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Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpie-
czeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Przeznaczenie

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana
jest do osób obsługujących instalację
grzewczą.

Niebezpieczeństwo
Niefachowo przeprowadzone
prace przy instalacji grzewczej
mogą doprowadzić do wypadków
zagrażających życiu.
■ Prace przy instalacji gazowej

może wykonywać wyłącznie
instalator posiadający odpo-
wiednie uprawnienia.

■ Prace na podzespołach elek-
trycznych mogą być wykony-
wane tylko przez wykwalifiko-
wany personel.

Jeśli występuje zapach gazu

Niebezpieczeństwo
Ulatniający się gaz może spowo-
dować eksplozję, a w jej następ-
stwie ciężkie obrażenia.
■ Nie palić! Nie dopuszczać do

powstania otwartego ognia i
tworzenia się iskier. Pod żad-
nym pozorem nie włączać ani
nie wyłączać oświetlenia i
urządzeń elektrycznych.

■ Zamknąć zawór odcinający
gaz.

■ Otworzyć okna i drzwi.
■ Ewakuować osoby z obszaru

zagrożenia.
■ Zawiadomić zakład gazowni-

czy, energetyczny i firmę insta-
latorską z miejsca poza budyn-
kiem.

■ Zasilanie prądowe budynku
rozłączyć z bezpiecznego miej-
sca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Jeżeli występuje zapach spalin

Niebezpieczeństwo
Wdychanie spalin może powodo-
wać zatrucia zagrażające życiu i
zdrowiu.
■ Wyłączyć instalację grzewczą.
■ Przewietrzyć pomieszczenie

kotłowni.
■ Zamknąć drzwi prowadzące do

pomieszczeń mieszkalnych.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa
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Zachowanie w razie pożaru

Niebezpieczeństwo
Podczas pożaru istnieje niebez-
pieczeństwo poparzenia i eks-
plozji.
■ Wyłączyć instalację grzewczą.
■ Zamknąć zawory odcinające

dopływ paliwa.
■ Używać tylko atestowanych

gaśnic klasy pożarowej ABC.

Wymogi dotyczące kotłowni

! Uwaga
Nieodpowiednie warunki otocze-
nia mogą spowodować uszko-
dzenie instalacji grzewczej i
zagrozić bezpieczeństwu eksplo-
atacji.
■ Zapewnić temperaturę otocze-

nia między 0ºC a  35ºC.
■ Powietrze w kotłowni nie może

być zanieczyszczone przez
chlorowco-alkany (zawarte np.
w aerozolach, farbach, roz-
puszczalnikach i środkach
czyszczących); unikać silnego
zapylenia (np. wskutek prac
szlifierskich).

■ Unikać długotrwałej wysokiej
wilgotności powietrza (np.
wskutek częstego suszenia
prania).

■ Nie zamykać istniejących
otworów nawiewnych.

Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Elementy, które nie zostały
sprawdzone w połączeniu z
instalacją grzewczą, mogą spo-
wodować jej uszkodzenie lub
zakłócić prawidłowe funkcjono-
wanie.
Montażu lub wymiany może
dokonywać tylko firma specjalis-
tyczna.

Wskazówki bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)
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Pierwsze uruchomienie i dostosowanie
regulatora do warunków lokalnych i
budowlanych może wykonać tylko firma
instalatorska.

Instrukcja serwisowa

Użytkownik nowego urządzenia grzew-
czego jest zobowiązany zgłosić je nie-
zwłocznie we właściwym rejonowym
zakładzie kominiarskim. Rejonowy
zakład kominiarski udziela również infor-
macji odnośnie dalszych czynności,
jakie należy wykonać w związku z insta-
lacją (np. regularne pomiary, czyszcze-
nie).

Informacje wstępne

Pierwsze uruchomienie
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A

B

C

D

E

F

G

H

K

A Blacha górna tylna
B Regulator
C Komora wsadowa
D Klapa komory wsadowej
E Drzwi komory wsadowej

F Zasuwa powietrza pierwotnego
G Zasuwa powietrza wtórnego
H Wziernik
K Drzwiczki do usuwania popiołu

Miejsce obsługi

Elementy obsługowe i podzespoły
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Otwieranie regulatora

A

Otworzyć klapę osłonową A do góry.

! Uwaga
Przy zamkniętej klapie nie są
widoczne ważne wskazówki
ostrzegawcze i obsługowe.
Podczas eksploatacji klapa musi
być zawsze otwarta, aby
wyświetlane wskazówki ostrze-
gawcze i obsługowe były
widoczne.

Funkcje i elementy obsługowe

A B C D

8 0
°C

SET

A Pole obsługi
B Bezpiecznik F1
C Wyłącznik zasilania

D Odblokowanie po przekroczeniu
temperatury

Miejsce obsługi

Elementy obsługowe i wskaźnikowe regulatora
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Pole obsługi

8 0
°C

SET

A B C

A Temperatura wody w kotle lub
wskazanie błędu

B Zwiększanie/zmniejszanie wartości
nastawczej

C Ustawienie/potwierdzenie

Znaczenie symboli
 Miga Świeci Uwagi

Ç
Drzwi komory wsadowej
nie są zamknięte

Tryb wstępnego pod-
grzewania

Miganie powinno ustać po
zamknięciu drzwi komory
wsadowej

a

Niewystarczający odbiór
ciepła

Wentylator pracuje w try-
bie normalnym

Nie otwierać drzwi komory
wsadowej, gdy wskaźnik
miga

p

Test pompy obiegu kotła Pompa obiegu kotła włą-
czona

Pompa pracuje, gdy tem-
peratura minimalna
została przekroczona

h — Uzupełnić paliwo lub pro-
ces podgrzewania nie-
udany

Patrz strona 13

Miejsce obsługi

Elementy obsługowe i wskaźnikowe regulatora (ciąg dalszy)
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É Przekroczenie tempera-
tury; niewystarczający
odbiór ciepła

— Otworzyć drzwi dopiero
wtedy, gdy „h” świeci się,
patrz strona 18).

E

— Zadziałał zabezpiecza-
jący ogranicznik tempe-
ratury

Otworzyć drzwi dopiero
wtedy, gdy „h” świeci się,
patrz strona 18).

Jeżeli na wyświetlaczu zamiast tempe-
ratury wody w kotle pojawi się symbol
„Er”, oznacza to, że wystąpił błąd czuj-
nika temperatury wody w kotle:
■ przerwa,
■ zwarcie lub
■ temperatura powyżej 100°C

Miejsce obsługi

Elementy obsługowe i wskaźnikowe regulatora (ciąg dalszy)
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1. Sprawdzić na manometrze ciśnienie
w instalacji grzewczej A:
Jeżeli wskazówka znajduje się poni-
żej czerwonego oznakowania, ciśnie-
nie w instalacji jest za niskie (mini-
malne ciśnienie w instalacji 1,0 bar).
Należy wówczas uzupełnić poziom
wody lub powiadomić firmę instala-
torską.

2. Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne
kotłowni nie są zasłonięte.

3. Sprawdzić, czy zapewniony jest
odbiór ciepła przez instalację grzew-
czą, np. czy zawory grzejników są
otwarte.

4. Włączyć zasilanie „8”.
Po krótkiej chwili na wyświetlaczu
pojawia się temperatura wody w
kotle.

Włączenie i wyłączenie

Uruchomienie instalacji grzewczej
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Kocioł grzewczy został zaprojektowany
do spalania polan o wilgotności od 15 do
20%.
W przypadku wilgotności powyżej 20%
może spowodować straty energii i
uszkodzenia kotła grzewczego i instala-
cji spalinowej.
Drzewo ścięte w zimie należy składować
przez co najmniej 12 miesięcy, a drzewo
ścięte w lecie przez co najmniej 18 mie-
sięcy.
Najlepiej nadaje się drewno drzew liś-
ciastych (buk, grab, dąb, brzoza).

Stosowanie drewna drzew iglastych
także jest możliwe. Jednakże z uwagi na
mniejszą gęstość wartość opałowa takiej
samej objętości drewna jest mniejsza niż
w przypadku drewna drzew liściastych.
Stosowanie drewna drzew iglastych pro-
wadzi także do silniejszego i szybszego
zabrudzenia powierzchni wymienników
ciepła w kotle grzewczym.

! Uwaga
Nie stosować innych niż wymie-
nione powyżej rodzajów paliwa.
Do ogrzewania nie używać tro-
cin, mączki drzewnej, miału węg-
lowego, koksu, węgla itp.

Obsługa

Paliwo
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Otwieranie drzwi komory wsadowej

C

D

A

B

1. Otworzyć drzwi komory wsadowej do
blokady A i poczekać 15 sekund.

2. Odblokować drzwi komory wsado-
wej, naciskając uchwyt B i całkowi-
cie otworzyć drzwi komory wsado-
wej.

Wskazówka
Otwarcie drzwi komory wsadowej
powoduje, że regulator uruchamia
proces podgrzewania wstępnego.
Uruchamia się wentylator spalin.

3. Otworzyć klapę komory wsadowej
D, pociągając za otwór C za
pomocą pogrzebacza.

Obsługa

Podgrzewanie wstępne
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Ładowanie paliwa i zapalanie

Wskazówka
Załadować paliwo odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło.
W przypadku niskich temperatur zewnętrznych i zimnego podgrzewacza buforowego
wody grzewczej (jeżeli jest dostępny) całkowicie napełnić komorę wsadową. W
porach przejściowych napełnić komorę wsadową zgodnie z rzeczywistym zapotrze-
bowaniem.

G

B
A

F

E
D
C

1. Usunąć popiół z komory wsadowej.

2. Na pozostałościach węgla drzew-
nego A ułożyć warstwę polan B.

3. Wypełnić komorę wsadową do otwo-
rów powietrza pierwotnego C wió-
rami z miękkiego drewna D.

4. Wypełnić komorę wsadową do górnej
krawędzi elementów dopływu powie-
trza pierwotnego E zgniecionym
papierem F. 

5. Wypełnić komorę wsadową polanami
G. Układać polana w kierunku
wzdłużnym.

Obsługa

Podgrzewanie wstępne (ciąg dalszy)
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6. Dotyczy tylko pierwszego uruchomie-
nia:
Ustawić zasuwę powietrza pierwot-
nego i powietrza wtórnego (patrz
strona 6) na znaczniku (ustawienie
standardowe).

7. Zapalić papier w komorze wsado-
wej.

8. Zamknąć klapę i drzwi komory wsa-
dowej tylko do zatrzaśnięcia blo-
kady.

9. Całkowicie zamknąć drzwi komory
wsadowej po osiągnięciu tempera-
tury wody w kotle wynoszącej 70°C
lub najpóźniej po 30 min.

Wskazówka
Jeżeli w ciągu 30 min minimalna tem-
peratura wody w kotle nie zostanie
osiągnięta, zgaśnie wskaźnik „Ç” i
zapali się wskaźnik „h” (patrz
strona 8). Oznacza to, że proces pod-
grzewania wstępnego nie zakończył
się z powodzeniem.
Przy zamkniętych drzwiach komory
wsadowej wyłącza się wentylator
spalin. Przy otwartych drzwiach
komory wsadowej wentylator spalin
nadal działa z pełną prędkością.
Jeżeli proces podgrzewania wstęp-
nego zakończył się powodzeniem,
drzwi komory wsadowej otworzyć
dopiero wówczas, gdy na regulatorze
zaświeci się wskaźnik „h”. Uzupeł-
nianie paliwa, patrz strona 17.

Obsługa

Podgrzewanie wstępne (ciąg dalszy)
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Optymalne ustawienie zasuwy powietrza wtórnego (patrz elementy obsługowe na
stronie 6) zależy od warunków ciągu komina, miejsca ustawienia i stosowanego
paliwa (drewno miękkie lub twarde). Gdy optymalne ustawienie zostało ustalone,
nowe ustawienie konieczne będzie dopiero w przypadku zmiany paliwa.

Wskazówka
Prace nastawcze przeprowadzać
wyłącznie przy pełnym obciążeniu:
■ Co najmniej 60 min po podgrzaniu

wstępnym
■ Odbiór ciepła 100% 
■ Wymagana temperatura wody w kotle

ustawiona na maks. wartość

Ustawienie zasuwy powietrza wtórnego

A B C

A Za dużo powietrza wtórnego
B Ustawienie prawidłowe

C Za mało powietrza wtórnego

1. Obserwować płomień przez wziernik
w drzwiczkach do usuwania popiołu.
Płomień powinien sięgać prosto na
dół do podstawy kanału komory spa-
lania (rysunek B).

2. W przypadku słabego, krótkiego pło-
mienia A:
Bardziej przymknąć zasuwę powie-
trza wtórnego (–).
W przypadku mocnego, długiego pło-
mienia C:
Bardziej otworzyć zasuwę powietrza
wtórnego (+).

Obsługa

Regulacja spalania
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Wskazówka
Po każdej zmianie ustawienia odcze-
kać co najmniej 5 min przed ponowną
oceną płomienia.
Zasuwa powietrza wtórnego nie musi
być przestawiana.

Zmiana temperatury wody w kotle

1. Nacisnąć przycisk „SET”.
Ustawiona dotychczas wartość tem-
peratury miga na zmianę z symbolem
„SP”.

2. Za pomocą przycisków „|/~” usta-
wić żądaną wartość.
■ Stan fabryczny 80°C 
■ Zakres regulacji 75 do 85°C 

3. Odczekać 10 s, aż nowa wartość
zostanie automatycznie przejęta lub
nacisnąć 2 razy przycisk „SET”, aby
potwierdzić ustawioną wartość i
opuścić tryb regulacji.

Zmiana punktu wskazania dla „h”

Zgodnie z ustawieniem fabrycznym wskaźnik „h” pojawia się, gdy temperatura wody
w kotle spadnie 17 K poniżej ustawionej wartości wymaganej temperatury wody w
kotle. Wartość ta może zostać zmieniona.
Jeżeli wskaźnik powinien pojawić się wcześniej, należy ustawić niższą wartość.
Jeżeli wskaźnik powinien pojawić się później, należy ustawić wyższą wartość.

1. Naciskać przycisk „SET” aż usta-
wiona do tej pory wartość będzie
migać na zmianę z symbolem „td”.

2. Za pomocą przycisków „|/~” usta-
wić żądaną wartość.
■ Ustawienie fabryczne 17 K
■ Zakres regulacji 10 do 20 K

3. Odczekać 10 s, aż nowa wartość
zostanie automatycznie przejęta lub
nacisnąć przycisk „SET”, aby
potwierdzić ustawioną wartość i
opuścić tryb regulacji.

Obsługa

Regulacja spalania (ciąg dalszy)
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W pełni załadowana komora wsadowa
daje w zależności od odbioru ciepła i
jakości paliwa czas spalania wynoszący
kilka godzin.
Aby uniknąć ponownego podgrzewania
wstępnego, należy regularnie spraw-
dzać, czy na regulatorze nie pojawił się
wskaźnik „h”.

Wskazówka
Jeżeli wskazywana na regulatorze tem-
peratura ciągle spada poniżej
60°C, paliwo z komory wsadowej cał-
kiem się wypaliło. Po ochłodzeniu należy
ponownie przeprowadzić proces pod-
grzewania wstępnego kotła.

! Uwaga
Wylot spalin z drzwi komory wsadowej powoduje zanieczyszczenie środowi-
ska i stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Otwierać drzwi komory wsadowej i uzupełniać paliwo można tylko wówczas,
gdy wskaźnik „h” świeci się.
Jeżeli wskaźnik „É” miga lub świeci się wskaźnik „E”, nie otwierać drzwi
komory wsadowej. Patrz strona 18.

C

D

A

B

1. Sprawdzić, czy wskaźnik „h” świeci
się.

2. Drzwi komory wsadowej otworzyć
najpierw tylko do blokady A.

Obsługa

Uzupełnianie paliwa
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3. Odczekać 15 sekund. W tym czasie
z komory wsadowej odsysany jest
gaz wytlewny.

4. Odblokować drzwi komory wsado-
wej, naciskając uchwyt B i całkowi-
cie otworzyć drzwi komory wsado-
wej.

5. Sprawdzić stan paliwa wzgl. poziom
żaru przez wziernik C w klapie
komory wsadowej D.
Jeżeli żar sięga tylko do otworów w
elementach dopływu powietrza pier-
wotnego, konieczne jest uzupełnie-
nie paliwa. W takim przypadku należy
wykonać następujące czynności.

6. Otworzyć klapę komory wsadowej
pociągając za otwór C za pomocą
pogrzebacza.

7. Dołożyć polana w ilości odpowiada-
jącej zapotrzebowaniu na ciepło.

! Uwaga
Zbyt duże polana mogą mieć
negatywny wpływ na działa-
nia kotła grzewczego i mogą
doprowadzić do jego uszko-
dzenia.
Przy wyborze polan uwzględ-
nić głębokość komory wsado-
wej i wielkość otworu drzwio-
wego. Długość polan może
wynosić maks. 50 cm.

8. Zamknąć klapę D i drzwi komory
wsadowej.

Postępowanie w przypadku przegrzania kotła

Niebezpieczeństwo
Wybuchy i trujące spaliny mogą
spowodować obrażenia ciała i
uszczerbek na zdrowiu.
W przypadku każdego z poniż-
szych stanów roboczych nie
wolno otwierać drzwi komory
wsadowej, jeżeli na wyświetlaczu
nie świeci się wskaźnik „h”.

Wskazówka
Poinformować firmę instalatorską, jeśli
problem przegrzania występuje często i
lub w regularnych odstępach czasu.

Obsługa

Uzupełnianie paliwa (ciąg dalszy)
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Temperatura wody w kotle przekracza ustawioną wartość
zadaną

Jeżeli temperatura wody w kotle prze-
kracza zadaną wartość, regulator prze-
łącza wentylator spalin z pracy ciągłej na
pracę impulsową. Na wyświetlaczu miga
symbol „a”.

Otworzyć mieszacze i zawory grzejni-
ków, aby zapewnić odbiór ciepła.

Jeżeli temperatura wody w kotle spadnie
ponownie poniżej ustawionej wartości,
wentylator spalin powraca do normal-
nego trybu pracy.

Temperatura wody w kotle osiąga 90°C 

Jeżeli temperatura wody w kotle osią-
gnie 90°C , regulator wyłączy wentylator
spalin. Na wyświetlaczu miga „É”.

1. Otworzyć mieszacze i zawory grzej-
ników, aby zapewnić odbiór ciepła.

2. Otworzyć drzwi komory wsadowej
dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu
zaświeci się „h”.

Temperatura wody w kotle osiąga 95°C 

Jeżeli temperatura wody w kotle osią-
gnie 95 °C, otwiera się zawór termicz-
nego zabezpieczenia odpływu, a woda w
kotle zostanie schłodzona. Jeżeli na
wyświetlaczu świeci się „E”, zabezpie-
czający ogranicznik temperatury odcina
dopływ prądu do wentylatora spalin. 

A

1. Otworzyć mieszacze i zawory grzej-
ników, aby zapewnić odbiór ciepła,
jeżeli to jeszcze nie zostało zro-
bione.

2. Odblokować zabezpieczający ogra-
nicznik temperatury „E”, jeżeli tem-
peratura wody w kotle spadła poniżej
90°C , wciskając trzpień A za
pomocą ostrego przedmiotu.

Obsługa

Postępowanie w przypadku przegrzania kotła (ciąg dalszy)
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3. Otworzyć drzwi komory wsadowej
dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu
zaświeci się „h”.
Tryb grzewczy zostaje wznowiony.
Uzupełnić paliwo zgodnie z zapotrze-
bowaniem lub ponownie rozgrzać
kocioł, jeżeli w międzyczasie się
wypalił (patrz strona 12).

Obsługa

Postępowanie w przypadku przegrzania kotła (ciąg dalszy)
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Pielęgnacja, przegląd techniczny i konserwacja

Przegląd techniczny i konserwacja instalacji grzewczej regulowana jest przez Roz-
porządzenie o oszczędzaniu energii oraz normy EN 806 i DIN 1988-8 (a: ÖNORM
B8131).
Regularnie przeprowadzana konserwacja gwarantuje bezusterkową, energoosz-
czędną i przyjazną dla środowiska eksploatację grzewczą. W tym celu najkorzystniej
jest zawrzeć umowę dot. konserwacji i przeglądu technicznego z autoryzowanym
instalatorem urządzeń grzewczych.

Kocioł grzewczy

Wraz z rosnącym zanieczyszczeniem
kotła grzewczego wzrasta temperatura
spalin, a tym samym straty energii. Dla-
tego dodatkowo, oprócz regularnego
czyszczenia, konieczne jest gruntowne
czyszczenie kotła raz w roku.

Podgrzewacz wody użytkowej (jeżeli
jest zainstalowany)

Zgodnie z normą DIN 1988-8 i EN 806
podgrzewacz należy poddać konserwa-
cji lub czyszczeniu najpóźniej w dwa lata
po uruchomieniu instalacji, kolejne prace
konserwacyjne lub czyszczenie należy
wykonywać w zależności od zapotrze-
bowania. 
Czyszczenie pojemnościowego pod-
grzewacza ciepłej wody użytkowej
wewnątrz, łącznie z przyłączami wody
użytkowej, może wykonywać tylko auto-
ryzowany instalator urządzeń grzew-
czych.
W przypadku, gdy na wlocie zimnej wody
do podgrzewacza znajduje się urządze-
nie do uzdatniania wody (np. śluza lub
wtryskiwacz), wkład musi zostać w
odpowiednim czasie wymieniony. W tym
przypadku prosimy o przestrzeganie
wskazówek producenta.

Dodatkowo w przypadku podgrzewacza
Vitocell 100:
W tym podgrzewaczu zaleca się prze-
prowadzenie raz do roku kontroli działa-
nia anody magnezowej przez autoryzo-
wanego instalatora urządzeń grzew-
czych. Kontrolę działania anody można
wykonywać, nie przerywając eksploata-
cji. Instalator powinien zmierzyć prąd
ochronny przy pomocy przyrządu do
kontroli anod. 

Zawór bezpieczeństwa (pojemnoś-
ciowy podgrzewacz wody)

Co pół roku użytkownik lub autoryzo-
wany instalator urządzeń grzewczych
ma obowiązek sprawdzać za pomocą
sprężonego powietrza prawidłowe dzia-
łanie zaworu bezpieczeństwa. Istnieje
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
gniazda zaworu (patrz instrukcja produ-
centa zaworu).

Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie
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Filtr wody użytkowej (jeżeli jest zain-
stalowany)

Ze względów higienicznych:
■ W filtrach nie nadających się do prze-

płukiwania powrotnego należy co
6 miesięcy wymieniać wkładkę filtra
(kontrola wzrokowa co 2 miesiące)

■ Filtry z przepłukiwaniem powrotnym
należy przepłukiwać co 2 miesiące.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Niebezpieczeństwo
Dotknięcie elementów przewo-
dzących prąd może prowadzić do
groźnych obrażeń spowodowa-
nych prądem elektrycznym.
Przed rozpoczęciem czyszcze-
nia wyłączyć napięcie zasilania
(np. za pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika głównego) i odcze-
kać, aż kocioł grzewczy się
ochłodzi.

■ Przeprowadzać czyszczenie zgodnie
z wymienionymi odstępami czasu.

■ Czyścić kocioł grzewczy tylko za
pomocą urządzeń czyszczących
dostarczanych jako wyposażenie
dodatkowe i odkurzacza. Nie używać
żadnych chemicznych środków czysz-
czących.

Wskazówka
Odstępy czasu pomiędzy czyszczeniem
stanowią wytyczne i mogą się zmniej-
szać w zależności od jakości paliwa i
warunków eksploatacyjnych.

Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie (ciąg dalszy)
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C
B

A

D

1. Wykręcić śrubę zabezpieczającą A
i otworzyć drzwiczki do usuwania
popiołu B.

2. Wyczyścić wziernik C.

3. Usunąć popiół z popielnika i kanału
komory spalania D za pomocą urzą-
dzenia czyszczącego.

Wskazówka
Jeżeli to konieczne, można wycią-
gnąć kanał komory spalania D w
celu jego wyczyszczenia. Po zakoń-
czeniu czyszczenia ponownie wsu-
nąć kanał komory spalania do
oporu.

4. Po zakończeniu czyszczenia ponow-
nie zamknąć drzwiczki do usuwania
popiołu i wkręcić śrubę zabezpiecza-
jącą A.

Konserwacja i czyszczenie

Opróżnianie popielnika (po 2 - 3 dniach)
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1. Suche i łuszczące się osady (popiół,
węgiel i smoła) usunąć za pomocą
skrobaka lub szpachli ze ścianek
oraz z przednich i tylnych rogów.

Wskazówka
Małe pęknięcia w powierzchni kształ-
tek z betonu żaroodpornego są zja-
wiskiem normalnym i nie mają
wpływu na działanie i trwałość ele-
mentów instalacji.
Czarne błyszczące osady na ścian-
kach wewnętrznych komory wsado-
wej są zjawiskiem normalnym i nie
muszą być usuwane.

A

B

C

D

2. Ostrożnie wyczyścić otwory powie-
trza pierwotnego A w bocznych ele-
mentach dopływu powietrza pierwot-
nego B i szczelinę dyszy C w pod-
stawie D.

3. Po zakończeniu czyszczenia
zamknąć klapę i drzwi komory wsa-
dowej.

Konserwacja i czyszczenie

Komora wsadowa (przed każdym ponownym podgrzewaniem wstępnym)
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A

1. Wyłączyć kocioł grzewczy wyłączni-
kiem na regulatorze.

Wskazówka
Jeżeli wentylator spalin pracuje, nie
jest możliwe wyciągnięcie wziernika
z otworu.

2. Wyciągnąć wziernik z otworu w
drzwiczkach do usuwania popiołu.

3. Wyczyścić wziernik.

4. Ponownie zmontować wziernik w
odwrotnej kolejności.
Na końcu zamontować pierścień
metalowy.

Wentylator spalin (po 2 - 4 tygodniach)

Niebezpieczeństwo
Prace przy działającym wentyla-
torze spalin mogą spowodować
poważne obrażenia ciała.
Wyłączyć wcześniej kocioł
grzewczy wyłącznikiem na regu-
latorze.

Konserwacja i czyszczenie

Wziernik (w razie potrzeby)
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6x

A

B

1. Poluzować śruby skrzydełkowe na
wentylatorze spalin A i wyciągnąć
silnik B wraz z wirnikiem wentyla-
tora.

Wskazówka
Długość przewodów elektrycznych
nie jest wystarczająca, aby położyć
silnik na podłodze.

2. Wirnik wentylatora, jego obudowę i
króciec spalin wyczyścić za pomocą
szpachli i odkurzacza.

3. Ponownie zmontować wentylator
spalin w odwrotnej kolejności.

! Uwaga
Przewody elektryczne mogą
zostać uszkodzone przez gorące
podzespoły.
Wentylator spalin należy zamon-
tować w taki sposób, aby prze-
wód elektryczny nie dotykał obu-
dowy wentylatora.

Konserwacja i czyszczenie

Wentylator spalin (po 2 - 4 tygodniach) (ciąg dalszy)
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A

C

D

E

F

B

1. Zdemontować blachę górną tylną
A.

2. Odchylić matę termoizolacyjną B do
przodu.

Konserwacja i czyszczenie

Dodatkowe powierzchnie ogrzewalne (po 2 - 4 tygodniach)
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3. Otworzyć pokrywę wyczystkową C.

4. Wyciągnąć do góry zawirowywacze
D (jeśli to konieczne, użyć kleszczy)
i wyczyścić je.

5. Wewnętrzne ścianki kolektora spalin
E oraz dodatkowe powierzchnie
ogrzewalne F wyczyścić za
pomocą szpachli, szczotki do czysz-
czenia i odkurzacza.

6. Ponownie zmontować wszystkie ele-
menty w odwrotnej kolejności.

Konserwacja i czyszczenie

 Dodatkowe powierzchnie ogrzewalne (po 2 - 4… (ciąg dalszy)
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W następujący sposób można zaoszczędzić energię:

A C

E

B

D

■ Prawidłowe wietrzenie pomieszczeń.
Na krótko całkowicie otworzyć okno
A i jednocześnie zamknąć zawory
termostatu B.

■ Nie przegrzewać, starać się utrzymy-
wać w pomieszczeniu tempera-
turę 20°C, każdy stopień mniej
pozwala zaoszczędzić do 6% kosztów
ogrzewania.

■ Opuszczać rolety w oknach o zmierz-
chu (jeżeli są zamontowane).

■ Prawidłowo ustawiać zawory termo-
statyczne B.

■ Nie zasłaniać grzejników C i zawo-
rów termostatu  B.

■ Wykorzystywać możliwości nastaw-
cze regulatora D, np. „normalna tem-
peratura pomieszczenia” na zmianę
ze „zredukowaną temperaturą
pomieszczenia”.

■ Ustawiać temperaturę ciepłej wody
użytkowej w podgrzewaczu E za
pomocą regulatora D.

■ Włączać pompę cyrkulacyjną
(poprzez nastawę czasów łączenio-
wych na regulatorze) tylko w czasie,
gdy następuje pobór ciepłej wody.

■ Kontrolowanie zużycia ciepłej wody:
Na kąpiel pod prysznicem zużywa się
z reguły mniej energii niż na kąpiel w
wannie.

Porady dotyczące oszczędzania energii

Porady dotyczące oszczędzania energii
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W
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Wykaz haseł

Wykaz haseł
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Wskazówka dotycząca ważności

Dotyczy instalacji grzewczych z kotłem Vitoligno 100-S, pojemnościowym podgrze-
waczem wody i regulatorem Vitotronic.

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i napra-
wczych przy instalacji grzewczej prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy
najbliższych firm instalatorskich znajdują się np. w internecie na stronie
www.viessmann.com

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com 55
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