Вентилатор: 
Проверете дали вентилаторът и неговите 
електрически свързвания са наред.

Отнемането на топлина е прекалено малко: 
-  Погрижете се за достатъчно отнемане на 

топлина, отворете отоплителните кръгове.

Контрол на IO електрода

Натиснете бутона за изчистване на грешки.
68 Изместване на GPV Недопустими GPV характеристики 

(изместване)

Лоша/грешна EEProm стойност

Газова арматура дефектна

Лоша EEProm стойност:
-  Сменете щепсела за параметри
-  Проверете кабела и щепселните връзки.
-  Ако са в ред, но няма функция, сменете 

газовата арматура.
69 Неуспешно изпълнение 

на адаптация
Дефектен вентилатор (Няма стабилно 
състояние при минимална мощност)

Силно влияние от вятъра

Вятър:
-  Предупреждението може да се появи при 

силен вятър.
Вентилатор:
-  Ако предупреждението се появява често, 

проверете вентилатора.

42. Предупредителни съобщения 
– причина – отстраняване
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43. Електрическа схема на HCM-2
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43. Електрическа схема на GBC-e
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44. Продуктова спецификация 
съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

CGB-2

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела CGB-2-14 CGB-2-20 CGB-2-24

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A+++ → D A A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 14 19 24

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 93 93 93

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 7570 10581 13290

Ниво на шума на закрито LWA dB 47 47 48

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, http://www.WOLF.eu
Каталожен номер: 3020249 09/2019 BG
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44. Продуктова спецификация 
съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

CGB-2K

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела CGB-2K-20 CGB-2K-24

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A+++ → D A A

Товаров график XL XL

Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на вода A+ → F A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 19 24

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 10568 13308

Годишно потребление на гориво за загряване 
на вода AFC GJ 17 17

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 93 93

Сезонна енергийна ефективност при 
подгряване на вода ηwh % 85 85

Ниво на шума на закрито LWA dB 47 48

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

WOLF GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, http://www.WOLF.eu
Каталожен номер: 3020318 09/2019 BG
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45. Технически параметри съгласно 
Регламент (ЕС) № 813/2013

Тип CGB-2-14 CGB-2-20 CGB-2K-20 CGB-2-24 CGB-2K-24
Кондензационен котел (Да/Не) Да Да Да Да Да
Нискотемпературен котел (**) (Да/Не) Не Не Не Не Не
Котел B11 (Да/Не) Не Не Не Не Не
Отоплителен котел за помеще-
ние с KWK

(Да/Не) Не Не Не Не Не

Ако отговорът е „да“, обо-
рудван ли е с допълнителен 
отоплителен котел

(Да/Не) - - - - -

Комбиниран отоплителен уред (Да/Не) Не Не Да Не Да
Данни Символ Едини-

ца
Номинална топлинна мощност Prated kW 14 19 19 24 24
Генерирана полезна топлин-
на мощност при номинална 
топлинна мощност и високо-
температурен режим (*)

P4 kW 13,5 18,9 18,9 23,8 23,8

Генерирана полезна топлинна 
мощност при 30% от номинал-
ната топлинна мощност и ни-
скотемпературен режим (**)

P1 kW 4,1 5,7 5,7 7,1 7,1

Консумация на помощен ток 
при пълно натоварване

elmax kW 0,025 0,028 0,028 0,029 0,029

Консумация на помощен ток 
при частично натоварване

elmin kW 0,010 0,012 0,012 0,012 0,012

Консумация на помощен ток 
в състояние на готовност

PSB kW 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Сезонна енергийна ефектив-
ност при отопление

ns % 93 93 93 93 93

Коефициент на полезно 
действие при номинална 
топлинна мощност и високо-
температурен режим (*)

n4 % 88,1 87,8 87,8 87,8 87,8

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

n1 % 98,0 97,7 97,7 97,7 97,7

Топлинни загуби в режим на 
готовност

Pstby kW 0,033 0,033 0,033 0,032 0,032

Консумирана мощност на 
запалителния пламък

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

Емисии на азотни окиси NOx mg/kWh 18 17 17 18 18
Зададен профил на натовар-
ване

(M, L, 
XL, XXL)

- - - XL - XL

Ежедневно потребление на 
енергия

Qelec kWh - - 0,157 - 0,170

Енергийна ефективност при 
приготвяне на топла вода

nwh % - - 85 - 85

Ежедневно потребление на 
гориво

Qfuel kWh - - 22,878 - 23,006

Контакт WOLF GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Високотемпературен режим означава температура от 60°C на връщащата линия при входа на отоплителния котел и температура от 80°C на подаващата линия при изхода на 
отоплителния котел
(**) Нискотемпературен режим на работа означава температура на връщащата линия (на входа на отоплителния уред) за кондензационни котли от 30°C, за нискотемпературни 
котли от 37°C и за други отоплителни уреди от 50°C
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46. Забележки
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Gerdewan Jacobs
Управител „Техника“

Майнбург, 23.04.2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС
Номер: 3064310

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

Продукт: Газов кондензационен уред 
 CGB-2-14 
 CGB-2(K)-20 
 CGB-2(K)-24

Гореописаният продукт отговаря на изискванията на следните документи:

§6, 1. BImSchV, 26.01.2010
DIN EN 437 : 2009 EN 437 : 2003 + A1 : 2009)
DIN EN 13203-1 : 2015 (EN 13203-1 : 2015)
DIN EN 15502-2-1 : 2013 (EN 15502-2-1 : 2012)
DIN EN 15502-1 : 2015 (EN 15502-1 + A1 : 2015)
DIN EN 60335-1 : 2012/AC 2014 (EN 60335-1 : 2012/AC 2014)
DIN EN 60335-2-102 : 2010 (EN 60335-1 : 2006 + A1 : 2010)
DIN EN 62233 : 2009 (EN 62233 : 2008)
DIN EN 61000-3-2 : 2010 (EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009)
DIN EN 61000-3-3 : 2010 (EN 61000-3-3 : 2008)
DIN EN 55014-1 : 2012 (EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011)

Продуктът отговаря на изискванията на следните директиви и регламенти

92/42/ЕИО (Директива за степента на влияние)
2016/426/ЕС (Регламент за газовите уреди)
2014/30/EС (Директива за електромагнитна съвместимост)
2014/35/ЕС (Директива за ниско напрежение)
2009/125/EО (Директива ErP)
2011/65/ЕС (Директива RoHS)
Регламент (ЕС) 811/2013
Регламент (ЕС) 813/2013

и се обозначава, както следва:

Jörn Friedrichs
Ръководител „Развитие“

Общата отговорност за изготвянето на декларацията за съответствие се носи от производителя.



WOLF GmbH|Postfach 1380|D-84048 Mainburg 
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