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1. Указания за безопасност
Опасност при мирис на газ
- Затворете крана за газ.

- Отворете прозореца.

- Не използвайте електрически ключове.

- Изгасете откритите пламъци.

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

Опасност при мирис на отработени газове
- Изключете уреда

- Отворете прозорците и вратите

- Уведомете одобреното специализирано 
предприятие

Това ръководство трябва да се прочете преди началото 
на монтажа, пуска в експлоатация или поддръжката 
от извършващия съответните работи персонал. 
Указанията, посочени в това ръководство, трябва да 
се спазват. При неспазване на инструкцията за монтаж 
гаранционните искове спрямо фирма WOLF стават 
невалидни.

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

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

За електроинсталационни работи са определящи 
изискванията на VDE/ÖVE и на местното електро
снабдително дружество.

Газовият кондензационен котел трябва да се използва 
само в диапазона на мощността, който е зададен в 
техническите документи на фирма WOLF. Употребата 
по предназначение на уреда включва използването 
единствено за отоплителни съоръжения с топла вода 
съгласно DIN EN 12828.

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

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

Опасност от електрически ток

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

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

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

Символи
В това ръководство се използват следните символи като 
предупредителни указания. 
Те се отнасят за личната защита и техническата 
експлоатационна 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 
предотвратят функционални повреди на уреда 
и / или материални щети.

Внимание
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1. Указания за безопасност
Опасност от свръхналягане на водата
Отоплителните котли са подложени на много 
високо налягане на водата. 
Свръхналягането на водата може да доведе 
до тежки наранявания. 
Преди работа по части в допир с водата, 
охладете уреда до 40°C, затворете всички 
кранове и при нужда изпразнете уреда.

Указание: 
Датчиците и сензорите могат да се намират 
във водата и така да са подложени 
на налягане.

Работа по съоръжението
- Затворете на спирателния кран за газ и подсигурете 

срещу неволно отваряне.

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

- Подсигурете съоръжението срещу повторно 
включване.

Инспекция и поддръжка
- Безпроблемната експлоатация на газовитекотли 

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 сключването на съответен 
договор за поддръжка.

- Операторът е отговорен за безопасността 
и екологичността, както и за енергийното качество 
на отоплителното съоръжение (Федерален закон 
за опазване на околната среда от вредните 
въздействия / Разпоредбата за икономия на енергия).

- Използвайте само оригинални резервни части на 
WOLF!
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1. Указания за безопасност

Gaskombiventil 

Фигура: Запалителен трансформатор, запалителен 
електрод високо напрежение, горивна камера
Опасност от електрическо напрежение, опасност от 
изгаряне от горещи елементи

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

Фигура: Връзка за газ: Опасност от отравяне и опас-
ност от експлозия в резултат на излизащ газ

Фигура: Клемна кутия: Опасност от електрическо 
напрежение
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2. Проверка на съобщенията за повреди

Режим на работа
     Отоплителен режим

Статус на горелката

      Вкл.

Status1

2

3

4

5

Показание на статуса Функционално показание

Ако по време на работа се появят неизправности, те може да се извикат 
в раздел „Специализиран техник“ в историята на съобщенията. За тази цел 
натиснете въртящия се бутон 5, изберете специализиран техник, въведете 
код и извикайте „История на съобщенията“. Показват се последните 
40 съобщения за неизправност, които могат да дадат на специализирания 
техник указания за поддръжката.

Историята на съобщенията 
в АМ или BM2

1 - 4 Бутони за бърз старт
5 Въртящ се бутон с функция при натискане

Работен превключвател

Преден панел с интегриран
работен превключвател

В предния панел могат по избор да се монтират индикаторен модул АМ 
или модул за обслужване BM-2, за да се обслужва уреда.
Работният превключвател (интегриран в логото на фирма Wolf) изключва 
всички полюси на уреда.
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3. Описание на котел CGB2

1 Газов вентилатор

2 Разширителен съд

3 Смесително съоръжение

4 Газов клапан

5 Сифон

6 3-пътен клапан

7 Корпус на управлението 
 (автомат за изгаряне на газ GBC-e отгоре) 
 (платка на управлението НСМ-2 отдолу)

8 Тръба за отработен газ

9 Капак на горивната камера STB (термостат)

10  Температурен сензор на горивната камера 
(eSTB сензор)

11 Горелка

12 Топлообменник за топла вода

13 Температурен сензор за отработения газ

14 Сензор за налягане

15 Температурен сензор за обратния поток

16 Температурен сензор на котела

17 Помпа на отоплителния кръг с отдушник

22 Обратен поток на отоплението

23 Обратен поток на резервоара

24 Подаване на газ

25 Поток напред на резервоара

26 Поток напред на отоплението

CGB2
Газово кондензационно отопление

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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1 Газов вентилатор

2 Разширителен съд

3 Смесително съоръжение

4 Газов клапан

5 Сифон

6 3-пътен клапан

7 Корпус на управлението 
 (автомат за изгаряне на газ GBC-e отгоре) 
 (платка на управлението НСМ-2 отдолу)

8 Тръба за отработен газ

9 Капак на горивната камера STB (термостат)

10  Температурен сензор на горивната камера  
(eSTB сензор)

11 Горелка

12 Топлообменник за топла вода

13 Температурен сензор за отработения газ

14 Сензор за налягане

15 Температурен сензор за обратния поток

16 Температурен сензор на котела

17 Помпа на отоплителния кръг с отдушник

18 Пластинчат топлообменник

19 Регулатор на дебита

20 Сензор за дебита

21 Температурен сензор при изхода за топла вода

22 Обратен поток на отоплението

23 Връзка за студена вода

24 Подаване на газ

25 Връзка за топла вода

26 Поток напред на отоплението

CGB2K
Газово кондензационно комбинирано 
отопление

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

4. Описание на котел CGB2K
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5. Описание на котел CGW2
CGW2
Газова кондензационна централа

4

2

1

3

19

17
18

20
21
22

24

26
25

27

28

23

5

6

7

9
8

10

13

11
12

14
15
16

1 Тръба за отработен газ

2 Капак на горивната камера STB (термостат)

3  Температурен сензор на горивната камера 
(eSTB сензор)

4 Газов вентилатор

5 Разширителен съд

6 Смесително съоръжение

7 Газов клапан

8 Сифон

9 3-пътен клапан

10 Корпус на управлението 
 (автомат за изгаряне на газ GBC-e отгоре) 
 (платка на управлението НСМ-2 отдолу)

11 Пластинчат топлообменник

12 Температурен сензор при изхода за топла вода

13 Еднопосочен клапан

14 Ход напред на отоплението (принадлежност)

15 Подаване на газ

16 Обратен ход на отоплението (принадлежност)

17 Горелка

18 Топлообменник за топла вода

19 Температурен сензор за отработения газ

20 Сензор за налягане

21 Температурен сензор за обратния поток

22 Температурен сензор на котела

23 Помпа на отоплителния кръг с отдушник

24 Температурен сензор на резервоара

25 Връзка за топла вода

26 KFE кран / циркулационна връзка

27 Връзка за студена вода

28 Помпа за зареждане на резервоара
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CGS2L
Газова кондензационна 
централа

1

19

17

14

18

15
16

20
21
22

24

25

27
26

29

28

30

23

2
3

4

6
5

7
8
9

10
11
12

13

1 Газов вентилатор
2 Разширителен съд
3 Смесително съоръжение
4 Газов клапан
5 3-пътен клапан
6 Сифон
7 Корпус на управлението 
 (автомат за изгаряне на газ GBC-e отгоре) 
 (платка на управлението НСМ-2 отдолу)
8 Пластинчат топлообменник
9 Температурен сензор при изхода за топла вода
10 Поток напред на отоплението
11 Подаване на газ
12 Обратен поток на отоплението
13 Циркулационна връзка
14 Тръба за отработен газ
15 Капак на горивната камера STB (термостат)

16  Температурен сензор на горивната камера 
(eSTB сензор)

17 Горелка
18 Топлообменник за топла вода
19 Температурен сензор за отработения газ
20 Сензор за налягане
21 Температурен сензор за обратния поток
22 Температурен сензор на котела
23 Помпа на отоплителния кръг с отдушник
24 Предпазен клапан на отоплителния кръг
25 Еднопосочен клапан
26 Връзка за студена вода
27 Помпа за зареждане на резервоара
28 Връзка за топла вода
29 Предпазен анод
30 Температурен сензор на резервоара

6. Описание на котел CGS2L
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CGS2R
Газова кондензационна централа

7. Описание на котел CGS2R

1

18

16

13

17

14
15

19
20
21

23

25

26

27

24

28

22

2
3

4

6
5

7

12

8
9

10
11

1 Газов вентилатор
2 Разширителен съд
3 Смесително съоръжение
4 Газов клапан
5 3-пътен клапан
6 Сифон
7 Корпус на управлението 
 (автомат за изгаряне на газ GBC-e отгоре) 
 (платка на управлението НСМ-2 отдолу)
8 Поток напред на отоплението
9 Подаване на газ
10 Обратен поток на отоплението
11 Циркулационна връзка
12 Поток напред на резервоара
13 Тръба за отработен газ
14 Капак на горивната камера STB (термостат)

15  Температурен сензор на горивната камера 
(eSTB сензор)

16 Горелка
17 Топлообменник за топла вода
18 Температурен сензор за отработения газ
19 Сензор за налягане
20 Температурен сензор за обратния поток
21 Температурен сензор на котела
22 Помпа на отоплителния кръг с отдушник
23 Предпазен клапан на отоплителния кръг
24 Връзка за топла вода
25 Връзка за студена вода
26 Предпазен анод
27 Обратен поток на резервоара
28 Температурен сензор на резервоара
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8. Оборудване за поддръжката /  
Комплект резервни части за поддръжка

За поддръжката са нужни
1 Комплект за поддръжка Арт. №: 86 14 984
1 Комплект за почистване Арт. №: 86 03 194
1 Измервателен уред за BImSch измерване

Ние препоръчваме при сервизна дейност да приготвите следните части:
1 Универсален монтажен ключ Арт. №: 17 31 146
1 Температурен сензор за отработения газ Арт. №: 27 45 24 399
1 Елемент за избутване Арт. №: 17 31 02 299
1 Предпазен анод за емайлиран резервоар (при CGS-2) Арт. №: 24 45 128
1 SD карта с фърмуер за BM-2 Арт. №: 27 47 439
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9. Подготовка за инспекция / поддръжка

1
2

Спиране на напрежението на съоръжението

  При мрежовите свързващи клеми на уреда 
има електрическо напрежение също и при 
изключен работен превключвател.

- Спрете напрежението на съоръжението

Затворете сферичния кран за газ

Отваряне на CGW2

Първо хванете капака на управлението отдясно и го 
завъртете настрана. 

След това развийте двата винта отляво и отдясно на 
предната облицовка.

След това предната облицовка може да се откачи 
нагоре и да се свали.

Издърпайте и долната част на облицовката на 
резервоара напред, откачете я нагоре и я свалете.

Отваряне на CGS2 

За демонтажа на предната облицовка на резервоара 
развийте двата винта отляво и отдясно.

След това облицовката може да се издърпа напред.
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Опасност от изгаряне

  Различни елементи могат да са много го-
рещи. Оставете да се охладят или използ-
вайте ръкавици.

Обезопасяване на подаването на газ към 
смесителната камера.
За целта натиснете предпазния лост и преместете 
тръбата за газ нагоре. (О-пръстенът трябва да се 
вижда!)  При газовия вентилатор извадете двата 
свързващи щекера.

Освободете щекера на електрода за наблюдение 
и STB.

Поставете контейнера за почистване на фирма 
Wolf до уреда.

Извадете въртящия се преход под предпазната 
скоба.

10. Отваряне на горивната камера
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Поставете монтажния ключ (принадлежност) 
и повдигнете и завъртете горивната камера

Не е необходимо източване на водата на отоплението, 
тъй като работите могат да се извършат при 
съоръжение под налягане.

●  Визуален контрол на уплътненията на газовото 
подаване

Проверете и при нужда сменете уплътненията 
на газовото подаване към смесителната камера 
Гресирайте уплътненията.

11. Проверка/почистване на горелката
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11. Проверка/почистване на горелката
Демонтаж на капака на горивната камера

Отворете джобовете за поставяне на капака на 
горивната камера отпред и отзад.

Свалете нагоре възела на газовия вентилатор 
с капака на горивната камера.

● Проверка/почистване на горелката

Проверете горелката за повреди и при нужда я 
подменете.

Почистете внимателно повърхността на горелката. 
За тази цел се препоръчва нетъкан текстил за по-
чистване без съдържание на метал. Внимавайте за 
това, по горелката да няма остатъци.

След почистване или смяна на горелката трябва 
да се извърши 100% калибриране. 

- вижте описанието HG43 в глава „Описание на 
параметрите“

Сменете уплътнението на горелката след 
смяната или почистването ѝ.
Не смазвайте уплътнението на горелката.

Тънък слой силиконова грес върху 
повърхността на горелката или електрода 
за запалване/йонизация може да причини 
неизправност в контрола на пламъка.

● Визуален контрол на уплътнението на горелката
Почистете повърхността за поставяне на капака 
на горивната камера и фланеца на горелката. Сменете 
уплътнението на горелката и не го гресирайте!

● Графитно уплътнение
Почистване на повърхността за поставяне. 
Монтирайте първоначално графитното уплътнение 
или го подменете.

● Визуален контрол на изолиращия камък
Проверете и при нужда сменете изолиращия камък.
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12. Проверка на йонизационните 
и запалителните електроди

Смяна на запалителния електрод

Запалителният електрод трябва да се сменя при 
всяка поддръжка.

Проверете разстоянията и при отклонение ги 
центровайте. 

Смяна на йонизационния електрод

Йонизационният електрод трябва да се сменя при 
всяка поддръжка.

Фиксиращите винтове на електродите трябва да се 
затегнат с въртящ момент 3,0 Nm (проверете)!

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

  вижте описанието HG43 в глава
  "Описание на параметрите" в инструкцията 

за монтаж

Фигура: Разстояние на йонизационния електрод

Фигура: Разстояние на запалителния електрод
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13. Почистване на топлообменника
Топлообменникът може да се почисти при 
наклонена горивна камера под налягането на 
съоръжението.
Тъй като той е снабден с предпазно покритие 
срещу твърдо замърсяване, за целта трябва да се 
използва само мека синтетична четка.
Тя се съдържа в окомплектовката на доставката на 
уреда. 

Натиснете съда на горивната камера нагоре (при 
нужда разхлабете)
След това го завъртете и го извадете надолу.

Почистете горивната камера.

  Никога не използвайте метални четки за 
почистването, защото по този начин се 
разрушава предпазния слой на оребрената 
тръба.

Почистване на ваната за кондензат от остатъци.
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При загуба на вода проверете предварителното 
налягане при разширителния съд. 
Клапанът за връзка се намира отгоре отзад
и е подсигурен със защитена капачка.

При отоплителен кръг без налягане 
предварителното налягане 
трябва да е около 0,75 bar.

Сменете уплътнението на горивната камера отгоре 
и отдолу.
След монтажа на уплътненията ги намажете със 
силиконова грес от външната страна.

Обърнете внимание на чистотата !
Не слагайте силиконова грес по другите 
компоненти и повърхности, особено по 
горелката и електродите! (Например чрез 
пренасяне от ръцете/ръкавиците).

Тънък слой силиконова грес върху 
повърхността на горелката или електрода 
за запалване/йонизация може да причини 
неизправност в контрола на пламъка.

13. Почистване на топлообменника
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14. Монтаж на топлообменника
Монтаж на горивната камера

Монтирайте съда на горивната камера. 

Завъртете съда на горивната камера до упор 
и го фиксирайте надолу. Проверете сигурното 
положение.

Поставете капака на горивната камера върху 
горивната камера и равномерно го натиснете надолу.

Внимавайте за безупречното положение на 
уплътнението на горивната камера! 

Фиксирайте двата джоба за закрепване с монтажния 
ключ.

Включете щекера на електрода за наблюдение.
Свържете щекерната връзка STB.
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14. Монтаж на топлообменника
Накланяне на горивната камера 
Натиснете горивната камера във ваната за кондензат.
Внимавайте за сигурното положение на 
уплътнението в жлеба!

Фиксирайте тръбата за газовата връзка надолу.
О-пръстенът не трябва повече да се вижда.

Включете щекера на запалителния трансформатор.
Монтирайте двата щекера на газовия вентилатор.

Проверете доброто затягане на електрическите 
връзки.

Фиксирайте предпазната скоба върху въртящия 
се преход.

Проверка на показанието на налягането в уреда 
При нужда допълнете вода за отопление. 
Нужно налягане 2 - 2,5 bar.

Проверете предпазния клапан.

Почистете сифона от остатъци.

  След това напълнете отново сифона с вода 
от чешмата, фиксирайте го и го затегнете.

Проверете доброто стягане - не позволявайте 
излизане на газ.
При работа на уреда с празен сифон съществува 
опасност от отравяне в резултат на излизащите 
отработени газове.

Манометър за налягане Сифон



22 3064312_202211

15. Проверка на загряването на водата

Цедка за 
студена вода

Затварящ капакКонзола

Пластинчат  
топлообменник (PWT)

Еднопосочен 
клапан (филтър 
за замърсявания)

Бутон 
Режим за
почистване на  
комина

Винтове с
кръгла глава

Пластинчат 
топлообменник (PWT)

Предпазен анод

Спрете студената вода и хидравлично освободете 
налягането на съоръжението.

Почистете цедката за студена вода.
(Само при комбинирано отопление CGB-2K)

При прекалено ниска мощност на топлата вода при 
CGB2K, CGW2 и CGS2L вземете следните мерки:

Еднопосочен клапан при CGW2 и CGS2L
проверете и при нужда почистете от котлен камък.

Филтър за замърсявания при CGB2K
проверете и почистете.

Демонтаж на пластинчатия топлообменник при 
CGB2K, CGW2 и СGS2L (не и при CGS2R)

Развийте винтовете с кръгла глава (2 броя) под 
конзолата с ключ с вътрешен шестостен 4 mm и 
извадете пластинчатия топлообменник (PWT) нагоре.

Почистете котления камък или сменете PWT.

Винтовете с кръгла глава след монтажа трябва да се 
затегнат с въртящ момент 3,5 ± 0,5 Nm.

Проверка на предпазния анод (само при CGS2L/R)
- Затворете крана за студена вода
- Освободете налягането в резервоара
- Свалете капака
- За проверка развийте предпазния анод
- При високо натоварване сменете предпазния анод

Резервоарът CGW2 като цяло не се нуждае от  
поддръжка!
Момент на затягане на гайките за скобата на капака с 
отвор за ръка: 55-60 Nm

Пробен пуск
  Включете предпазителя, отворете сферичния 

кран за газ и включете котела
  Проверете газовата линия и хидравликата за 

течовете
Закачете отново и фиксирайте обшивката.
Натиснете бутона за режим за почистване на комина.

  В режим на работа проверете уреда за 
газонепроницаемост (линиите за снабдяване 
и за отвеждане на отработените газове)!
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16. Измерване на параметрите на горене

Seite 30

A B

Режим на работа
     Отоплителен режим

Статус на горелката
      Вкл.

Status

Ако в рамките на поддръжката са извършени работи по йонизационния електрод или запалителния електрод, 
тогава трябва да се извърши цялостно калибриране. Вижте описанието HG43 в глава "Описание на параметрите" 
в инструкцията за монтаж.

Кондензационният уред разполага с електронно управление на изгарянето, което се грижи за оптимално качество на 
изгарянето. За детайлно описание на управлението на изгарянето вижте глава "Управление на въздуха за изгарянето".
При първия пуск в експлоатация и поддръжката е необходимо контролно измерване на CO, CO2 или O2. 
Параметрите на изгарянето трябва да се измерват при затворен уред.

При всяка промяна на компонентите на GBCe платката, смесителното съоръжение, горелката 
и газовия клапан трябва да се извърши измерване на отработения газ от специалист.

Измерване на засмукващия въздух
1. Отстранете винта             от левия измервателен отвор.
2. Отворете сферичния кран за газ.
3. Вкарайте измервателната сонда.
4. Включете кондензационния уред и чрез функционалните 

бутони изберете почистване на комина.
5. Измерете температурата и CO2.  
6. При CO2 съдържание >0,3% при концентрично 

изпълнение за въздух/ отработен газ има пропускане 
в тръбата за отработения газ, което трябва да бъде 
отстранено.

7. След приключване на измерването изключете 
уреда, извадете измервателната сонда и затворете 
измервателния отвор. При това внимавайте за плътно 
стегнатото положение на винтовете.

Измерване на параметрите на отработения газ 
в затворено състояние на уреда

При отворен измервателен отвор в 
положението на поставяне може да излезе 
газ. Съществува опасност от задушаване.

1. Отстранете винта           от десния измервателен отвор.
2. Отворете сферичния кран за газ.
3. Вкарайте измервателната сонда.
4. Включете кондензационния уред и изберете бутона 

почистване на комина.
5. След минимум 60 секунди работа първо измерете при 

максимална, а след това при минимална мощност.
6.  Стойности на отработения газ (за допустимите стой             
      ности 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

+/- 0,15Втечнен 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 внимавайте за плътно 
стегнатото положение на винтовете.

Внимание

Указание: След всяко включване на уреда управлението на изгарянето извършва самостоятелно калибриране. При това 
кратковременно могат да се получат повишени СО емисии.  
Поради това извършете измерването на емисиите едва 60 секунди след стартиране на горелката.

A

B
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17. Обновяване на софтуера BM2
Обновяване на софтуера BM2

В рамките на следващата поддръжка извършете обновяване до FW 2.50 или по-нов на BM-2 с помощта на приложената 
Micro SD карта. Актуализацията на софтуера трае само ок. 5 минути и трябва да бъде проведена, за да се избегне 
загуба на въведените данни за устройството поради грешка в хранилището.

Обновяването е необходимо само когато софтуерът е показал версия от 2.00 до 2.40. Актуалното състояние на 
софтуера се показва над лентата за зареждане при старт на BM-2 – ако това е необходимо, първо изключете BM-2 и 
отново го включете.

При версия на софтуера ≥ 2.50 не е необходимо обновяване.
При версия на софтуера ≤ 1.90 не може да се проведе обновяване.
При BM-2 Солар 1.00 е необходимо обновяване.

В редки случай е налична грешка на хранилището, в такъв случай по време на обновяването BM-2 се връща към 
фабричните настройки и всички настройки трябва да бъдат въведени отново – не съществува опасност за трайна 
повреда на BM-2.

Актуалните софтуерни обновявания за нашите продукти може да намерите и на нашия уебсайт:
www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen

Линк с QR код за 
видеоръководство
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18. Параметри на управлението HG
Промени могат да се извършват само от оторизиран специализиран сервиз или от службата за работа 
с клиенти на фирма Wolf. При неправилно обслужване това може да доведе до функционални повреди.
С индикаторния модул АМ или модула за обслужване ВМ2 в менюто за специалиста може да се възстанови 
фабричната настройка на HG параметрите.
За да се предотврати повреда на цялостното отоплително съоръжение, при външни температури (под 12°С) 
нощното понижение трябва да се отмени. При неспазване може да възникне повишено образуване на лед върху 
отвора за отработения газ, в резултат на което могат да бъдат наранени лица или да бъдат увредени предмети.

Внимание

Внимание

Промяна или показване на параметрите на управлението са възможни само чрез индикаторния модул АМ или модула за 
обслужване ВМ2 на топлинния генератор. Начинът на процедиране може да се види в ръководството за експлоатация 
на съответната принадлежност.

No.: Название: 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 в %

(управление на вентилатора)
% 26 24 24 1) 100

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 в %

% 100 88 88 1) 100

HG07 Време за допълнителна работа на помпите на топлинния кръг 
време за допълнителна работа на помпата на топлинния кръг 
в отоплителен 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 - Природен 

газ
Природен 

газ
Природен 

газ
Природен 

газ
LPG

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

- няма няма няма разл. разл.

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

- няма няма няма разл. разл.

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

°C 5 5 5 1 30

HG16 Мощност на помпата на HK минимална % 30 30 30 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. 180
HG21 Минимална температура на котела TK-min °C 20 20 20 20 90
HG22 Максимална температура на котела TK-max °C 90 90 90 50 90
HG23 Максимална температура на топлата вода °C 65 65 65 50 90
HG25 Свръхтемпература на котела при зареждане на резервоара °C 15 15 15 1 30
HG33 Време на работа на хистерезиса на горелката Мин. 10 10 10 1 30
HG34 eBus захранване - Авто Авто Авто Изкл. Вкл.
HG37 Тип регулиране на помпата (твърда стойност / линейно / dT) - Лин. Лин. Лин. разл. разл.
HG38 Необходимо разширение на регулирането на помпата (dT) °C 15 15 15 0 40
HG39 Мек старт на времето Мин. 3 3 3 0 10
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 няма функция % 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 2 30
HG61 WW управление (сензор на котела / сензор на колектора) - сензор на 

котела
сензор на 

котела
сензор на 

котела
div. div.

1) минимална мощност на уреда
2) при CGB-2-14 = макс. 2,5%
3) Стойността се настройва автоматично при GLV адаптиране
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19. Протокол за поддръжка
№ Работна стъпка Точка от  

протокола
Точка от  

протокола
Точка от  

протокола

Дата
1 Изключете уреда, авариен превключвател изключен

2 Затворете подаването на газ,

3 Свалете облицовката и корпуса на горивната камера

4 Изключване на електрическите връзки на вентилатора и 
запалващия трансформатор

5 Разхлабете държащите примки и свалете капака на 
горивната камера

6 Почистете горелката при нужда, проверете запалителния и 
йонизационния електрод

O O O

7 Почистете тоблообменника за водата за отопление O O O

8 Почистете ваната за кондензат O O O

9 При нужда почистете смесителната камера O O O

10 Проверете изолацията на горивната камера за повреди O O O

11 Проверете уплътненията, при нужда ги сменете и ги смажете 
със силиконова смазка O O O

12 Проверете неутрализацията, ако има такава, при нужда 
допълнете с гранулат

O O O

13 При емайлиран резервоар проверявайте защитния анод на 
всеки 2 години

O O O

14 Сглобете уреда

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

O O O

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

O O O

17 Почистете филтъра за топла вода O O O

18 Проверете разширителния съд, предпазния клапан O O O

19 Отворете подаването на газ, включете уреда

20 Проверете уплътняването за течове на газ O O O

21 Проверете уплътняването на системата за отработен газ O O O

22 Проверете запалването O O O

23 Проверете разделителната тръбна връзка с принадлежности 
за управление

O O O

24 Измерване на отработените газове при режим на почистване 
на комина

O O O

25 Температура на отработените газове бруто °C °C °C

26 Температура на входящия въздух °C °C °C

27 Температура на отработените газове нето °C °C °C

28 Съдържание на въглероден двуокис (CO2) % % %

29 или съдържание на кислород (O2) % % %

30 Съдържание на въглероден моноксид (CO) % % %

31 Загуба на отработени газове % % %

32 Извикайте индикацията за поддръжка и изчистете 
хронологията на грешките

O O O

33 Провеждане на обновяване на BM-2 до FW 2.50 или по-
висока

FW FW FW

Потвърдете поддръжката (фирмен печат, дата, подпис) 
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20. Бележки
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