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Mynute Green 50   este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale următoarelor Directive:
- Directiva de Gaz 2009/142/CE
- Directiva de Randament 92/42/CEE 
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE
- Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CE
- Regulamentul 677 referitor la boilerele cu condensare
astfel, poartă marca CE

RANGE RATED
Centrala poate fi adaptată cererilor de căldură ale instalaţiei; este posibil, de altfel, să setaţi puterea maximă de pe turul centralei pentru funcţi-
onarea în modul încălzire. Pentru operaţiunile de reglare, faceţi referire la capitolul “Reglaje”.
Odată ce aţi setat puterea necesară (maxim încălzire), indicaţi valoarea pe coperta de la sfârşitul manualului,
pentru o consultare ulterioară. 
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A Mynute Green 50 R.S.I. kazánok megflelnek az alábbi irányelvek lényegi követelményeinek:
- Gázüzemű berendezésekről szóló 2009/142/EK irányelv
- Melegvízkazánokról szóló 92/42/EGK irányelv 
- Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv
- Kisfeszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelv
- Kondenzációs kazánokra vonatkozó 677 sz. szabvány
továbbá CE jelzéssel rendelkezik

NÉVLEGES TARTOMÁNY
Ez a kazán hozzáigazítható a rendszer hőkövetelményeihez; be lehet állítani ugyanis a maximális kazán előremenő vizet a fűtési módban való 
üzemeléshez. A beállításhoz olvassa el a “Beállítások” fejezetet.
Mikor beállította a kívánt kimenetet (maximális fűtés), vigye át az értéket a hátsó borítón megadott táblázatba.
A további ellenőrzések és beállítások során a megadott értékhez igazodjon. 
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Kotao Mynute Green 50 R.S.I. u skladu je s temeljnim zahtjevima iz slijedećih Direktiva:
- Direktiva za plin 2009/142/CE
- Direktiva o učincima 92/42/CEE 
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/CE
- Direktiva o niskom naponu 2006/95/CE
- Norme za kondenzacijske kotlove 677
stoga nosi oznaku CE

RANGE RATED
Ovaj kotao može se prilagoditi termičkim potrebama instalacije, odnosno moguće je podešavanje maksimalnog protoka za grijanje samog kotla. 
Informacije o baždarenju potražite u poglavlju “Podešavanja”.
Nakon što podesite željenu snagu (najjače grijanje), napišite vrijednost na isporučenu naljepnicu.
Prilikom idućih kontrola i podešavanja pogledajte podešenu vrijednost. 
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Kotel Mynute Green 50 R.S.I. je skladen z bistvenimi zahtevami naslednjih direktiv:
- Direktiva o napravah na plinsko gorivo 2009/142/ES
- Direktiva o izkoristkih 92/42/EGS 
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
- Direktiva o nizkonapetostni opremi 2006/95/ES
- Uredba o kondenzacijskih kotlih 677
zato je nosilec CE oznake

RANGE RATED
Ta kotel se prilagaja potrebam sistema po toploti, največjo ogrevalno zmogljivost samega kotla je namreč mogoče nastavljati gllede na potrebe 
ogrevanja. O umerjanju kotla glejte poglavje “Nastavitve”.
Ko želeno moč nastavite (največja moč ogrevanja), to vrednost vpišite v tabelo, ki se nahaja na zadnji strani naslovnice.
Pri nadaljnjih kontrolah in nastavljanjih vzemite to nastavljeno vrednost kot osnovo. 

SL

Kocioł Mynute Green 50 R.S.I. spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw :
- Urządzenia spalające paliwa gazowe 2009/142/EEC
- Sprawność energetyczna kotłów wodnych 92/42/EEC
- Kompatybilność energetyczna 2004/108/EEC
- Niskonapięciowe wyroby elektryczne 2006/95/EEC
- Norma dotycząca kotłów kondensacyjnych 677
I w związku z powyższym posiada znak CE

RANGE RATED - ZAKRES REGULACJI MOCY
Kocioł ten można dostosować do wymagań systemu centralnego ogrzewania, ponieważ istnieje możliwość obniżenia maksymalnej mocy na 
c.o. W tym celu należy zapoznać się z rozdziałem „REGULACJE”.
W przypadku zmiany wartości mocy maksymalnej, należy umieścić aktualną wartość w tabeli na ostatniej stronie instrukcji. Jest to bardzo 
istotne w przypadku wykonywania przeglądów urządzenia.
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INSTRUKCJA INSTALACJIPL

W niektórych częściach instrukcji zostały użyte umowne oznaczenia:
 UWAGA = w odniesieniu do czynności wymagających szczególnej ostrożności oraz 

odpowiedniego przygotowania.
 ZABRONIONE = w odniesieniu do czynności, które w żadnym wypadku NIE MOGĄ 

być wykonane. 
 

1 - WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
 Nasze kotły są produkowane i sprawdzane z uwzględnieniem 
najmniejszych detali w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni-
kowi i instalatorowi. Tak więc po każdej interwencji przeprowadzonej 
na urządzeniu, Autoryzowany Serwis powinien zwrócić szczególną 
uwagę na połączenie elektryczne, przede wszystkim na odcinki pr-
zewodów pozbawionych izolacji, które nie mogą wychodzić poza listwy 
zaciskowe, co zapobiegnie ewentualnemu ich stykaniu się ze sobą.

 Niniejsza instrukcja stanowi - wraz z instrukcją obsługi przeznaczoną 
dla użytkownika - integralną część urządzenia. Należy upewnić się 
czy wchodzi w skład jego wyposażenia, również w razie przekazania 
go innemu właścicielowi czy użytkownikowi lub przeniesieniu go do 
innej instalacji.

 Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i kon-
serwacyjne muszą być wykonane przez Autoryzowany Serwis Be-
retta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Przynajmniej raz w roku powinien być dokonany przegląd urządze-
nia przez Autoryzowany Serwis Beretta. 

 Instalator ma obowiązek podstawowego przeszkolenia użytkownika 
z zakresu obsługi urządzenia oraz bezpieczeństwa.

 Aby funkcja antyzmarzaniowa była aktywna (dla temperatur 
otoczenia poniżej -1°C) - oparta na pracy palnika - kocioł musi 
mieć możliwość uruchomienia się. Oznacza to, że każda blokada 
kotła spowodowana np. brakiem gazu/prądu bądź interwencją za-
bezpieczeń, dezaktywuje funkcję antyzmarzaniową.

 Kocioł powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wyklucza 
się wszelką odpowiedzialność producenta/importera z powodu szkód 
w stosunku do osób, zwierząt lub mienia, wynikających z błędnej in-
stalacji, regulacji, konserwacji lub niewłaściwego użytkowania.

 Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy urządzenie jest kom-
pletne i nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku należy natychmiast 
zwrócić się do sprzedawcy, u którego było zakupione urządzenie.

 Spust zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do właściwe-
go systemu zbierająco - odprowadzającego. Producent/importer nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane za-
działaniem zaworu bezpieczeństwa. 

 Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy je wyrzucić do przeznaczonego 
w tym celu pojemnika, aby chronić środowisko naturalne. 

 Przewód kondensatu musi być szczelny. W przypadku, gdy w pomi-
eszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, mogłyby występować 
spadki temperatur poniżej 0 °C, przewody odprowadzania konden-
satu powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (np. poprzez 
izolację).

 Należy pamiętać o zamontowaniu przewodu odprowadzającego 
kondensat z kotła. 

 Podczas instalacji należy poinformować użytkownika, że:
-  w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i natychmiast 

zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Beretta
-  Należy od czasu do czasu sprawdzić czy ciśnienie nie spadło po-

niżej 1 bar. Jeśli ciśnienie w obiegu c.o. jest nieprawidłowe, należy 
przeprowadzić procedurę napełniania instalacji, znajdującą się w 
rozdziale „Funkcje kotła”

-  w razie nie użytkowania kotła przez dłuższy okres należy wykonać 
przynajmniej następujące czynności:

-  ustawić pokrętło urządzenia w pozycji „wyłączony” oraz odłączyć 
kocioł od zasilania

-  zamknąć zawór gazowy oraz zawory odcinające centralnego ogrzewania
-  opróżnić obieg centralnego ogrzewania, aby zapobiec zamarznięciu.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy pamiętać, że:
  Dzieci oraz osoby niepełnosprawne nie powinny użytkować urząd-

zenia.
 Niebezpieczne jest włączanie jakichkolwiek urządzeń elek-

trycznych (jak na przykład elektrycznego sprzętu gospodarstwa 
domowego, itp.), jeśli czuje się w otoczeniu zapach gazu. W ta-
kim przypadku należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie 
otwierając szeroko okna i drzwi, zamknąć główny zawór gazu; ni-
ezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

  Nie należy dotykać kotła mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała i/
lub będąc boso.

  Przed przystąpieniem do czynności związanych z czyszczeni-
em należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej za pomocą 
dwupozycyjnego wyłącznika oraz ustawiając pokrętło wyboru 
funkcji w pozycji „wyłączony”.

  Zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji urząd-
zeń zabezpieczających lub regulacyjnych bez zezwolenia lub 
odpowiednich wskazówek producenta.

 Nigdy nie należy ciągnąć, skręcać przewodów elektrycznych 
wychodzących z kotła nawet, jeśli jest on odłączony od sieci elektrycznej.

 Nie należy dopuścić do przykrycia lub zmniejszenia otworów 
wentylacyjnych w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł.

 Nie należy pozostawiać pojemników oraz substancji łatwopalnych 
w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie.

 Nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach do-
stępnych dzieciom.

 Zabrania się zaślepiania ujścia kondensatu.

2 - OPIS KOTŁA
Mynute Green 50 R.S.I. jest to gazowy kondensacyjny kocioł wiszący typu 
C, który może pracować w różnych konfiguracjach dzięki serii zworek umi-
eszczonych w płycie elektronicznej urządzenia (rozdział 4.5. Konfiguracja 
kotła):
PRZYPADEK A
Grzanie tylko na potrzeby centralnego ogrzewania.
PRZYPADEK B
Grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania. W momencie podłączenia 
zasobnika grzanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, której temperatura 
jest sterowana przez termostat.
PRZYPADEK C
Grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania. Po podłączeniu zasobnika 
grzanie na potrzeby ciepłej wody użytkowej, której temperatura jest ste-
rowana przez sondę NTC. W przypadku podłączania zasobnika innego 
producenta, prosimy upewnić się, czy sonda NTC zasobnika spełnia na-
stępujące wymagania: 10 kOhm przy 25°C, B 3435 ±1%.
Możliwe są następujące układy odprowadzania spalin: B23P;B53P; 
C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x;C83,C83x, 
C93,C93x.
W przypadku montażu systemu odprowadzania spalin w konfiguracji B53P, 
kocioł nie może być zamontowany w sypialni, łazience i każdym miejscu, 
gdzie nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja.
Instalacja kotła musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego in-
stalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas instalacji należy 
zawsze przestrzegać lokalnych zarządzeń Straży Pożarnej, zakładu ga-
zowniczego oraz ewentualnych rozporządzeń władz lokalnych.
Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł powinno odpowia-
dać obowiązującym przepisom dotyczącym instalowania aparatów ga-
zowych; a zwłaszcza Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz 
z późniejszymi zmianami) i normę dotyczącą instalowania kotłów gr-
zewczych w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi 
na stopień zapewnionej ochrony obudowy (IP).
Charakterystyka techniczna kotła:
- palnik pre-mix niskiej emisji
- mikroprocesorowy moduł elektroniczny kontrolujący poprawną pracę 

urządzenia z sygnalizacją awarii na wyświetlaczu
- płynna elektroniczna regulacja mocy w obiegu c.o.
- elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia
- kontrola wentylatora poprzez obrotomierz z efektem Hall; prędkość 

obrotów wentylatora jest cały czas monitorowana
- wbudowany stabilizator ciśnienia gazu sieciowego
- czujnik NTC służący do kontroli temperatury zasilania w obiegu c.o.
- czujnik NTC służący do kontroli temperatury powrotu w obiegu c.o.
- automatyczny odpowietrznik
- zawór trójdrogowy (akcesoria dodatkowe)
- przetwornik ciśnienia wody w instalacji c.o.
- manometr kontroli ciśnienia wody c.o. 
- system zapobiegający blokowaniu pompy
- zamknięta komora spalania
- elektryczny zawór gazu z podwójnym przerywaczem sterujący palnikiem
- Sonda zewnętrzna - regulacja pogodowa
- Sygnalizacja potrzeby konserwacji wymiennika
- Pompa
- RANGE RATED - Zakres regulacji mocy (moc kotła można dostosować 

do wymagań systemu centralnego ogrzewania, ponieważ istnieje 
możliwość obniżenia jej maksymalnej wartości na c.o.)

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń

Infolinia 0 801 804 800
info@beretta.pl
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Parametry Jednostka Woda obiegu 
c.o.

Woda 
napełniania

PH 7÷8 -

Twardość °F - 15÷20

Klarowność - Przeźroczysta

Urządzenia zabezpieczające w kotle:
-  czujnik granicznej temperatury, który zabezpiecza urządzenie przed prze-

grzaniem, i gwarantuje bezpieczeństwo całego układu. Aby przywrócić 
funkcjonowanie kotła, w przypadku zadziałania termostatu granicznej 
temperatury, należy użyć przycisku po prawej stronie, pod listwą kotła

-  termostat spalin – interweniuje (kocioł zostaje zablokowany) w 
przypadku, gdy temperatura spalin przekroczy maksymalną temperaturę 
pracy przewodów rurowych

-  zawór bezpieczeństwa w obiegu c.o. o wartości 3,5 bara
-  mikroprocesorowa kontrola czujników NTC z sygnalizacją awarii na 

wyświetlaczu
-  syfon wydalania kondensatu z pływakiem, który zapobiega wydostawa-

niu się spalin do pomieszczenia
-  czujnik poziomu kondensatu, który zablokuje kocioł w przypadku gdy 

przekroczony zostanie graniczny poziom kondensatu wewnątrz wymiennika
-  zabezpieczenie antyzamarzaniowe aktywujące się, kiedy temperatura 

spadnie poniżej 6 °C
-  funkcja antyzamrzaniowa – poziom pierwszy (dla instalacji pracujących 

w temperaturze nie mniejszej niż -1°C, przy użyciu sondy NTC)
-  funkcja antyzamrzaniowa – poziom drugi (dla instalacji pracujących w 

temperaturze nie mniejszej niż -15°C, przy użyciu dodatkowego zestawu 
chroniącego kondensat przed zamarzaniem)

-  zabezpieczenie braku cyrkulacji poprzez porównanie temperatury 
odczytanej przez czujniki na zasilaniu i powrocie c.o. 

-  presostat wody, który w przypadku niewystarczającego ciśnienia wody w 
obiegu c.o. zablokuje pracę kotła

-  czujnik braku wody w kotle
-  system zabezpieczenia wydalania spalin połączony z funkcjonowaniem 

zaworu gazowego
-  zabezpieczenie przegrzewania zarówno po stronie zasilania, jak i 

powrotu (maksymalna temperatura 95 °C).
-  kontrola wentylatora poprzez obrotomierz z efektem Hall; prędkość 

obrotów wentylatora jest cały czas monitorowana

Kocioł jest przystosowany do podłączenia:
-  zewnętrznego zaworu trójdrogowego
-  dodatkowej pompy
-  termostatu środowiskowego lub programatora dobowo-godzinowego
-  sondy zewnętrznej (regulacja pogodowa)
-  zdalnego sterowania
-  termostatu zabezpieczającego do instalacji niskotemperaturowych
-  termostatu lub sondy NTC zasobnika.

3 - INSTALACJA
3.1 - Montaż kotła, a przepisy prawne
Instalacja kotła musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego in-
stalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomieszczenie, w którym ma 
być zainstalowany kocioł powinno odpowiadać obowiązującym przepisom do-
tyczącym instalowania aparatów gazowych; a zwłaszcza Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) i normę dotyczącą 
instalowania kotłów grzewczych w pomieszczeniach wyposażonych w 
wannę lub natrysk z uwagi na stopień zapewnionej ochrony obudowy (IP).
MIEJSCE MONTAŻU 
Kocioł Mynute Green 50 R.S.I. może pracować w temperaturze pomiędzy 
-15°C do +60°C (więcej szczegółów znajdą Państwo w rozdziale „system 
antyzamarzaniowy”).
SYSTEM ANTYZAMRZANIOWY
Kocioł jest chroniony funkcją antyzamarzaniową, która zostanie aktywowa-
na, jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 6°C. System ten 
aktywując się, gwarantuje ochronę instalacji w przypadku, gdy temperatura 
otoczenia instalacji spadnie do -1°C.

 Aby system antyzamrzaniowy był aktywny (na podstawie pracy pal-
nika), kocioł musi mieć możliwość uruchomienia się, co oznacza, 
że z żadnego powodu kocioł nie może być zablokowany (np. z 
powodu braku gazu na palniku bądź braku prądu elektrycznego). W 
przypadku blokady, funkcja nie będzie aktywna.

 jeśli kocioł miałby być chroniony również w przypadku spadku tem-
peratury otoczenia instalacji do -15°C, należy użyć specjalnego ze-
stawu, który ochroni kondensat przed zamarzaniem.

 Funkcja antyzamarzaniowa jest aktywna również w przypadku, gdy 
kocioł znajduje się w trybie czuwania.

W normalnych warunkach eksploatacji, kocioł jest zabezpieczony przed 
zamarznięciem. W miejscach, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C 
lub gdy urządzenie pozostaje przez dłuższy czas wyłączone, zaleca się 
korzystać z dobrej jakości płynu zapobiegającego zamarzaniu w obiegu 
c.o., aby uniknąć ryzyka zamrożenia. W przeciwnym przypadku, należy 
spuścić wodę z kotła i instalacji.
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń producenta, jeśli chodzi o stęże-
nie procentowe płynu antyzamarzaniowego, biorąc pod uwagę minimalną 
temperaturę w jakiej może zdarzyć się, że będzie pracował kocioł. Należy 
wziąć również pod uwagę czas pracy urządzenia oraz możliwość spu-
szczenia płynu z systemu grzewczego. W przypadku obiegu ciepłej wody 
użytkowej bezwzględnie nie należy stosować płynu antyzamarzaniowego i 

spuścić wodę z instalacji. Komponenty kotła są odporne na działanie glikolu. 
MINIMALNE ODLEGŁOŚCI
Przed montażem kotła, należy sprawdzić, czy została przewidziana 
wystarczająca ilość miejsca, biorąc pod uwagę wymiary kotła, system 
odprowadzania spalin i podłączenia hydrauliczne (rys.16a). W celu 
właściwego umieszczenia kotła na ścianie, należy pamiętać o tym, że:
- nie może on być instalowany nad piecem kuchennym lub innym urządze-

niem służącym do gotowania
-  nie wolno pozostawiać w pomieszczeniu, w którym instalowany jest ko-

cioł, substancji łatwopalnych
-  łatwo nagrzewające się ściany muszą być pokryte odpowiednią izolacją 

ochronną.
WAŻNE
Przed zamontowaniem i uruchomieniem kotła należy przeprowadzić 
czyszczenie zapobiegawcze instalacji centralnego ogrzewania.
Kolektor spustowy należy podłączyć do systemu odprowadzającego kon-
densat (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 3.6).Obieg ciepłej 
wody nie wymaga zaworu bezpieczeństwa, ale należy upewnić się, że 
ciśnienie nie przekracza 6 bar. W przypadku wątpliwości, należy zainsta-
lować reduktor ciśnienia. Przed uruchomieniem kotła, należy upewnić się, 
że kocioł będzie pracował na gazie, do którego jest przeznaczony (infor-
macja o typie gazu znajduje się na tabliczce znamionowej kotła). Należy 
pamiętać również, że przewody spalinowe muszą być szczelne.

3.2 - Czyszczenie instalacji/ charakterystyka wody obie-
gu c.o.

Przed zamontowaniem i uruchomieniem kotła należy przeprowadzić 
czyszczenie zapobiegawcze instalacji centralnego ogrzewania. Konieczne 
jest umieszczenie filtra w obiegu c.o. w celu zapobiegania przedostawania 
się zanieczyszczeń do obiegu c.o. W celu zagwarantowania poprawnego 
funkcjonowania produktu, po każdej operacji czyszczenia, dolewania do-
datków i/lub środków chemicznych do instalacji (np. płyny antyzamarza-
niowe, antykorozyjne itp.), sprawdzić czy charakterystyka wody zawiera 
się w podanych w tabeli wartościach.

3.3 – Montaż kotła na ścianie oraz przyłącza hydrauliczne
 Przed montażem kotła, należy sprawdzić, czy została przewidzia-

na wystarczająca ilość miejsca, biorąc pod uwagę wymiary kotła, 
system odprowadzania spalin i podłączenia hydrauliczne.

Wyposażenie kotła obejmuje listwę montażową F (rys. 16). 
Rozstaw przyłączy hydraulicznych wraz z wymiarami znajduje się na rysun-
ku nr 13. Dodatkowo, jako standardowe wyposażenie, wraz z kotłem do-
starczany jest szablon tekturowy, który ułatwia instalatorowi montaż kotła.  
Podczas montażu należy postępować w następujący sposób:
-  przyłożyć listę montażową do ściany na odpowiedniej wysokości i 

sprawdź za pomocą poziomicy czy jest idealnie poziomo,
-  oznaczyć 4 miejsca, gdzie mają być nawiercone otwory do zamocowa-

nia listwy montażowej,
-  upewnić się, że listwa montażowa zostanie zamocowana do ściany 

w odpowiednim miejscu i nawiercić otwory o odpowiedniej średnicy w 
oznaczonych wcześniej miejscach,

-  zamocować listwę do ściany.
Aby zainstalować dodatkowe akcesoria, należy zapoznać się z załąc-
zonymi do nich instrukcjami.
Należy wykonać podłączenia hydrauliczne. Po zamontowaniu kotła i wyko-
naniu podłączeń do zasilania wody i gazu, należy zamocować obudowę 
przyłączy. 

3.4 - Montaż górnej pokrywy
Pokrywę górną należy zamocować za pomocą śrub A, dostarczonych na 
wyposażeniu (rys. 17)

 Pokrywa górna musi być zmontowana przed instalacją systemu 
powietrzno-spalinowego.

 Jeśli zaistnieje potrzeba zdjęcia przedniej obudowy kotła, wystarczy 
odkręcić trzy śruby mocujące górną pokrywę.

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane z 
błędnym montażem pokrywy.

3.5 - Montaż sondy zewnętrznej (rys. 19)
Prawidłowe umiejscowienie sondy warunkuje prawidłowe jej działanie.
PODŁĄCZENIE SONDY ZEWNĘTRZNEJ
Sonda musi być zainstalowana na zewnątrz ogrzewanego budynku, wg 
poniższych wytycznych:
Sonda musi być zamontowana na wysokości 2/3 ściany PÓŁNOCNEJ lub 
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PÓŁNOCNOZACHODNIEJ, w miejscu bez dodatkowych elementów takich 
jak kominy, drzwi, okna, mogących zakłócić prawidłowy odczyt temperatury.
Połączenie elektryczne sondy zewnętrznej wykonuje się za pomocą przewodu 
dwużyłowego (0,5-1 mm2 - brak na wyposażeniu). Maksymalna długość 
przewodu łączącego sondę zewnętrzną z kotłem wynosi 30 m. Przy 
podłączeniu sondy zewnętrznej nie jest istotne zachowanie biegunowości. 
Przewód łączący sondę zewnętrzną z kotłem nie powinien mieć żadnych 
połączeń. Jeśli zajdzie taka konieczność wówczas należy to połączenie 
zaizolować i odpowiednio chronić. W przypadku układania przewodu 
łączącego sondę i kocioł wraz z innymi przewodami, należy odseparować 
go od przewodów będących pod napięciem 230V.

MONTAŻ SONDY NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
Sonda musi być zamontowana na gładkiej powierzchni. W przypadku ści-
any wykonanej z nierównej cegły lub o nieregularnym kształcie należy w 
miejscu kontaktu sondy ze ścianą wygładzić powierzchnię.
W celu instalacji sondy należy:
-  Zdjąć pokrywkę puszki zabezpieczającej sondę poprzez odkręcenie jej 

w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara
-  Przymierzyć punkty, gdzie będą wywiercone otwory (używając w tym 

celu obudowy sondy)
-  Odłożyć obudowę i wywiercić otwór 5x25
-  Wyjąć płytkę z wewnątrz obudowy sondy
-  Przyłożyć obudowę i umocować ją za pomocą kołka rozporowego 
-  Poluzować śrubę znajdującą się w obudowie sondy, aby umożliwić umi-

eszczenie przewodu, który należy podłączyć do płytki.
W celu wykonania podłączenia elektrycznego sondy zewnętrznej do kotła, 
należy zapoznać się z rozdziałem „Podłączenia elektryczne”. 

 Należy pamiętać o dokręceniu śruby, przez którą przechodzi przewód, 
w celu uniknięcia dostania się wilgoci do wewnątrz obudowy sondy.

Umieścić płytkę z powrotem w obudowie sondy.
Zamknąć pokrywkę zabezpieczającą sondę poprzez zakręcenie jej w kie-
runku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

3.6 - Zbiór kondensatu
System musi być tak wykonany, aby uniknąć zamrożenia kondensatu w kotle 
(np. przez zaizolowanie go). Zaleca się zainstalowanie specjalnego zbioru 
kondensatu wykonanego z polipropylenu (dostępny na rynku - standard 
DIN 4102 B 1) w dolnej części kotła (otwór Ø 42), jak pokazano na rys.18.
Należy unikać tworzenia się zagięć, w których mógłby gromadzić się 
kondensat. Należy również przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
odprowadzania ścieków.

 Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku 
odprowadzenia kondensatu, lub z jego zamarznięcia.

 Rura odprowadzająca kondensat musi być idealnie szczelna i dobrze 
chroniona przed ryzykiem zamarzania.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, należy sprawdzić czy 
kondensat będzie prawidłowo odprowadzany.

3.7 - Podłączenie gazu
Przyłącze gazowe musi być wykonane zgodnie z panującymi przepisami 
prawnymi, aby zapewnić prawidłowy dopływ gazu na palnik.
Przed dokonaniem podłączenia do sieci gazowej należy sprawdzić czy:
-  rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z typem gazu, do którego 

przeznaczony został instalowany kocioł,
-  przewody rurowe są czyste.
Zaleca się zainstalowanie, na przewodzie doprowadzającym gaz, odpowi-
ednich rozmiarów filtra, ze względu na ewentualne drobne, stałe za-
nieczyszczenia, które mogą znajdować się w sieci gazowej.
Po zakończeniu wykonywania podłączenia do instalacji gazowej należy 
sprawdzić czy wykonane połączenia spełniają warunki szczelności.

3.8 - Podłączenia elektryczne
W celu dokonania podłączeń elektrycznych należy:
-  odciąć główne zasilanie elektryczne
-  zdjąć obudowę przyłączy odkręcając śruby D (rys. 20)
-  zdjąć podstawę obudowy przedniej, a następnie skierować ku górze i 

odhaczyć u podstawy
-  odkręcić śruby (E) w panelu sterowania (rys. 20)
-  podnieść panel do góry i pociągnąć do siebie
-  poluzować śruby w puszce podłączeń elektrycznych i wyjąć ją z miejsca, 

w którym jest zamocowana
 z jednej strony puszki znajdują się podłączenia wysokonapięciowe 

(230V), a po drugiej stronie niskonapięciowe (rys. 23-24).
Przy wykonywaniu podłączeń należy wziąć po uwagę schematy elek-
tryczne. Podłączenie zasilania należy dokonać z wykorzystaniem wyłączni-
ka zapewniającego odległość pomiędzy przewodami minimum 3,5 mm (EN 
60335 – 1 kategoria III). Kocioł pracuje używając energię prądu zmiennego 
230 Volt/50 Hz i przy poborze mocy 164 W (zgodnie z normą EN 60335). 
Należy dokonać podłączenia do przewodu ochronnego PE zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Należy przestrzegać polaryzacji faza neutralny. 

 Przewód ochronny powinien być kilka centymetrów dłuższy od pozo-
stałych.

Kocioł może być zasilany faza – neutrum lub faza – faza. Dla sieci elek-
trycznych bez uziemienia należy użyć izolowany transformator z dodat-
kowym uziemieniem. 

 Przewody gazowe ani wodne nie mogą być użyte do uziemienia 
urządzenia.

 Niskonapięciowe wejście na termostat pokojowy (24V DC) 
 Instalator jest odpowiedzialny za odpowiednie uziemienie urządze-

nia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 
spowodowane brakiem uziemienia (obwodu ochronnego) urządze-
nia. 

Należy wykorzystać przewód dołączony do kotła do wykonania połączenia do 
sieci energetycznej. Jeśli przewód trzeba wymienić należy użyć przewodu typu 
HARH05V2V2-F: 3x075mm2 o maksymalnym zewnętrznym przekroju 7mm.

OSTRZEŻENIA 
- Aby podłączyć przetwornik ciśnienia oraz termostat bezpieczeństwa 
I.S.P.E.S.L. (jeśli zainstalowany), należy skorzystać z poniższego sche-
matu elektrycznego.

3.9 - System napełniania instalacji
Po przeprowadzeniu podłączeń hydraulicznych można przystąpić do na-
pełniania instalacji c.o. Ta czynność musi być przeprowadzona przy zimnej 
instalacji wykonując następujące czynności:
-  Otworzyć korek automatycznego zaworu odpowietrzania (A) - rys.31 

poprzez dwu lub trzykrotny obrót i pozostaw go pozycji otwartej, by 
umożliwić ciągłe usuwanie powietrza

- otworzyć zawory odpowietrzające na grzejniku
-  otworzyć zawór napełniania (znajduje się na zewnętrz kotła), i zaczekaj 

aż wartość ciśnienia odczytana na manometrze (C) będzie pomiędzy 
1,5 a 2 bary. Procedura ta musi być przeprowadzana powoli, aby gro-
madzące się bąbelki powietrza ulatywały jednocześnie poprzez zawory 
odpowietrzające. W celu odpowietrzenia instalacji należy zapoznać się 
z odpowiednim rozdziałem instrukcji

-  następnie należy zamknąć zawór napełniania
-  zamknąć zawory odpowietrzające na grzejniku, gdy tylko zacznie wycie-

kać z nich woda
UWAGA! Kocioł nie jest wyposażony w naczynie wzbiorcze, dlatego też na-
leży uzupełnić instalację w naczynie zamknięte, aby urządzenie mogło działać 
prawidłowo. Wymiary naczynia wzbiorczego muszą być dopasowane do 
charakterystyki instalacji, a pojemność naczynia musi spełniać wymagania 
bieżących przepisów prawnych. Jeśli wartość ciśnienia przekroczy 3,5 bara, 
istnieje ryzyko, że zadziała zawór bezpieczeństwa. W tym przypadku należy 
niezwłocznie zgłosić się do Autoryzowanego Serwisu Beretta.
Opróżnianie instalacji
W celu opróżnienia instalacji (kotła) należy odciąć zasilanie elektryczne kotła.
-  zamknąć zawory na instalacji
-  odkręcać pomału zawór spustowy (B) - rys. 32 – i podłączyć rurkę 

(będącą na wyposażeniu kotła), aby za jej pomocą odprowadzić wodę z 
kotła do innego zbiornika.

3.10 - Czynności związane z prawidłowym odpowietrza-
niem obiegu c.o.i kotła 
Zalecamy wykonanie podanych poniżej czynności podczas pierwsze-
go uruchomienia lub przeglądu wykonywanego poprzez Autoryzowany 
Serwis Beretta:
1. Używając klucza CH 11, należy otworzyć ręcznie zawór odpowietr-

zający, znajdujący się na komorze powietrza (rys. 15), rurka dostarczo-
na wraz z kotłem musi być podłączona do zaworu, aby zapewnić ujście 
wody do zewnętrznego pojemnika;

2. Otworzyć zawór napełniania grupy hydraulicznej i poczekać, aż woda 
zacznie wypływać z zaworu;

3. Włączyć zasilanie elektryczne kotła pozostawiając zamknięty zawór ga-
zowy;

4. Użyć termostatu pokojowego lub panelu sterowania do aktywowania 
żądania grzania na centralne ogrzewanie, do czasu przestawienia się 
zaworu trójdrogowego;

5. Aby aktywować żądanie grzania na ciepłą wodę użytkową należy 
podłączyć zasobnik i użyć w tym celu termostatu  bądź pokrętła na kotle 
(sonda NTC)

6. Kontynuować czynności dopóki woda nie wypłynie z ręcznego zawo-
ru odpowietrzającego i nie będzie już powietrza, następnie zamknąć 
ręczny zawór odpowietrzający;

7. Upewnić się, że ciśnienie w instalacji jest poprawne (idealne ciśnienie 
wynosi 1 bar);

8. Zamknąć zawór napełniania;
9. Otworzyć zawór gazowy i uruchomić kocioł.

termostat 
bezpieczeństwa

przetwornik ciśni-
enia

kotla
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Maksymalna długość przewodu Ø80mm
Strata na każdym kolanie

45°      90°  

30 m 1 m 1,5 m

Maksymalna długość przewodu  Ø60/100mm
(poziomy)

Strata na każdym kolanie
45°           90°

1,85 m 1,3 m 1,6 m

3.11 - Pompa
Kotły są wyposażone w pompę (podłączoną 
elektrycznie i hydraulicznie), której wydajność w 
funkcji przepływu wody przedstawia zamieszczony 
wykres. Urządzenia są wyposażone w system 
antyblokujący pompę, który uruchamia pompę w 
cyklu, co 24 godziny, niezależnie w jakiej pozycji 
znajduje się pokrętło wyboru funkcji.

 System antyblokujący pompę jest aktywny 
wyłącznie wtedy, gdy kocioł jest zasilany 
elektrycznie.

 Funkcjonowanie kotła/pompy bez wody w 
instalacji jest bezwzględnie zabronione.

 Maksymalny dozwolony przepływ wody 
<2200l/h

 Należy zagwarantować minimalny przepływ 
na poziomie 800l/h, w celu zapobieżenia za-
działania presostatu różnicowego. 

 Aby podłączyć kocioł do instalacji zalecane 
jest wykorzystanie rozdzielacza hydrau-
licznego (akcesoria dodatkowe), jak pokaza-
no na schematach (rys. 8-9). przepływ wody (l/h)
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3.12 - Odprowadzanie produktów spalania oraz pobór 
powietrza do spalania

Podczas montowania przewodów wydalania spalin należy zawsze respek-
tować aktualnie obowiązujące odpowiednie przepisy. 
Wydalanie produktów spalania jest zapewnione przez umiejscowiony cen-
tralnie wentylator.
Kocioł jest dostarczany bez systemu kominowego; jest więc możliwe sto-
sowanie zestawów najlepiej dostosowanych do warunków miejscowych. 
W celu zapewnienia odpowiedniego wydalania spalin i poboru powietrza 
niezbędne jest używanie oryginalnych zestawów kominowych Beretta lub 
innych odpowiednio certyfikowanych o odpowiedniej charakterystyce, 
co jest warunkiem udzielenia gwarancji na kocioł i przeprowadzenie 
prawidłowych połączeń zgodnie z instrukcją dostarczaną razem z kotłem. 
Kocioł Mynute Green 50 RSI jest kotłem typu C (z zamknięta komorą 
spalania), w związku z tym wymaga bezpiecznych połączeń przewodów 
spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia.
W ofercie Beretty dostępne są zarówno systemy powietrzno-spalinowe 
koncentryczne, jak i rozdzielone.

 Kocioł został zaprojektowany do poboru powietrza do spalania, 
do wyrzutu spalin oraz odprowadzania kondensatu, powstałego 
w wyniku skraplania spalin. Jeśli system spalinowy nie jest wypo-
sażony w odpływ, kondensat ma swoje ujście wewnątrz kotła.

 OSTRZEŻENIE: jeśli jest zainstalowana pompa kondensatu, należy 
sprawdzić dane techniczne (dostarczone przez producenta), aby 
zapewnić prawidłowe działanie urządzeń.

Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz (Typ 
B23P-B53P) - rys. 25
Przewód wyrzutu spalin Ø 80mm
Adapter przyłączeniowy Ø80–Ø80 dostępny jest jako akcesorium dodat-
kowe.

 W przypadku kiedy powietrze potrzebne do spalania jest brane 
z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł, musi ono 
odpowiadać aktualnym normom prawnym, a w szczególności na-
leży zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

 Nie zaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem za-
grożenia.

 Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kie-
runku kotła.

INSTALACJA TYPU C (POBÓR POWIETRZA I WYRZUT SPALIN NA 
ZEWNĄTRZ)
Kocioł musi być podłączony do systemu spalinowo – wentylacyjnego kon-
centrycznego lub rozdzielonego. W innych konfiguracjach kocioł nie może 
być użytkowany.
System koncentryczny (ø 60-100 mm) - rys. 26
Adapter Ø80+80-Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe.
System koncentryczny może być ukierunkowany w sposób najdogod-
niejszy dla pomieszczenia. Należy przestrzegać maksymalnych długości 
podanych w tabeli.

 Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kie-
runku kotła.

 Nie zaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem za-
grożenia.

 Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości 
przewodów.

 Nie należy blokować/zasłaniać w żaden sposób przewodu powietr-
znego.

podane maksymalne długości nie uwzględniają kolan

System koncentryczny (ø 80-125 mm) - rys. 27
Adapter Ø80+80-Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe.
System koncentryczny może być ukierunkowany w sposób najdogod-
niejszy dla pomieszczenia. Należy przestrzegać maksymalnych długości 
podanych w tabeli.

 Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kie-
runku kotła.

 Nie zaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem za-
grożenia.

 Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości 
przewodów.

 Nie należy blokować/zasłaniać w żaden sposób przewodu powietr-
znego.

Maksymalna długość przewodu Ø80/125mm 
(poziomy)

Strata na każdym kolanie
45°             90°

 4,85 m 1 m 1,5 m

Maksymalna długość przewodów Ø80mm Strata na każdym kolanie
45°             90°

20 + 20 m 1 m 1,5 m

podane maksymalne długości nie uwzględniają kolan

System rozdzielony (ø 80+ø 80 mm) - rys. 28-29
System rozdzielony może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy 
dla pomieszczenia. 

 Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kie-
runku kotła. 

 Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu in-
stalacji i długości przewodów spalinowo-powietrznych. Nie należy 
blokować/zasłaniać w żaden sposób przewodu powietrznego.

 Użycie zbyt długich przewodów spalinowo-powietrznych może 
spowodować obniżenie mocy kotła.

podane maksymalne długości nie uwzględniają kolan
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4 - URUCHOMIENIE I FUNKCJE KOTŁA
4.1 Włączanie urządzenia
Za każdym razem, kiedy włącza się kocioł, na wyświetlaczu pojawia się se-
ria różnych danych, w tym również stan licznika pracy kotła (-C- XX) (patrz 
rozdział  4.3 – kod błędu A09); automatyczny cykl przedmuchu uruchamia 
się i trwa przez ok. 2 min. Na tym etapie trzy diody palą się naprzemiennie, 
a na wyświetlaczu pojawia się symbol  (rys. 36). 
Aby przerwać cykl automatycznego przedmuchu trzeba uzyskać dostęp do 
płyty elektronicznej, a następnie:
- należy użyć przycisku CO (rys. 37).

  Części elektryczne (230 V AC).

W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić następujące 
czynności:
- włączyć kocioł
- odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia
- ustawić żądaną temperaturę na termostacie pokojowym (~20°C)
- ustawić pokrętło wyboru funkcji w odpowiedniej pozycji:

Funkcja zima: Ustawiając pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (rys. 38) 
pomiędzy symbolami + i -, kocioł grzeje na potrzebę centralnego ogrzewa-
nia, a w przypadku podłączenia do kotła zasobnika, aktywowana zostaje 
funkcja podgrzewu ciepłej wody. Jeśli następuje żądanie grzania central-
nego ogrzewania, kocioł się załącza, a dioda sygnalizacyjna świeci się na 
zielono. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość temperatury zasilania obiegu 
centralnego ogrzewania (rys. 40). 
Jeśli następuje żądanie grzania ciepłej wody, sytuacja jest podobna, kocioł 
się załącza, a dioda sygnalizacyjna świeci się na zielono. Wyświetlacz LCD 
wskazuje wartość temperatury ciepłej wody (rys. 41).

Ustawianie temperatury wody centralnego ogrzewania.
Aby ustawić temperaturę wody grzewczej, należy obracać pokrętłem 
oznaczonym symbolem  (rys. 38) zgodnie ze wskazówkami zegara, 
aby podwyższyć temperaturę, a w kierunku przeciwnym, by ją obniżyć. 
W zależności od typu instalacji, najbardziej odpowiedni zakres temperatur 
może zostać wstępnie wybrany:
- instalacja ogrzewania grzejnikowego 40-80 ° C
- instalacja ogrzewania podłogowego 20-45 ° C.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zajrzeć do rozdziału 4.5

Ustawianie temperatury wody centralnego ogrzewania z podłączoną 
sondą zewnętrzną.
W czasie, kiedy zainstalowana jest sonda zewnętrzna temperatura wody 
jest wybrana automatycznie przez system, który szybko dostosowuje jej 
wartość w odniesieniu do zmian temperatury zewnętrznej. 
W celu zmiany wartości temperatury (obniżenia lub podwyższenia wartości 
automatycznie obliczonej przez płytę elektroniczną kotła), należy użyć po-
krętła wyboru temperatury c.o.: obrócić pokrętłem w kierunku zgodnym do 
ruchu wskazówek zegara, żeby podwyższyć temperaturę lub też w kierun-
ku przeciwnym, aby ją zmniejszyć. 
Możliwości korekcyjne zmiany temperatury znajdują się pomiędzy pozio-
mami komfortu - 5 a + 5, co można podejrzeć na wyświetlaczu podczas 
obracania pokrętłem.

Funkcja lato jest aktywna tylko i wyłącznie w przypadku podłączenia do 
kotła zewnętrznego zasobnika c.w.u. Ustawiając pokrętło wyboru funkcji w 
pozycji  (rys. 39), aktywowana zostaje funkcja podgrzewu ciepłej wody. 
Jeśli występuje żądanie grzania ciepłej wody, kocioł się załącza, a dioda 
sygnalizacyjna świeci się na zielono. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość 
temperatury ciepłej wody (rys. 41).

Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
Przypadek A tylko grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania - brak 
możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej
Przypadek B grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania + zasobnik 
wody sterowany termostatem – brak możliwości regulacji temperatury 
c.w.u. na panelu kotła
Przypadek C grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania + zasobnik wody 
sterowany sondą - w celu ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej 
przechowywanej w zasobniku należy użyć pokrętła oznaczonego symbo-
lem . Obracając pokrętło w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek 
zegara zwiększamy temperaturę natomiast obracając pokrętło w kierunku 
przeciwnym zmniejszamy temperaturę. 
Na panelu sterowania, zielona dioda miga z częstotliwością 0,5 sek. - włąc-
zona, 3,5 sek. – wyłączona. 
Kocioł jest w funkcji „stanby” do czasu kiedy nie pojawi się żądanie grzania 
i palnik nie załączy się, wówczas dioda zapali się na stałe. Kocioł będzie 
pracował dopóki żądana temperatura nie zostanie osiągnięta, a następnie 
przejdzie w tryb „czuwania” ponownie. Jeśli pojawi się czerwona dioda w 
pobliżu symbolu  (rys. 44), oznacza to, że kocioł został czasowo za-
blokowany (zob. rozdział „Sygnalizacje świetlne i błędy”). Na wyświetlaczu 
LCD pojawi się kod błędu.

Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.R.) rys. 45
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym napisem 
AUTO, następuje uruchomienie Systemu Automatycznej Regulacji (migają-
ca zielona dioda): w oparciu o wartość temperatury ustawionej na termo-
stacie środowiskowym oraz czasu koniecznego na jej osiągnięcie, kocioł 
automatycznie zmienia wartości temperatury c.o., redukując czas funkcjo-
nowania. Na panelu sterowania, zielona dioda miga z częstotliwością 0,5 
sek. - włączona, 3,5 sek. – wyłączona. 

Funkcja resetowania kotła
Aby zresetować urządzenie należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w po-
zycji  (rys. 42), odczekać 5-6 sekund i ustawić pokrętło z powrotem w 
żądanej pozycji, sprawdzając czy czerwona dioda przestała się świecić. 
W tym momencie kocioł powinien się automatycznie uruchomić, a dioda 
przełączyć z czerwonej na zieloną. Jeśli próba zresetowania kotła się nie 
powiedzie, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

4.2 Wyłączanie kotła
Wyłączenie tymczasowe
W przypadku krótkiej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji 
w pozycji OFF(rys.42).
Kiedy kocioł jest zasilony elektrycznie a zawór gazowy otwarty, jest on 
wówczas chroniony następującymi funkcjami:
-  antyzamarzaniową: jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 

5°C, wówczas włączy się pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby 
zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości 35°C. W momencie gdy 
zostanie aktywowana funkcja antyzamarzaniowa na wyświetlaczu po-
jawi się .

-  antyblokującą pompy: jeden cykl powtarza się co każde 24 godziny.
-  antyzamrzaniową dla obiegu c.w.u. ( w przypadku podłączenia zasobnika 

wyposażonego w sondę NTC):funkcja ta zostaje aktywowana, gdy mierzona 
przez sondę temperatura spadnie poniżej 5°C. Wówczas włączy się 
pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do 
bezpiecznej wartości 55°C. W momencie gdy zostanie aktywowana 
funkcja antyzamarzaniowa na wyświetlaczu pojawi się .

Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności
W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji 
w pozycji OFF (rys. 42) i odciąć główne zasilanie elektryczne. Następnie 
należy zamknąć zawór gazu i pozostałe zawory odcinające umieszczone 
pod kotłem. W tej sytuacji funkcja przeciw zamarzaniowa jest nieaktywna 
i należy opróżnić kocioł z wody, jeśli istnieje możliwość jej zamarznięcia.

4.3 Sygnalizacje świetlne i kody błędów
Panel sterowania posiada trzy diody które, sygnalizują status pracy kotła.

Dioda zielona
Migająca
Migająca z częstotliwością 0,5 sek. włączona - 3.5 sek. wyłączona = kocioł 
w pozycji stand-by, brak obecności płomienia.
Migająca z częstotliwością 0,5 sek. włączona - 0,5 sek. wyłączona = 
blokada chwilowa urządzenia (autoodblokowująca się) z następujących 
przyczyn:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)
- oczekiwanie na zapłon.
W tej fazie kocioł jest w stanie oczekiwania na przywrócenie normalnej 
pracy. Jeżeli przez ten czas kocioł nie podejmie regularnej pracy nastąpi 
blokada całkowita i sygnalizacja świetlna przybierze kolor czerwony.
Migająca z dużą częstotliwością (naprzemiennie 0,1 sek. włączona, na-
stępnie 0,1 sek. wyłączona; przez 0,5 sek.), wejście w funkcję S.A.R. 
(System Automatycznej Regulacji)- (rys. 45)
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym napisem 
AUTO (wartość temperatury od 55°C do 65°C) aktywuje się System Auto-
matycznej Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje temperaturę wody zasila-
nia c.o. w zależności od sygnału pochodzącego z termostatu pokojowego. 
Po osiągnięciu temperatury ustawionej pokrętłem wyboru temperatury c.o. 
rozpoczyna się odliczanie 20 minut. Jeżeli w tym czasie termostat śro-
dowiskowy cały czas żąda grzania wartość ustawionej temperatury auto-
matycznie wzrasta o 5°C. 
Po osiągnięciu nowej wartości temperatury rozpoczyna się odliczanie 
kolejnych 20 min. Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy jeszcze 
żąda grzania wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta o 
następne 5°C. Ta nowa wartość temperatury jest rezultatem temperatury 
ustawionej ręcznie pokrętłem wyboru temperatury c.o. i wzrostem o +10°C 
funkcji S.A.R.
Po drugim cyklu podwyższenia temperatury zostaje ona nie zmieniona aż 
do momentu osiągnięcia zadowalającego zapotrzebowania na ciepło, które 
przerywa cykl. Przy następnym załączeniu palnika kocioł będzie pracował 
z wartością temperatury ustawioną pokrętłem wyboru temperatury c.o.

Zielona ciągła
Obecność płomienia, kocioł pracuje regularnie.
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Czerwona dioda
Jeśli pojawi się czerwona dioda, wskazuje to na bieżącą usterkę; na wyświ-
etlaczu pojawia się kod błędu, jak poniżej:

Kody błędów A 01-02-03
Należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 
sekund, a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. Jeśli czynność 
ta nie przywróci prawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 04
Równocześnie z kodem błędu, na wyświetlaczu pojawia się symbol . W 
tym przypadku należy sprawdzić jaka jest wskazywana przez manometr war-
tość ciśnienia: jeśli manometr wskazuje wartość poniżej 0.3 bara, należy 
ustawić pokrętło trybu pracy kotła w pozycję OFF , a następnie uzupełnić 
ciśnienie wody w instalacji za pomocą zaworu napełniania do momentu, 
aż osiągnie ono wartość pomiędzy 1 a 1,5 bara. Po przeprowadzeniu tej 
czynności, należy ustawić pokrętło w żądanej funkcji. Kocioł wykona jeden 
cykl oczyszczania trwający około dwóch minut. Jeśli spadki ciśnienia w 
instalacji będą się często powtarzać należy wezwać Autoryzowany Serwis 
Beretta.
Kod błędu A 06
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 07
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 08
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 09 + czerwona dioda
Należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 
sekund, a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. Jeśli czynność 
ta nie przywróci prawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 09 + migająca czerwona i zielona dioda
Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych god-
zin konkretnych warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji 
lub czyszczenia podstawowego wymiennika (Kod błędu A 09 + migająca 
czerwona i zielona dioda i licznik pracy>2500h). Po czyszczeniu z użyci-
em zestawu dostarczonego jako wyposażenia dodatkowego, należy wyze-
rować licznik godzin w następujący sposób:
-  odłączyć zasilanie
-  zdjąć obudowę
-  poluzować śruby mocujące, a następnie opuścić panel sterowania
-  poluzować śruby mocujące pokrywy (F), aby otrzymać dostęp do listwy 

zaciskowej (rys. 22)
-  włączyć kocioł, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk CO przez 4 se-

kundy, aby sprawdzić, czy licznik został wyzerowany, należy odłączyć 
zasilanie, a następnie włączyć je ponownie; odczyt licznika jest wyświe-
tlany po znaku „-C-„.

  Części elektryczne (230 V AC).
Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za każdym razem, 
gdy podstawowy wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany. 
Aby sprawdzić ilość godzin, przemnożyć wartość przez 100 (np.: wyświ-
etlana wartość 18 = 1800 sumarycznych godzin – wyświetlana wartość 
1= 100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, nawet gdy kod 
błędu pojawi się na wyświetlaczu.

Kod błędu A 77
Kocioł należy zresetować. Gdyby kocioł się nie uruchomił, należy wezwać 
Autoryzowany Serwis Beretta.

Migająca żółta dioda
Analiza spalania w toku.

4.4 Zapis kodów błędów
Funkcja „ZAPISU ALARMÓW” jest automatycznie uruchamiana po około 
dwóch godzinach ciągłego zasilania wyświetlacza lub od razu po ustawi-
eniu parametru P1 na wartość 1. Maksymalnie może zostać zapisanych 
pięć ostatnich alarmów. Zostają one wizualizowane, kiedy użyje się przyci-
sku P1 na płycie wyświetlacza. Jeśli zapis jest pusty (P0=0) lub funkcja 
zarządzania zapisem jest wyłączona (P1=0), funkcja wyświetlania jest ni-
edostępna. Alarmy są wyświetlane w kolejności odwrotnej (nie chronolo-
gicznej), co oznacza, że ostatni z alarmów, wyświetlany jest jako pierwszy. 
W celu zresetowania alarmów, należy ustawić parametr P0 na wartość 0. 
UWAGA: aby uzyskać dostęp do przycisku P1, należy zdjąć pokrywę pa-
nelu i zidentyfikować płytę wyświetlacza (rys. 47).

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW
Wygląd wyświetlacza może zostać spersonalizowany poprzez ustawienie 
trzech poniższych parametrów: 

Aby rozpocząć procedurę programowania, należy przytrzymać przycisk P1 
przez 10 sekund (rys. 47). Na wyświetlaczu cyklicznie pojawią się trzy par-
ametry i ich wartości. Aby zmodyfikować wartość parametru, należy użyć 
ponownie przycisku P1 i przytrzymać do momentu pojawienia się żądanej 
wartości; wartości zmieniają się od 0 do 1 i z powrotem (co około 2 sek.).

Procedura programowania zostaje zakończona automatycznie po upływie 
5 sekund lub w wyniku spadku napięcia zasilania

4.5 Konfiguracja kotła
Istnieje szereg zworek (JPX) dostępnych na płycie elektronicznej kotła, 
które umożliwiają jego konfigurację.
Aby uzyskać dostęp do płyty, należy przeprowadzić następujące czynności:

Parametr U s t a w i e n i e 
fabryczne

Opis

P0 0 Resetowanie zapisu błędów (0=brak 
zapisu/1=zapis)

P1 0 możliwość zapisu błędów (0=możliwość 
zapisu czasowego, 1=możliwość 
natychmiastowego zapisu)

P2 0 Nie należy modyfikować

OPIS KOD BŁĘDU CZERWONA 
DIODA ŻÓŁTA DIODA ZIELONA 

DIODA

BRAK PŁOMIENIA/ BLOKADA KOTŁA A01 ON OFF OFF 

TERMOSTAT GRANICZNEJ TEMPERATURY A02  MIGANIE OFF OFF 

WENTYLATOR A03  ON OFF OFF 

PRESOSTAT WODY A04  ON OFF ON 

SONDA NTC ZASOBNIKA C.W.U. A06 MIGANIE OFF MIGANIE

SONDA NTC NA ZASILANIU C.O. LUB RÓŻNICA MIĘDZY TEM-
PERATURĄ ZASILANIA I POWROTU   A07  ON OFF OFF 

SONDA NTC NA POWROCIE C.O. LUB RÓŻNICA MIĘDZY 
TEMPERATURĄ POWROTU I ZASILANIA A08 ON OFF OFF 

CZUJNIK SPALIN  A09  ON OFF OFF 

CZUJNIK SPALIN LUB KONIECZNOŚĆ KONSERWACJI WYMI-
ENNIKA A09 MIGANIE OFF MIGANIE

TERMOSTAT NISKIEJ TEMPERATURY A77 ON OFF OFF 

PROCEDURA ANALIZY SPALIN W TOKU ACO OFF MIGANIE OFF 
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-  odłączyć główne zasilanie instalacji
-  poluzować śruby mocujące obudowę, a następnie opuścić panel ste-

rowania
-  odkręcić śruby mocujące obudowę, przesuń podstawę obudowy do przo-

du, a potem w górę, aby wyczepić ją z obudowy
-  odkręcić śruby mocujące (E) panel sterowania (rys. 20)
-  poluzować śruby (F - rys. 22), aby zdjąć pokrywę listwy zaciskowej 

(230V)
JUMPER JP7 – rys. 48a:
Wstępny wybór najbardziej odpowiedniej temperatury do typu instalacji.
Brak zworki – instalacja grzejnikowa 
Instalacja standardowa 40-80°C
Zworka umieszczona – instalacja podłogowa
Instalacja podłogowa 20-45°C. fabrycznie kocioł jest przystosowany do 
pracy w instalacji standardowej.
JP1 Kalibracja (RANGE RATED)
JP2 resetowanie licznika godzinowego
JP3 Kalibracja (patrz rozdział: „Regulacje”)
JP4 Nie używać 
JP5 Funkcja c.o. z możliwością podłączenia zasobnika wyposażonego w 

termostat (zworka JP8 umieszczona) lub w  sondę NTC (brak zworki 
JP8) 

JP6 Funkcja obniżenia nocnego i ciągłej pracy pompy  (tyko gdy 
podłączona sonda zewnętrzna)

JP7 Zarządzanie instalacją grzejnikową/podłogową (patrz wyżej)
JP8 Zarządzanie zasobnikiem c.w.u. wyposażonym w termostat (zwor-

ka umieszczona)/ zarządzanie zasobnikiem c.w.u. wyposażonym w 
sondę NTC (brak zworki) (rys. 48b)

Standardowo umieszczone są zworki JP5 i JP8 (ogrzewanie c.o. i produk-
cja c.w.u. dzięki podłączeniu zasobnika wyposażonego w termostat); jeśli 
zasobnik wyposażony jest w sondę NTC, zworkę JP8 należy usunąć.

4.6 Regulacja pogodowa – ustawienia (wykresy 1-2-3 
rys. 51)
Termoregulacja jest aktywna tylko w przypadku podłączenia do kotła sondy 
zewnętrznej (sonda zewnętrzna na wyposażeniu kotła).
Krzywa kompensacji ogrzewania przewiduje utrzymanie teoretycznej tem-
peratury na poziomie 20°C w pomieszczeniu dla temperatur zewnętrznych 
zawierających się między +20°C a -20°C. Wybór krzywej zależy od mi-
nimalnej projektowej temperatury zewnętrznej (czyli od obszaru geogra-
ficznego) oraz od doprowadzonej temperatury projektowej (czyli od typu 
instalacji) i jest obliczana, z dokładnością, przez instalatora według nastę-
pującego wzoru:

 

Temperatura odniesienia = 30°C instalacja standardowa (grzejnikowa); 
25°C instalacja podłogowa
Jeśli po obliczeniach uzyskana wartość będzie się znajdowała pomiędzy 
dwiema krzywymi grzewczymi zalecane jest, aby wybrać bliższą krzywą.
Przykład: Jeśli obliczona wartość wynosi 1,3 czyli znajduje się pomiędzy 
krzywą 1 a 1,5. wówczas należy wybrać bliższą krzywą czyli 1,5.
Aby wybrać KT, należy użyć potencjometru P3 na płycie (patrz schemat 
elektryczny).
Aby uzyskać dostęp do P3 należy:
- zdjąć obudowę
- poluzować śruby mocujące panelu sterowania
- obrócić panel sterowania w swoją stronę
- poluzować śruby pokrywy listwy zaciskowej
- odhaczyć obudowę listwy

  Części elektryczne (230 V AC).

KT może mieć następującą wartość:
Instalacja standardowa: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0
Instalacja podłogowa: 0,2-0,4-0,6-0,8
Wartości te są wyświetlane przez około 3 sekundy, podczas obracania po-
tencjometrem P3.

TYP INSTALACJI C.O.
Kocioł sterowany termostatem pokojowym (brak zworki JP6)
Włączenie ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu 
pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. Temperatu-
ra wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak 
użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej tempera-
tury obracając pokrętłem wyboru temperatury na c.o. W tym momencie 
użytkownik będzie mógł ustawiać wartość zakresie zakresu -5°C a +5°C. 
Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody do-
prowadzonej do instalacji c.o., lecz wpływa na obliczenie jej wartości w 
sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia 
(0=20°C).

Kocioł sterowany programatorem godzinowym (zworka na JP6)
Przy zamkniętym styku, w celu osiągnięcia temperatury nominalnej na po-
ziomie DNIA (20°C), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o tempera-
turę zewnętrzną. Otwarcie styku nie oznacza wyłączenia, lecz zredukowa-
nie (przesunięcie równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C). 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez ko-
cioł, jednak użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej 
temperatury. W tym momencie można ustawić wartość z zakresu +5°C a 
-5°C. Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody 
doprowadzonej do instalacji c.o. lecz wpływa na obliczenie jej wartości w 
sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia (0 = 
20°C dla poziomu DNIA, 16°C dla poziomu NOCY).
 
4.7 Regulacje
Kocioł w momencie produkcji jest wyregulowany i nadane są odpowiednie 
wartości parametrów. Jeśli wymagana jest modyfikacja, na przykład po 
przezbrojeniu urządzenia na inny rodzaj gazu wówczas należy postępować 
wg poniższych procedur. Maksymalna i minimalna moc, jak i maksymalne i 
minimalne ciśnienie gazu musi być ustawione w odpowiedni sposób przez 
Autoryzowany Serwis Beretta. Aby wykonać regulacje należy:
-  odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego
-  obrócić pokrętło wyboru temperatury c.w.u. na maksimum
-  poluzować śruby (E) panelu sterowania (rys. 20)
-  pociągnąć panel sterowania do siebie
-  poluzować śruby mocujące  pokrywy (F), aby umożliwić dostęp do listwy 

zaciskowej (rys. 22)
-  umieścić zworki na JP1 i JP3 (rys. 50) 
-  podłączyć zasilanie do kotła
Na panelu sterowania zaczynają migać kolorowe diody, a na wyświetlaczu 
pojawia się „ADJ” na czas około 4 sekund.
Następnie trzeba ustawić następujące parametry:
1-  ciepła woda użytkowa/ absolutne maksimum
2-  minimum
3-  maksimum na c.o.
4-  wolny start
jak następuje:
-  obrócić pokrętłem wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej, aby 

ustawić żądaną wartość
-  użyć przycisku CO (rys. 37) i przejść do regulacji kolejnych parametrów.

  Części elektryczne (230 V AC).

Na wyświetlaczu pojawiają się następujące ikony:
1.  podczas regulacji ciepłej wody użytkowej/ absolutnego maksi-

mum
2.  podczas regulacji minimum
3.  podczas regulacji maksimum na c.o.
4.  podczas regulacji wolnego startu

Aby zakończyć czynności związane z regulacją, należy usunąć zaworki na 
JP1 i JP3, ustawione wartości parametrów zostaną zapamiętane.
Czynności regulacyjne mogą zostać zakończone bez zapamiętania po-
szczególnych wartości i z pozostawieniem wartości fabrycznych:
-  należy usunąć zworki na JP1 i JP3 (przed ustawieniem czterech 

powyższych parametrów)
-  należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji 
-  należy odciąć zasilanie
-  i odczekać 15 minut

 Kalibracja może być przeprowadzona przy wyłączonym palniku. 

 Kiedy obracamy pokrętłem, wartości wyrażone w tysiącach (na 
przykład 2.5 = 2500 obrotów) pojawiają się na wyświetlaczu. 

Funkcję regulacji parametrów można aktywować za pomocą pokrętła 
wyboru funkcji „LATO” i „ZIMA” – naciskając przycisk CO (na płycie) ni-
ezależnie od tego czy występuje żądanie grzania. Funkcja nie zostanie 
aktywowana, w przypadku gdy do kotła podłączone jest zdalne sterowanie.

Kiedy funkcja ta zostanie aktywowana, każdy z parametrów pojawia się na 
wyświetlaczu (w kolejności, jak poniżej) przez 2 sekundy. Każdy z parame-
trów jest przedstawiony za pomocą poniższych symboli (ikon) natomiast 
wartości obrotów wentylatora wyrażone są w setkach.

1.  Maksimum   

2.  Minimum  

3.  Maksimum c.o.  

4.  Wolny start  

5.  Ustawiona wartość maksimum na c.o. 
 

przewidywana temperatura zasilania – temperatura odniesieniaKT= 
20- minimalna przewidywana temperatura zewnętrzna
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KALIBRACJA ZAWORU GAZOWEGO
Aby wyregulować zawór gazowy, należy:
-  podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego
-  otworzyć zawór gazowy
-  ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji OFF/RESET (wyświetlacz 

wyłączony)
-  poluzować śruby (E), zdjąć obudowę, a następnie przyciągnąć panel 

sterowania do siebie (rys. 20)
-  poluzować śruby mocujące pokrywę (F), aby umożliwić dostęp do listwy 

zaciskowej (rys. 22)
-  nacisnąć przycisk CO (rys. 37)

  Części elektryczne (230 V AC).

-  zaczekać na zapłon. 
 Na wyświetlaczu pojawia się “ACO” i zaczyna migać żółta dioda. Kocioł 

pracuje z minimalną mocą. 
 Funkcja kominiarza pozostaje aktywna maksymalnie przez 15 minut; 

jeśli zostanie osiągnięta temperatura zasilania 90°C, palnik się wyłączy. 
W przypadku spadku temperatury poniżej 78°C, to ponownie się za-
łączy.

-  odkręcić śruby pokrywy (rys. 35) i umieścić sondę do analizy spalin.
-  nacisnąć przycisk CO ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów odpowia-

dającą maksymalnej wydajności ciepłej wody (tabela 1), żółta dioda 
miga, podczas gdy zapala się czerwona.

-  sprawdzić wartość CO2: jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w ta-
beli nr 3, należy wyregulować max zaworu gazowego za pomocą śruby

-  nacisnąć przycisk CO ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów odpowia-
dającą minimum (tabela 2), żółta dioda miga, podczas gdy zapala się 
zielona.

-  sprawdzić wartość CO2: jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w 
tabeli nr 4, należy wyregulować min zaworu gazowego za pomocą śruby

-  aby opuścić funkcję kominiarza, należy obrócić pokrętło regulacyjne
-  usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem zatyczkę
-  zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem obudowę na ko-

Tabela 3

Max. CO2

GAZ ZIEMNY 
(G20)

GAZ PŁYNNY  
(G31)

9,0 10,0 %

Tabela 4

Min. CO2

GAZ ZIEMNY 
(G20)

GAZ PŁYNNY  
(G31)

9,5 10,0 %

Tabela 2Tabela 1

MAKSYMALNA LICZBA 
OBROTÓW WENTYLATORA

GAZ 
ZIEMNY 

(G20)

GAZ 
PŁYNNY  

(G31)

OGRZEWANIE – C.W.U. 58 57 ilość 
obrotów

Kocioł posiada wiele możliwości regulacyjnych, które zostały przedstawione w tabelach. W zależności od wymagań technicznych budynków czy lokalnych ograniczeń w 
emisji spalin, możliwe jest modyfikowanie wartości zgodnie z poniższymi wykresami.

Krzywa HTG (krzywa prędkości wentylatora w za-
leżności od mocy grzewczej)

Krzywa emisji CO w zależności od mocy grzewczej 

moc grzewcza (kW)

Moc grzewcza (kW)
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cioł.
Funkcja kominiarza zostaje automatycznie dezaktywowana, jeśli wystąpi 
błąd. Jeśli błąd występuje podczas analizy spalin, należy przeprowadzić 
procedurę zresetowania kotła.

RANGE RATED
Kocioł może być zaadoptowany do różnych wielkościowo pomieszczeń 
ze względu na certyfikację RANGE RATED i możliwość obniżenia mocy 
maksymalnej. W celu wyregulowania maksymalnej mocy kotła należy:
-  odłączyć kocioł od zasilania
-  ustawić pokrętło wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej na wartość 

maksymalną 
-  przyciągnąć panel sterowania do siebie
-  zdjąć pokrywę zwalniając zaczepy mocujące
-  umieścić zworkę na JP1 (rys. 50)
-  podłączyć kocioł do zasilania

Kiedy na panelu sterowania trzy kolorowe diody zaczynają naprzemi-
ennie migać, a na wyświetlaczu pojawia się napis „ADJ” i pozostaje 
widoczny przez ok. 4 sekundy, można ustawić wartość maksimum na c.o. 
za pomocą pokrętła wyboru temperatury c.o., a za pomocą przycisku CO 
(rys. 37) ją zatwierdzić.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol . Aby nowo ustawiona wartość mo-
gła zostać zapamiętana należy usunąć zworkę z JP1.

W przypadku zmiany wartości mocy maksymalnej, należy umieścić aktu-
alną wartość w tabeli na ostatniej stronie instrukcji. Jest to bardzo istotne w 
przypadku wykonywania przeglądów urządzenia. Kiedy pokrętło znajduje 
się w pozycji wyboru temp. co. Na wyświetlaczu automatycznie pojawia się 
liczba obrotów wentylatora wyrażona w setkach (np. 25= 2500 obrotów).

MINIMALNA LICZBA OBROTÓW 
WENTYLATORA

GAZ 
ZIEMNY 

(G20)

GAZ 
PŁYNNY  

(G31)

OGRZEWANIE – C.W.U. 13 16 ilość 
obrotów
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4.8 Zmiana rodzaju gazu
Wszelkie czynności związane z przezbrojeniem kotła na inny rodzaj gazu 
muszą być przeprowadzone przez Autoryzowany Serwis Beretta. Zmiana 
rodzaju wykorzystywanego do użytku gazu na inny może być przeprowad-
zona także w kotle już zainstalowanym. Fabrycznie kocioł jest przysto-
sowany do spalania gazu ziemnego G20. Aby przezbroić kocioł na gaz 
płynny należy skorzystać z zestawu przezbrojeniowego, dostępnego, jako 
akcesorium dodatkowe.

W celu przezbrojenia należy:
-  odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazowy
-  poluzować trzy śruby mocujące górną pokrywę oraz dwie dolne śruby 

mocujące obudowę
-  zdjąć obudowę kotła, pokrywę komory spalania
-  odkręcić rurkę gazową (A) – rys. 34
-  wyjąć dyszę (B) – rys. 34 - umieszczoną wewnątrz rurki gazowej i za-

stąpić ją odpowiednią dyszą z zestawu przezbrojeniowego
-  przykręcić z powrotem rurkę gazową
-  umieścić z powrotem pokrywę komory spalania
-  otworzyć zawór gazowy i zasilić elektrycznie kocioł.

 Kocioł może być przezbrajany tylko i wyłączenie przez Au-
toryzowany Serwis Beretta.

 Po przezbrojeniu kotła, należy przykleić nową tabliczkę znamio-
nową, zawartą w zestawie przezbrojeniowym.

5 - KONSERWACJA
Aby zapewnić długie użytkowanie i sprawność kotła, konieczne jest poddawanie 
go regularnym przeglądom. Częstotliwość przeglądów zależy od szczególnych 
warunków instalacji oraz użytkowania, jednak przyjmuje się za wskazane coroczne 
kontrole wykonywane przez Autoryzowany Serwis Beretta.
Podczas przeprowadzania przeglądu urządzenia, należy przestrzegać wszelkich 
instrukcji zamieszczonych w rozdziale: „Warunki bezpieczeństwa” oraz wyłączyć 
urządzenie.
Po wykonaniu przeglądu kotła przez Autoryzowany Serwis Beretta, należy 
sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają poprawnie.
WAŻNE: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszcze-
niem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć zasilanie elektryczne samego 
urządzenia oraz zamknąć zasilanie gazem.
Przeprowadzając konserwację należy wykonać następujące czynności:
- Należy usunąć wszelkie skutki utleniania na palniku.
- Należy sprawdzić czy główny wymiennik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Należy sprawdzić i jeśli to konieczne przeczyścić przewód kondensatu, aby 

zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
- Czyszczenie części zewnętrznej kotła musi być wykonane wyłącznie przy 

użyciu wody mydlanej.
- Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny kotła.
- Należy przeprowadzić kontrolę zapalania, gaszenia oraz działania urządzenia 

zarówno w przypadku obiegu c.o. jak i c.w.u.
- Należy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy oraz przewodów rurowych 

gazu i wody.
- Należy sprawdzić zużycie gazu przy minimalnej i maksymalnej mocy.
- Należy przeprowadzić kontrolę ustawienia elektrody zapłonowo/jonizacyjnej.
- Należy sprawdzić urządzenie zabezpieczające w przypadku wystąpienia braku 

gazu.
Nie należy czyścić urządzenia ani jego elementów za pomocą łatwopalnych 
substancji (np.: benzyny, alkoholu, itp.).
Nie należy czyścić części zewnętrznych kotła, części lakierowanych lub wyko-
nanych z tworzyw sztucznych za pomocą rozcieńczalników do lakierów.
Czyszczenie części zewnętrznej kotła musi być wykonane wyłącznie przy użyciu 
wody mydlanej.

5.1 Sprawdzenie parametrów spalania
W celu przeprowadzenia analizy jakości spalania należy postępować na-
stępująco:
-  poluzować trzy śruby mocujące górną pokrywę oraz dwie dolne śruby 

mocujące obudowę
-  zdjąć obudowę kotła, pokrywę komory spalania
-  umieścić sondę do analizy w przewód spalinowy (A) i przewód powietr-

zny (B) w kotle, po usunięciu śruby B, zatyczek C i D (rys. 35) 

 Sonda analizatora spalin musi być całkowicie umieszczona w 
przewodzie kominowym.

-  dokręcić śrubę, by uszczelnić sondę analizy spalin w przewodzie komi-
nowym

-  poluzować śruby mocujące (E) panel sterowania  (rys. 20)
-  przyciągnąć panel do siebie
-  poluzować śruby pokrywy (F), by otrzymać dostęp do listwy zaciskowej 

(rys. 22)
-  nacisnąć przycisk CO analizy spalin (rys. 37)

  Części elektryczne (230 V AC).

-  zaczekać na zapłon palnika. Na wyświetlaczu pojawia się „ACO”, za-
czyna migać żółta dioda, a kocioł pracuje z mocą maksymalną

-  sprawdzić wartość CO2 czy jest zgodna z wartościami podanymi w tabe-
li. Jeśli wyświetlana wartość jest inna, należy ją zmodyfikować wg wska-
zań zawartych w rozdziale “Kalibracja zaworu gazowego”

-  sprawdzić komorę spalania
Następnie:
-  wyjąć sondę analizatora spalin i zamontować z powrotem zatyczki C i D 

oraz śrubę B
-  zamocować z powrotem panel sterowania i założyć obudowę

UWAGA: w czasie przeprowadzania analizy spalin, funkcja wyłączenia 
kotła przy temperaturze wody ok 90 °C jest również aktywna.

5.2 Numer seryjny
 Funkcja grzania c.o.

Qn Pojemność nominalna

Pn Nominalna moc cieplna

Qm Pojemność zredukowana

Pm Moc zredukowana

IP Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego

Pms Maksymalne ciśnienie robocze

T Temperatura

ŋ Sprawność pracy

NOx Klasa NOX
Gas type: typ gazu
Gas category: kategoria gazu
Condensing boiler: kocioł kondensacyjny
European Directive: Dyrektywa Europejska

Qn =

N.  00000000000

230 V ~ 50 Hz          W

****

Gas type: Gas category:

Pms =    bar   T= 90 °C

Condensing Boiler

Pn =

Qm

Pm Pn

50-30 C80-60 C 80-60 C
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INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  
1a WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część wyposażenia kotła. Zawsze 
należy upewnić się czy jest ona dołączona wraz z urządzeniem, także w 
przypadku odsprzedaży lub przeprowadzki, aby w razie potrzeby mogła 
być wykorzystana przez użytkownika, instalatora lub Autoryzowany Serwis 
Beretta.

 Instalacja kotła oraz wszelkie naprawy i czynności serwisowe mu-
szą być wykonane przez Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

 Niewłaściwa instalacja może prowadzić do wypadków lub strat mate-
riałowych; wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność producen-
ta/importera za szkody wynikłe z błędnej instalacji lub użytkowania, 
bądź też nieprzestrzegania wskazań producenta.

 Urządzenia zabezpieczające lub służące do regulacji automatycznej 
nie mogą zostać poddane żadnym modyfikacjom, do których 
uprawniony jest wyłącznie producent lub importer.

 Kocioł powinien być podłączony do instalacji grzewczej c.o., wod-
nej, gazowej i sieci wodociągowej zgodnie ze swoimi właściwościami 
i mocą. Zabrania się używania urządzenia do innych celów niż tu 
wymienione.

 W przypadku pojawienia się jakichkolwiek przecieków należy 
wyłączyć kocioł i niezwłocznie zgłosić usterkę Autoryzowanemu 
Serwisowi Beretta.

 W razie dłuższej nieobecności należy zamknąć dopływ gazu i 
wyłączyć główny wyłącznik zasilania elektrycznego. Przewidując 
spadek temperatury poniżej zera, należy opróżnić kocioł z wody.

 Od czasu do czasu należy sprawdzić czy ciśnienie wody w instalacji 
nie spadło poniżej 1 bara.

 W przypadku kiedy na wyświetlaczu pojawi się kod błędu lub też 
kocioł będzie pracował nieprawidłowo zabrania się dokonywania sa-
modzielnych napraw.

 Konserwacja urządzenia powinna być przeprowadzana przynaj-
mniej raz w roku: wcześniejsze zaplanowanie jej u Autoryzowanego 
Serwisu Beretta zapobiegnie stracie czasu i pieniędzy.

Użytkowanie kotła wymaga ścisłego przestrzegania kilku podstawowych 
zasad bezpieczeństwa:

 Nie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jego prze-
znaczeniem.

 Niebezpieczne jest dotykanie urządzenia mokrymi lub wilgotnymi 
częściami ciała zwłaszcza stojąc na boso.

 Absolutnie zabrania się zatykać szmatami, papierem lub czymkolwiek 
otworów wentylacyjnych lub wylotowych urządzenia.

 Czując zapach gazu absolutnie nie należy włączać elementów elek-
trycznych, telefonu i innych przedmiotów mogących spowodować 
iskrzenie. Wówczas należy wywietrzyć pomieszczenie, szeroko 
otwierając drzwi i okna, oraz zakręcić centralny kurek gazu.

 Nie kłaść żadnych przedmiotów na kotle.
 Nie należy czyścić urządzenia, gdy jest ono podłączone do sieci 

elektrycznej.
 Nie zatykać lub ograniczać wymiarów otworów służących do wietrze-

nia pomieszczenia, w którym urządzenie zostało zainstalowane.
 Nie należy pozostawiać pojemników i substancji łatwopalnych w po-

mieszczeniu, w którym urządzenie zostało zainstalowane.
 Nie należy próbować jakichkolwiek napraw w przypadku, kiedy na 

wyświetlaczu pojawi się kod błędu lub też kocioł będzie pracował 
nieprawidłowo.

 Zabrania się ciągnięcia lub skręcania przewodów elektrycznych.
 Dzieci i osoby bez przygotowania nie powinny użytkować urządze-

nia.
 Interwencja w stosunku do części zaplombowanych jest zabroniona.

W celu optymalnego użytkowania należy pamiętać, że:
-  okresowe mycie zewnętrzne wodą z mydłem oprócz poprawy wyglądu, 

zabezpiecza urządzenie przed korozją, przedłużając tym samym okres 
jego żywotności;

-  w przypadku umieszczania kotła w szafkach wiszących, należy pozo-
stawić z każdej jego strony przynajmniej 5 cm wolnego miejsca dla za-
pewnienia wentylacji i dostępu podczas konserwacji;

-  instalacja termostatu środowiskowego zapewnia większy komfort, 
bardziej racjonalne wykorzystanie ciepła i oszczędność energetyczną, 
poza tym kocioł może zostać podłączony do programatora dobowo-god-
zinowego, powodując jego włączanie i wyłączanie w określonych porach 
dnia lub tygodnia.

2a URUCHOMIENIE KOTŁA
Za każdym razem, kiedy włącza się kocioł, na wyświetlaczu pojawia się se-
ria różnych danych, w tym również stan licznika pracy kotła (-C- XX) ([patrz 
rozdział  4.3 – kod błędu A09); automatyczny cykl przedmuchu uruchamia 
się i trwa przez ok. 2 min. Na tym etapie trzy diody palą się naprzemiennie, 
a na wyświetlaczu pojawia się symbol  (rys. 36). 

W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić następujące 
czynności:
- włączyć kocioł
- odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia
- ustawić żądaną temperaturę na termostacie pokojowym (~20°C)
- ustawić pokrętło wyboru funkcji w odpowiedniej pozycji:

Funkcja zima: Ustawiając pokrętło wyboru funkcji w pozycji (rys. 38) po-
między symbolami + i -, kocioł grzeje na potrzebę centralnego ogrzewania, 
a w przypadku podłączenia do kotła zasobnika, aktywowana zostaje funk-
cja podgrzewu ciepłej wody. Jeśli następuje żądanie grzania centralnego 
ogrzewania, kocioł się załącza, a dioda sygnalizacyjna świeci się na zi-
elono. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość temperatury zasilania obiegu 
centralnego ogrzewania (rys. 40). 
Jeśli następuje żądanie grzania ciepłej wody, sytuacja jest podobna, kocioł 
się załącza, a dioda sygnalizacyjna świeci się na zielono. Wyświetlacz LCD 
wskazuje wartość temperatury ciepłej wody (rys. 41).

Ustawianie temperatury wody centralnego ogrzewania.
Aby ustawić temperaturę wody grzewczej, należy obracać pokrętłem 
oznaczonym symbolem  (rys. 38) zgodnie ze wskazówkami zegara, 
aby podwyższyć temperaturę, a w kierunku przeciwnym, by ją obniżyć. 

W zależności od typu instalacji, najbardziej odpowiedni zakres temperatur 
może zostać wstępnie wybrany:
- instalacja ogrzewania grzejnikowego 40-80 ° C
- instalacja ogrzewania podłogowego 20-45 ° C.

Ustawianie temperatury wody centralnego ogrzewania z podłączoną 
sondą zewnętrzną.
W czasie, kiedy zainstalowana jest sonda zewnętrzna temperatura wody 
jest wybrana automatycznie przez system, który szybko dostosowuje jej 
wartość w odniesieniu do zmian temperatury zewnętrznej. W celu zmiany 
wartości temperatury (obniżenia lub podwyższenia wartości automatycznie 
obliczonej przez płytę elektroniczną kotła), należy użyć pokrętła wybo-
ru temperatury c.o.: obrócić pokrętłem w kierunku zgodnym do ruchu 
wskazówek zegara, żeby podwyższyć temperaturę lub też w kierunku pr-
zeciwnym, aby ją zmniejszyć. Możliwości korekcyjne zmiany temperatury 
znajdują się pomiędzy poziomami komfortu - 5 a + 5, co można podejrzeć 
na wyświetlaczu podczas obracania pokrętłem.

Funkcja lato jest aktywna tylko i wyłącznie w przypadku podłączenia do 
kotła zewnętrznego zasobnika c.w.u. Ustawiając pokrętło wyboru funkcji w 
pozycji  (rys. 43), aktywowana zostaje funkcja podgrzewu ciepłej wody. 
Jeśli występuje żądanie grzania ciepłej wody, kocioł się załącza, a dioda 
sygnalizacyjna świeci się na zielono. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość 
temperatury ciepłej wody (rys. 41).

Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
Przypadek A tylko grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania - brak 
możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej
Przypadek B grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania + zasobnik 
wody sterowany termostatem – brak możliwości regulacji temperatury 
c.w.u. na panelu kotła
Przypadek C grzanie na potrzeby centralnego ogrzewania + zasob-
nik wody sterowany sondą - w celu ustawienia temperatury ciepłej wody 
użytkowej przechowywanej w zasobniku należy użyć pokrętła oznaczo-
nego symbolem . Obracając pokrętło w kierunku zgodnym do ruchu 
wskazówek zegara zwiększamy temperaturę natomiast obracając pokrętło 
w kierunku przeciwnym zmniejszamy temperaturę. Na panelu sterowania, 
zielona dioda miga z częstotliwością 0,5 sek. - włączona, 3,5 sek. – wyłąc-
zona. 
Kocioł jest w funkcji „stanby” do czasu kiedy nie pojawi się żądanie grzania 
i palnik nie załączy się, wówczas dioda zapali się na stałe. Kocioł będzie 
pracował dopóki żądana temperatura nie zostanie osiągnięta, a następnie 
przejdzie w tryb „czuwania” ponownie. Jeśli pojawi się czerwona dioda w 
pobliżu symbolu  (rys. 44), oznacza to, że kocioł został czasowo zablo-
kowany (zob. rozdział „Sygnalizacje świetlne i błędy”). Na wyświetlaczu 
LCD pojawi się kod błędu.

Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.R.) rys. 45
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym napisem 
AUTO, następuje uruchomienie Systemu Automatycznej Regulacji (migają-
ca zielona dioda): w oparciu o wartość temperatury ustawionej na termo-
stacie środowiskowym oraz czasu koniecznego na jej osiągnięcie, kocioł 
automatycznie zmienia wartości temperatury c.o., redukując czas funkcjo-
nowania. Na panelu sterowania, zielona dioda miga z częstotliwością 0,5 
sek. - włączona, 3,5 sek. – wyłączona. 
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Funkcja resetowania kotła
Aby zresetować urządzenie należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w 
pozycji  (rys. 42), odczekać 5-6sekund i ustawić pokrętło z powrotem 
w żądanej pozycji, sprawdzając czy czerwona dioda przestała się świecić. 
W tym momencie kocioł powinien się automatycznie uruchomić, a dioda 
przełączyć z czerwonej na zieloną. Jeśli próba zresetowania kotła się nie 
powiedzie, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

3a WYŁĄCZANIE KOTŁA
Wyłączenie tymczasowe
W przypadku krótkiej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji 
w pozycji OFF(rys.42)
Kiedy kocioł jest zasilony elektrycznie a zawór gazowy otwarty, jest on 
wówczas chroniony następującymi funkcjami:
-  antyzamarzaniową: jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 

5°C, wówczas włączy się pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby 
zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości 35°C. W momencie gdy 
zostanie aktywowana funkcja antyzamarzaniowa na wyświetlaczu (rys. 
46) pojawi się .

-  antyblokującą pompy: jeden cykl powtarza się co każde 24 godziny.
-  antyzamarzaniową dla obiegu c.w.u. ( w przypadku podłączenia zasob-

nika wyposażonego w sondę NTC):funkcja ta zostaje aktywowana, gdy 
mierzona przez sondę temperatura spadnie poniżej 5°C. Wówczas włączy 
się pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do 
bezpiecznej wartości 55°C. W momencie gdy zostanie aktywowana funk-
cja antyzamarzaniowa na wyświetlaczu (rys. 46) pojawi się .

Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności
W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru funkcji 
w pozycji OFF (rys. 42) i odciąć główne zasilanie elektryczne. Następnie 
należy zamknąć zawór gazu i pozostałe zawory odcinające umieszczone 
pod kotłem. W tej sytuacji funkcja przeciwzamarzaniowa jest nieaktywna 
i należy opróżnić kocioł z wody jeśli istnieje możliwość jej zamarznięcia.

4a SYGNALIZACJE ŚWIETLNE I KODY BŁĘDÓW
Panel sterowania posiada trzy diody które, sygnalizują status pracy kotła:
Dioda zielona
Migająca
Migająca z częstotliwością 0,5 sek. włączona - 3.5 sek. wyłączona = kocioł 
w pozycji stand-by, brak obecności płomienia.
Migająca z częstotliwością 0,5 sek. włączona - 0,5 sek. wyłączona = 
blokada chwilowa urządzenia (autoodblokowująca się) z następujących 
przyczyn:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)
- oczekiwanie na zapłon.
W tej fazie kocioł jest w stanie oczekiwania na przywrócenie normalnej 
pracy. Jeżeli przez ten czas kocioł nie podejmie regularnej pracy nastąpi 
blokada całkowita i sygnalizacja świetlna przybierze kolor czerwony. Mi-
gająca z dużą częstotliwością (migająca zielona dioda), wejście w funkcję 
S.A.R. (System Automatycznej Regulacji)- (rys. 45)
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym napisem 
AUTO (wartość temperatury od 55°C do 65°C) aktywuje się System Auto-
matycznej Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje temperaturę wody zasila-
nia c.o. w zależności od sygnału pochodzącego z termostatu pokojowego. 
Po osiągnięciu temperatury ustawionej pokrętłem wyboru temperatury 
c.o. rozpoczyna się odliczanie 20 minut. Jeżeli w tym czasie termostat 

środowiskowy cały czas żąda grzania wartość ustawionej temperatury 
automatycznie wzrasta o 5°C. 
Po osiągnięciu nowej wartości temperatury rozpoczyna się odliczanie 
kolejnych 20 min. Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy jeszcze 
żąda grzania wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta o 
następne 5°C. Ta nowa wartość temperatury jest rezultatem temperatury 
ustawionej ręcznie pokrętłem wyboru temperatury c.o. i wzrostem o +10°C 
funkcji S.A.R.
Po drugim cyklu podwyższenia temperatury zostaje ona nie zmieniona aż 
do momentu osiągnięcia zadowalającego zapotrzebowania na ciepło, które 
przerywa cykl. Przy następnym załączeniu palnika kocioł będzie pracował 
z wartością temperatury ustawioną pokrętłem wyboru temperatury c.o.

Zielona ciągła
Obecność płomienia, kocioł pracuje regularnie.

Aby przywrócić pracę kotła (dezaktywować alarm):
Kody błędów A 01-02-03
Należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 
sekund, a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. Jeśli czynność 
ta nie przywróci prawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 04
Równocześnie z kodem błędu, na wyświetlaczu pojawia się symbol 

. W tym przypadku należy sprawdzić jaka jest wskazywana przez 
manometr wartość ciśnienia: jeśli manometr wskazuje wartość poniżej 
0.3 barów, należy ustawić pokrętło trybu pracy kotła w pozycję OFF , 
a następnie uzupełnić ciśnienie wody w instalacji za pomocą zaworu na-
pełniania do momentu, aż osią gnie ono wartość pomiędzy 1 a 1,5 bara. Po 
przeprowadzeniu tej czynności, należy ustawić pokrętło w żądanej funkcji. 
Kocioł wykona jeden cykl oczyszczania trwający około dwóch minut. Jeśli 
spadki ciśnienia w instalacji będą się często powtarzać należy wezwać Au-
toryzowany Serwis Beretta.

Kod błędu A 06
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 07
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 08
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 09 + czerwona dioda
Należy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 
sekund, a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. Jeśli czynność 
ta nie przywróci prawidłowej pracy urządzenia należy skontaktować się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kod błędu A 09 + migająca czerwona i zielona dioda
Należy skontaktować się z centralą firmy w celu umówienia się na kon-
serwację urządzenia.

Kod błędu A 77
Kocioł należy zresetować. Gdyby kocioł się nie uruchomił, należy wezwać 
Autoryzowany Serwis Beretta.

Migająca żółta dioda
Analiza spalania w toku.

OPIS KOD BŁĘDU CZERWONA 
DIODA ŻÓŁTA DIODA ZIELONA 

DIODA

BRAK PŁOMIENIA/ BLOKADA KOTŁA A01 ON OFF OFF 

TERMOSTAT GRANICZNEJ TEMPERATURY A02  MIGANIE OFF OFF 

WENTYLATOR A03  ON OFF OFF 

PRESOSTAT WODY A04  ON OFF ON 

SONDA NTC ZASOBNIKA C.W.U. A06 MIGANIE OFF MIGANIE

SONDA NTC NA ZASILANIU C.O. LUB RÓŻNICA MIĘDZY TEM-
PERATURĄ ZASILANIA I POWROTU   A07  ON OFF OFF 

SONDA NTC NA POWROCIE C.O. LUB RÓŻNICA MIĘDZY 
TEMPERATURĄ POWROTU I ZASILANIA A08 ON OFF OFF 

CZUJNIK SPALIN  A09  ON OFF OFF 

CZUJNIK SPALIN LUB KONIECZNOŚĆ KONSERWACJI WYMI-
ENNIKA A09 MIGANIE OFF MIGANIE

TERMOSTAT NISKIEJ TEMPERATURY A77 ON OFF OFF 

PROCEDURA ANALIZY SPALIN W TOKU ACO OFF MIGANIE OFF 
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MYNUTE GREEN 50 R.S.I.
 Nominalne obciążenie cieplne palnika kW 47,00

kcal/h 40.420
 Nominalna moc cieplna kotła (80°-60°) kW 45,78

kcal/h 39.369
Nominalna moc cieplna kotła (50°/30°) kW 49,91

kcal/h 42.926
Zredukowane obciążenie cieplne palnika (G20/G31) kW 9,00/12,00

kcal/h 7.740/10.320
Zredukowana moc cieplna kotła (80°/60°) (G20/G31) kW 8,78/11,70

kcal/h 7.554/10.062
Zredukowana moc cieplna kotła (50°/30°) (G20/G31) kW 9,72/12,71

kcal/h 8.359/10.929
Nominalna moc (RANGE RATED) (Qn) kW 47,00

kcal/h 40.420
Minimalna moc (RANGE RATED) (Qn) (G20/G31) kW 9,00/12,00

kcal/h 7.740/10.320
Sprawność Pn max- Pn min (G20/G31) % 97,4-97,6 / 96,8-97,5
Sprawność przy 30% (47° powrót) (G20/G31) % 102,5 / 100,1
Sprawność spalania % 97,0
Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°) (G20/G31) % 106,2-108 / 103,2-105,9
Sprawność przy 30% (30° powrót) (G20/G31) % 108 / 106,2
Średnia sprawność Pn (80°/60°) % 97,6
Średnia sprawność Pn (50°/30°) % 106,9
Pobór mocy elektrycznej W 164
Kategoria gazu II2E3P
Kraj przeznaczenia PL
Zasilanie V - Hz 230 - 50
Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IP X5D
Strata kominowa przy wyłączonym palniku W 69
Strata kominowa przy włączonym palniku % 3
Strata kominowa palniku na min. % 1,3 
Maksymalna ilość kondensatu (50°/30°C-CH4) l/min 5,2 
FUNKCJA C.O.
Zawór bezpieczeństwa bar 3,5
Maksymalne ciśnienie c.o. bar 4
Minimalne ciśnienie dla standardowych funkcji bar < 0,5
Maksymalna temperatura c.o. °C 90
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20-45/20-80
Pompa: ciśnienie tłoczenia mbar 500
przy przepływie l/h 1.000
Pojemność wodna l 3,2
CIŚNIENIE GAZU
Ciśnienie zasilania gazu I2E (G20) mbar 20
Ciśnienie zasilania gazu I3P (G31) mbar 37
PODŁĄCZENIA
Zasilanie - powrót c.o. Ø 3/4”
Zasilanie-powrót zasobnika c.w.u. Ø 3/4”
gaz Ø 3/4”

DANE TECHNICZNE
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* Testowany system koncentryczny Ø 60-100, długość 0,85, temperatura wody 80 - 60°C 

  MYNUTE GREEN 50 R.S.I.  

WYMIARY KOTŁA
Wysokość mm 764
Szerokość mm 553
Głębokość mm 284
Waga kg 39
ZASILANIE (G20)
Natężenie przepływu powietrza Nm3/h 58,533
Natężenie przepływu spalin Nm3/h 63,248
Masowy strumień spalin gr/s 21,210-3,851
CHARAKTERYSTKA WENTYLATORA
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 0,85m Pa 20
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m Pa 196
Wysokość podnoszenia(ciśnienie) w kotle bez przewodów Pa 199
SYSTEM KONCENTRYCZNY – MAKSYMALNE DŁUGOŚCI
Średnica mm 60-100
Maksymalna długość (poziomy) m 1,85
Skrócenie z powodu kolanka 45°/90° m 1,3/1,6
Otwór przelotowy w ścianie (średnica) mm 105
SYSTEM KONCENTRYCZNY – MAKSYMALNE DŁUGOŚCI
Średnica mm 80-125
Maksymalna długość (poziomy) m 4,85
Skrócenie z powodu kolanka 45°/90° m 1/1,5
Otwór przelotowy w ścianie (średnica) mm 130
SYSTEM ROZDZIELONY – MAKSYMALNE DŁUGOŚCI
Średnica mm 80
Maksymalna długość m 20+20
Skrócenie z powodu kolanka 45°/90° m 1/1,5
INSTALACJA B23P-B53P
Średnica mm 80
Maksymalna długość m 30
Klasa NOx klasa 5
Wartości emisji przy min. i maks. dla gazu E - G20*
Maksymalnie   CO poniżej ppm 200
   CO2 % 9,0
   NOx poniżej ppm 30
   T spalin °C 78
 Minimalnie CO poniżej ppm 20
   CO2 % 9,5
   NOx poniżej ppm 25
   T spalin °C 52

Opis gaz ziemny 
(G20) Propan (G31)

Liczba Wobbego dolna Wi (15°C, 1013 mbar) MJ/m3S 45,67 70,69
Wartość opałowa MJ/m3S 34,02 88
Nominalne ciśnienie zasilania mbar (mm W.C.) 20 (203,9) 37 (377,3)
Minimalne ciśnienie zasilania mbar (mm W.C.) 10 (102,0)
Ilość dysz palnika głównego Number 1 1
Średnica dyszy gazowej mm 9,2 5,7
Maksymalne zużycie gazu dla c.o. Sm3/h 4,97

kg/h 3,65
Minimalne zużycie gazu dla c.o. Sm3/h 0,95

kg/h 0,93
Ilość obrotów powolnego zapłonu rpm 3.000 3.000
Maksymalna ilość obrotów wentylatora rpm 5.800 5.700
Minimalna ilość obrotów wentylatora rpm 1.300  1.600

Tabela Multigas
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fig. 1

5

42 3

5

1

[PL] - PANEL STEROWANIA
1 Diody sygnalizacyjne
2 Pokrętło wyboru funkcji:   OFF/RESET, 

                                          funkcja LATO, 

          funkcja ZIMA/ wybór temperatury c.o

3  Pokrętło wyboru temperatury na c.w.u.
4 Wskaźnik ciśnienia
5 Wyświetlacz LCD (wskazuje temperaturę oraz status pracy kotła)

Wyświetlacz LCD (5) – opis symboli

 Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji (pojawia się razem z kodem 
błędu A 04)

 Funkcja regulacji pogodowej – aktywna (podłączona sonda 
zewnętrzna)

 Zakłócenia płomienia (pojawia się razem z kodem błędu A 01)

 Kod błędu (wskaźnik typu usterki/ nieprawidłowej pracy kotła)

 Aktywne grzanie na potrzeby c.o

 Aktywne grzanie na potrzeby c.w.u.

 System antyzamrzaniowy (aktywny) 

��  Wskaźnik temperatury c.o. lub c.w.u.

[HU]  - KAPCSOLÓTÁBLA
1 Kazán állapotjelző led
2 Funkcióválasztó:  Kikapcsolva (OFF)/vészjelzés reset, 

                              Nyári üzemmód, 

           Téli üzemmód/Fűtési víz  
  hőmérséklet beállítás

3  HMV hőmérséklet beállítás
4 Vízállásmérő
5  digitális kijelző, amelyekről leolvasható az üzemi hőmérséklet és a 

hibakódok

Digitális kijelző (5) - Az ikonok leírása

 Berendezés töltése: az ikon az A 04-es hibakóddal együtt jelenik 
meg

 Hőszabályozás: a külső érzékelőhöz való kapcsolódást jelzi

 Lángőr: az ikon az A 01-es hibakóddal együtt jelenik meg

 Hiba: minden működési hibánál megjelenik, az adott hibakóddal 
együtt

  Fűtési funkció

 HMV funkció

 Fagymentesítés: azt jelzi, hogy a fagymentesítési ciklus folyamatban 
van 

��  Fűtési/használati meleg víz hőmérséklete vagy üzemhiba

��
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fig. 2

L-N – NALEŻY PRZESTRZEGAĆ POLARYZACJI / AZ L-N POLARIZÁCIÓT JAVASOLJUK BETARTANI / ESTE RECOMANDATĂ POLARIZAREA “L-
N” / PRIPOROČAMO “L-N” POLARIZACIJO / SAVETUJE SE POLARIZACIJA “L-N” 
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[PL] – SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
blu=niebieski / marrone=brązowy / nero=czarny / rosso=czerwony / bianco=biały / 
viola=fioletowy / rosa =różowy / arancione=pomarańczowy / grigio=szary / giallo=żółty
verde=zielony
A=  zawór gazowy
AKL płyta elektroniczna kotła
ITRF 05 płyta interfejsu
P1 pokrętło wyboru funkcji
P2 pokrętło wyboru temperatury c.w.u.
P3 wstępny wybór krzywej grzewczej
P4 nieużywany
JP1 kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)
JP2 resetowanie licznika godzinowego
JP3 kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)
JP4 nieużywany
JP5 Funkcja c.o. z możliwością podłączenia zasobnika wyposażonego w termostat 

(zworka JP8 umieszczona) lub w  sondę NTC (brak zworki JP8) 
JP6 Funkcja obniżenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tyko gdy podłączona sonda 

zewnętrzna)
JP7 Zarządzanie instalacją grzejnikową/podłogową (patrz wyżej)
JP8 Zarządzanie zasobnikiem c.w.u. wyposażonym w termostat (zworka umieszczo-

na)/ zarządzanie zasobnikiem c.w.u. wyposażonym w sondę NTC (brak zworki)
LED LED1 (zielona) wskazuje stan pracy lub tymczasową blokadę
 LED2 (żółta) wskazuje, że aktywna jest funkcja kominiarz
 LED3 (czerwona) wskazuje na blokadę kotła
CN1-CN15 Łączniki
S.W funkcja kominiarza, przerwanie cyklu przedmuchu i regulacji, gdy aktywna
E.R.  elektroda jonizacyjna
S.C.  elektroda kondensatu
F1 bezpiecznik 3.15AT
F  bezpiecznik 3.15AF
M2 listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: termostat niskiej temperatury/ 

alarm ogólny
M3 listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: 230V
M3a  listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: dodatkowa pompa
M3b  listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: zawór trójdrogowy z siłownikiem
M4  listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: sonda/termostat zasobnika c.w.u.
M6 listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: zdalne sterowanie OT/ sonda 

zewnętrzna/ termostat pokojowy
P  pompa
P2  dodatkowa pompa
P.D. presostat różnicowy
G złączka
OPE  operator zaworu gazowego
V HV zasilanie wentylatora 230V
V LV  kontrola wentylatora
3V napęd zaworu trójdrogowego
TSC2 transformator zapłonu
E.A.  elektroda zapłonowa
T.B.T-A.G termostat niskiej temperatury
T.L.A. termostat granicznej temperatury wody
S.F.  czujnik spalin
S.M.  sonda zasilania obiegu c.o.
S.R.  sonda NTC obiegu c.o.
OT+ zdalne sterowanie
S.E. sonda zewnętrzna
T.A. termostat pokojowy (24V DC)
T.BOLL  termostat zasobnika
S.BOLL sonda NTC zasobnika 
PA presostat wody
J1 łączniki
VIS MEDIUM wyświetlacz

[HU] - Többvezetékes bekötési rajz
Blu=Kék / Marrone=Barna / Nero=Fekete / Rosso=Vörös / Bianco=Fehér / Viola=Viola 
/ Rosa=Rózsaszín / Arancione=Narancs / Grigio=Szürke / Giallo=Sárga / Verde=Zöld
A = Gázszelep
AKL Vezérlőkártya
ITRF05 Interfészkártya
P1 Off – nyár– tél– reset / fűtési hőmérséklet választó potenciométer
P2 Potenciométer a HMV set-point kiválasztásához 
P3 Hőszabályozó görbék előválasztása
P4 Használaton kívül
JP1 Elülső gombok beiktatása csak a maximum hőmérséklet kalibrálásához (MAX_

CD_ADJ)
JP2 Fűtési számláló nullázása
JP3 Elülső gombok beiktatása a működésben lévő kalibráláshoz (MAX, MIN, MAX_

CH, RLA)
JP4 HMV független termosztát választó
JP5 Csak melegítési művelet gondoskodva külső, termosztátos tároló tartályról (JP8 

beiktatva) vagy érzékelőről (JP8 nincs beiktatva)
JP6 Folyamatos szivattyú és éjszakai kompenzációs funkció beiktatása
JP7 Standard telepítések/alacsony hőmérséklet kezelésének beiktatása
JP8 Külső tároló tartály termosztáttal kezelése beiktatva (jumper beiktatva)/ Külső 

tároló tartály kezelése érzékelő beiktatva (jumper nincs beiktatva)
LED Led 1 (zöld) működési állapot jelzése vagy ideiglenes leállítás
 Led 2 (sárga) előmelegítés ON és kéményseprés jelzése 
 Led 3 (piros) végleges leállás jelzése
CN1-CN15 Csatlakozók
S.W. Kéményseprés, légtelenítési ciklus megszakítása és kalibrálás, ha engedély-

ezve van.
E.R. Lángőr elektróda
S.C. Kondenzátum-szenzor
F1 3.15A  T olvadóbiztosíték
F 3.15A F külső olvadóbiztosíték
M2 Sorkapocs külső csatlakozásokhoz: alacsony hőmérséklet termosztát / általános 

riasztás
M3 Sorkapocs külső csatlakozásokhoz: 230V
M3a Sorkapocs külső csatlakozásokhoz: kiegészítő szivattyú
M3b Sorkapocs külső csatlakozásokhoz: Szervómotor háromjáratú szelep 
M4 Sorkapocs külső csatlakozásokhoz: víztartály érzékelő / víztartály termosztát 
M6 Sorkapocs külső csatlakozásokhoz: Nyitott term / külső érzékelő / környezeti 

termosztát (24V DC)
P Szivattyú
P2 Kiegészítő szivattyú
P.D. Nyomáskülönbség-kapcsoló
G Illesztés
OPE Gázszelep-kezelő
V Hv Ventilátor tápfeszültség 230 V
V Lv Ventilátor ellenőrzési jel
3V Háromjáratú szervómotor szelep
TSC2 Gyújtástranszformátor
E.A. Gyújtóelektróda
T.B.T.-A.G. Alacsony hőmérséklet termosztát - általános riasztás
T.L.A. Víz határérték termosztát 
S.F. Füstgáz szonda
S.M. Elsődleges fűtési kör előremenő hőmérséklet érzékelő
S.M. Elsődleges fűtési kör visszatérő hőmérséklet érzékelő
OT+ Távvezérlés
S.E. Külső érzékelő
T.A. Környezeti termosztát (24V DC)
T.BOLL Víztartály-termosztát
S.BOLL Víztartály-érzékelő
P.A. Víznyomáskapcsoló
J1 Csatlakozók 
VIS MEDIUM Digitális kijelző          
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[HU] - Külső csatlakozások 
A - A 230 Voltos szolgáltatásokat úgy kell csatlakoztatni, ahogy az az áb-

rán látható, a csatlakozásra előzetesen kialakított, megfelelő kapcsoknál:
 M3a Kiegészítő szivattyú
 M3b Szervómotor elektromos háromjáratú szelephez
 (tartsa be a csatlakozó kábelek sorrendjét, ahogy az meg van adva)
B - Az alacsony feszültségű szolgáltatásokat úgy kell bekötni, ahogy azt 

az ábrán megadtuk, a csatlakozásra előzetesen kialakított megfelelő 
kapcsokba:

 M4 tároló tartály termosztát vagy POS / tároló tartály érzékelő
 M6 OT+ / külső érzékelő / környezeti termosztát, miután eltávolította az 

U-alakú rögzítőt a sorkapocsból.
 A kazán + külső tároló tartály érzékelővel konfigurációban (C 

ESET), helyezzen egy U-alakú rögzítőt a T.BOLL O POS inputra az 
M4 sorkapcson.

C - M2 alacsony hőmérséklet thermosztát / általános riasztás, miután eltá-
volította az U-alakú rögzítőt a sorkapocsról

 MEGJEGYZÉS: a kapocs az ellenőrző műszerfalon belül található. Úgy 
férhet hozzá, hogy leveszi a hátsó burkolatot (fig. 21).

[RO] - Conexiuni externe 
A - Alimentările de 230V trebuie să fie conectate după cum este indicat în 

figură, la bornele corespunzătoare prefixate pentru racordare:
 M3a Pompă suplimentară
 M3b Servomotor pentru vană electrică cu 3 căi
 (respectaţi ordinea cablurilor de conexiune, după cum este indicat)
B - Alimentările de joasă tensiune trebuie să fie conectate după cum este 

indicat în figură, la bornele corespunzătoare prefixate pentru racordare:
 M4 termostat boiler sau POS / sondă boiler
 M6 OT+ / sondă externă / termostat de ambient, după demontarea bri-

dei în formă de U de pe borna de conexiuni.
 În configuraţia centrală + boiler extern cu sondă (CAZUL C), adă-

ugaţi o bridă în formă de U pe intrarea T.BOLL O POS a bornei de 
conexiuni M4.

C - M2 termostat joasă temperatură / alarmă generală, după înlăturarea 
bridei în formă de U de pe borna de conexiuni

 NOTĂ: colierul este poziţionat la interiorul panoului de comandă. Pen-
tru a avea acces la el, scoateţi capacul din spate (fig. 21).

[HR] - Vanjski priključci 
A - Sklopovi na 230 V moraju se spojiti kao što je prikazano na slici, na 

odgovarajuće priključke unaprijed pripremljene za spajanje:
 M3a Dodatna pumpa
 M3b Servo motor troputnog električnog ventila
 (poštujte prikazani redoslijed spajanja žica)
B - Niskonaponski sklopovi moraju se spojiti kao što je prikazano na slici, 

na odgovarajuće priključke unaprijed pripremljene za spajanje:
 M4 bojler s termostatom ili POS / osjetnik bojlera
 M6 OT+ / vanjski osjetnik / termostat sobne temperature nakon skida-

nja premosnika s redne stezaljke.

 U konfiguraciji kotao + vanjski bojler s osjetnikom (SLUČAJ C), do-
dajte premosnik na ulaz T.BOLL O POS redne stezaljke M4.

C - M2 termostat niske temperature / opći alarm nakon uklanjanja premo-
snika s redne stezaljke

 NAPOMENA: stezaljka se nalazi unutar kontrolne ploče. Za pristup ski-
nite stražnji poklopac (slika 21).

[SL] - Zunanji priključki 
A - Naprave z napetostjo 230V se mora priključiti kot je prikazano na sliki, 

na pripadajoče sponke, ki so pripravljene za povezavo:
 M3a Dodatna črpalka
 M3b Servomotor za 3-smerni električni ventil
 (upoštevajte razporeditev priključnih vodnikov, kot je prikazano)
B - Nizkonapetostne naprave se mora priključiti kot je prikazano na sliki, na 

pripadajoče sponke, ki so pripravljene za povezavo:
 M4 termostat hranilnika toplote ali POS / tipalo hranilnika toplote
 M6 OT+ / zunanje tipalo / sobni termostat, po odstranitvi U stremena s 

priključne plošče.
 V kombinaciji s kotlom + zunanjim hranilnikom toplote s tipalom 

(PRIMER C), na T.BOLL O POS vhoda priključne plošče M4 name-
stite U streme.

C - M2 nizkotemperaturni termostat / splošen alarm, po odstranitvi U stre-
mena s priključne plošče

 OPOMBA: objemka se nahaja v notranjosti instrumentne plošče. Do-
stop je mogoč z odstranitvijo zadnjega pokrova (slika 21).

[PL] - Podłączenia zewnętrzne
A - Podłączenia 230V muszą być wykonane w sposób pokazany na 

rysunku, do odpowiednich zacisków przygotowanych dla  podłączeń:
 M3a dodatkowa pompa
 M3b Siłownik zaworu trójdrogowego (należy przestrzegać kolejności 

podłączeń, jak pokazano na rysunku)
B - Podłączenia niskonapięciowe muszą być wykonane w sposób po-

kazany na rysunku, do odpowiednich zacisków przygotowanych dla  
podłączeń:

 M4 termostat zasobnika c.w.u. lub POS programator dobowo – godzi-
nowy c.w.u./ sonda NTC zasobnika c.w.u.

 M6 OT + / sonda zewnętrzna / termostat pokojowy, po usunięciu most-
ka z listwy zaciskowej

  w przypadku podłączenia do kotła zasobnika c.w.u. wyposażonego 
w sondę NTC (PRZYPADEK C), założyć dodatkowo mostek na 
T.BOLL lub POS na kostce zaciskowej M4.

C -  M2 termostat niskiej temperatury / alarm ogólny, po usunięciu mostka z 
listwy zaciskowej

 UWAGA: zacisk jest umieszczony w listwie zaciskowej panelu sterowania. 
Aby uzyskać do niego dostęp, należy zdjąć pokrywę (rys. 21).
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[PL]
A  zestaw sprzęgła hydraulicznego
B zestaw zaworu trójdrogowego do podłączenia 

zasobnika c.w.u.
C zestaw do podłączenia grupy bezpieczeństwa 

IPESL
D zawór odcinający gaz
E grupa bezpieczeństwa ISPESL
F zestaw zaworów odcinających

A
A

B

F

B

C

D

E

[PL] SCHEMATY HYDRAULICZNE / [HU] Vizes csatlakozások / [RO] Scheme hidraulice / [SL] Sheme 
hidravlike / [HR] Hidrauličke sheme

1 Kocioł

2 kieszeń na sondę zaworu odcinającego gazu kit D

3 Termostat granicznej temperatury z ręcznym odblokowaniem, 
certyfikowany I.S.P.E.S.L., [100(0-6°C)]

kit E

4 Kieszeń na termometr kit E

5 Termometr, certyfikowany I.S.P.E.S.L., (od 0-120°C) kit E

6 Zawór bezpieczeństwa, certyfikowany I.S.P.E.S.L. (3,5 bar) kit E

7 Presostat bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem, certyfiko-
wany I.S.P.E.S.L.

kit E

8 Trójdrożny kurek manometryczny kit E

9 Rurka syfonowa kit E

10 Manometr, certyfikowany I.S.P.E.S.L. (od 0-6 bar) kit E

11 Zawór odcinający gaz, certyfikowany I.S.P.E.S.L. (skalibrowany 
na 97°C) – długość kapilary czujnika 5m

kit D

12 Przyłącze naczynia wzbiorczego kit C

13 Zawór odcinający na powrocie kit C

14 Trójdrogowy zawór odcinający na zasilaniu kit C

15 Zawór trójdrogowy do podłączenia zasobnika kit B

16 Przyłącze zasobnika kit B

17 Sprzęgło hydrauliczne kit A

18 Zawór gazowy

19 Zawór zwrotny kit C

SCHEMATY HYDRAULICZNE – LEGENDA

fig. 3

[HU] 
A hidraulikus szeparátor (elválasztó)
B  melegvíztároló háromjáratú szelepe
C ISPESL csonk
D tüzelőanyag elzáró szelep
E  ISPESL egységcsomag
F  fűtési rendszert leválasztó csapok

1 Hőfejlesztő

2 Szondanyílás a tüzelőanyag elzáró szelephez D egység

3 Határoló termosztát, kézi beállítású, ISPESL által hitelesített 
[100(0-6°C)]

E egység

4 Hőmérő nyílása E egység

5 Hőmérő, ISPESL által hitelesített (0-120 Cº skálával) E egység

6 Biztonsági szelep, ISPESL által hitelesített (3,5 bar) E egység

7 Blokkoló nyomáskülönbséget érzékelő nyomásszabályozó 
(presszosztát), kézi beállítású, ISPESL által hitelesített

E egység

8 Háromjáratú csap nyomásmérővel és karimával E egység

9 Csillapító hurok E egység

10 Hitelesített nyomásmérő (0-6 bar skálával) E egység

11 Tüzelőanyag elzáró szelep, hitelesített (97 Cº-ra beállítva), szon-
da hossza 5 mm

D egység

12 Tágulási tartály csatlakozó C egység

13 Visszatérő ág elzáró szelep C egység

14 Előremenő ág háromjáratú elzáró szelep C egység

15 Háromjáratú szelep melegvíztároló csatlakozáshoz B egység

16 T-elem melegvíztárolóhoz előremenő B egység

17 Hidraulikus szeparátor A egység

18 Gázcsap

19 Visszacsapó szelep C egység

A VIZES BEKÖTÉSEK JELMAGYARÁZATA
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[PL] Schemat kotła ze sprzęgłem hydraulicznym, zaworami odcinającymi wraz z grupą bezpieczeństwa ISPESL i zestawem do jej podłączenia 
/ [HU] ISPESL-csonk + ISPESL egységcsomag + hidraulikus szeparátor/elválasztó / [RO] kit punct de conectare I.S.P.E.S.L. + kit I.S.P.E.S.L. + 
kit separator hidraulic / [SL] I.S.P.E.S.L. priključni komplet + I.S.P.E.S.L. komplet + Komplet hidravličnega separatorja / [HR] Pribor spojnog 
mjesta I.S.P.E.S.L. + pribor I.S.P.E.S.L. + pribor hidrauličkog separatora 

[PL] Schemat kotła ze sprzęgłem hydraulicznym, zaworami odcinającymi wraz z grupą bezpieczeństwa ISPESL i zestawem do jej podłączenia, a 
także zewnętrznym zaworem trójdrogowym do podłączenia zasobnika / [HU]  ISPESL-csonk + ISPESL egységcsomag + hidraulikus szeparátor/
elválasztó + melegvíztároló háromjáratú szeleppel / [RO] I.S.P.E.S.L. kit punct de conectare+ kit I.S.P.E.S.L. + kit separator hidraulic + kit vană cu 3 
căi boiler / [SL] I.S.P.E.S.L. priključni komplet + I.S.P.E.S.L. komplet + Komplet hidravličnega separatorja + Komplet 3-smernega ventila hranilnika 
toplote / [HR] I.S.P.E.S.L. pribor spojnog mjesta + pribor I.S.P.E.S.L. + pribor hidrauličkog separatora + pribor troputnog ventila bojlera

fig. 5

fig. 4
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[PL] Schemat kotła ze sprzęgłem hydraulicznym, zaworami odcinającymi oraz zewnętrznym zaworem trójdrogowym do podłączenia zasobnika / 
[HU] Fűtés elzáró csapok egységcsomag + vizes elválasztó egységcsomag + melegvíztároló háromjáratú szelep egységcsomag / [RO] Kit robinete 
de închidere sistem + kit separator hidraulic + kit vană cu 3 căi boiler / [SL]Komplet zapornih ventilov sistema + Komplet hidravličnega separatorja + 
Komplet tripotnega ventila za bojler / [HR] Pribor slavina za zatvaranje instalacije + Pribor hidrauličkog separatora + pribor troputnog ventila bojlera 

fig. 7

fig. 6

[PL] Schemat kotła ze sprzęgłem hydraulicznym wraz zaworami odcinającymi
[HU] Fűtés elzáró csapok egységcsomag + vizes elválasztó egységcsomag
[RO] Kit robinete de închidere sistem + kit separator hidraulic
[SL] Komplet zapornih ventilov sistema + Komplet hidravličnega separatorja
[HR] Pribor slavina za zatvaranje instalacije + Pribor hidrauličkog separatora
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[PL] Schemat hydrauliczny: ogrzewanie alternatywnie grzejnikowe lub podłogowe / [HU] Fűtési rendszer opcionális AT vagy BT körrel vizes 
kapcsolódási vázlata / [RO] Schemă hidraulică a sistemului doar încălzire cu circuit de înaltă temperatură sau de joasă temperatură opţional / 
[SL] Hidravlična shema sistema samo za ogrevanje, z dodatno vejo visoke ali nizke temperature / [HR] Hidraulička shema instalacije grijanja 
s opcijskim sustavom visoke ili niske temperature

[PL]

[PL] MOŻLIWOŚCI SYSTEMU/INSTALACJI 
[HU] A RENDSZER LEHETSÉGES OPCIÓI 
[RO] OPŢIUNI DE SISTEM POSIBILE 
[SL] MOŽNOSTI SISTEMA 
[HR] MOGUĆE OPCIJE INSTALACIJE 

fig. 8

[HU]

1 Hőtermelő egység
2 Tágulási tartály
3 Fűtési rendszer szűrő és ürítő
4 Fűtés elzáró csapok
5 Keringtető szivattyú (230Vac / 50Hz / P<120W)
6 Visszatérést gátló szelep
7 B i z t o n s á g i  t e r m o s z t á t  a l a c s o n y  f e s z ü l t s é g ű  
 árammal

C = KÖZVETLEN AT-KÖR (RADIÁTOROS)
D = KÖZVETLEN BT-KÖR (PADLÓFŰTÉS)

  
A rendszer típusától függően, válassza ki előzetesen a kazán 
melegítési hőmérsékletének beállítási mezejét, ahogy azt a 4.5. 
fejezetben leírtuk

1

6

3

7

4

5

4

5

6

2

C D

C =  OBIEG WYSOKIEJ TEMPERATURY (OGRZEWANIE 
GRZEJNIKOWE)

D =  OBIEG NISKIEJ TEMPERATURY (OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE) 

1 Kocioł gazowy
2 Naczynie wzbiorcze
3 Zawór z filtrem
4 Zawór odcinający
5 Pompa (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Zawór zwrotny
7 Termostat bezpieczeństwa strefy ogrzewania 

podłogowego

W zależności od typu instalacji, należy przeprowadzić 
konfigurację kotła zgodnie z opisem w rozdziale 4.5 ni-
niejszej instrukcji.
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[PL]

[PL ]  Schemat  hydrau l i czny :  ogrzewan ie  g rze jn ikowe  i  c i ep łe j  wody  uży tkowe j  ( z  wykorzys tan iem zewn . 
zaworu trójdrogowego) / [HU] AT (radiátoros) fűtési rendszer használati melegvíztárolóval (háromjáratú szelepes) vizes 
kapcsolódási vázlata / [RO] Schemă hidraulică a sistemului de circuit de înaltă temperatură şi boiler de apă menajeră  
(comandă cu 3 căi )  /  [SL]  Hidravl ična shema visokotemperaturne veje in boj ler ja  sanitarne vode ( tr ismerno 
k r m i l j e n j e )  /  [ H R ]  H i d r a u l i č k a  s h e m a  i n s t a l a c i j e  s u s t a v a  v i s o k e  t e m p e r a t u r e  i  b o j l e r a  s a n i t a r n e  v o d e  
(troputno upravljanje) 

fig. 9

[HU]

1 Hőtermelő egység
2 Tágulási tartály
3 Fűtési rendszer szűrő és ürítő
4 Fűtés elzáró csapok
5 Keringtető szivattyú (230Vac / 50Hz / P<120W)
6 Visszatérést gátló szelep
7 Melegvíztároló

C= KÖZVETLEN AT-KÖR (RADIÁTOROS) 
ACS= HASZNÁLATI MELEG VÍZ
AFS= HASZNÁLATI HIDEG VÍZ

A tároló tartály hőmérsékletvezérlő berendezésétől függően 
(termosztát vagy érzékelő), konfigurálja a kazánt úgy, ahogy 
azt a 4.5. fejezetben elmagyaráztuk.

C = obieg wysokiej temperatury (ogrzewanie grzejnikowe)
ACS = ciepła woda użytkowa (c.w.u.)
AFS = wejście zimnej wody

1 Kocioł gazowy
2 Naczynie wzbiorcze
3 Zawór z filtrem
4 Zawór odcinający
5 Pompa (230V AC / 50Hz / P<120W)
6 Zawór zwrotny
7 Zasobnik c.w.u.

W zależności czy temperaturą ciepłej wody w zasobniku 
c.w.u. steruje termostat czy sonda c.w.u., należy odpowiednio 
skonfigurować kocioł wg opisu w rozdziale 4.5 niniejszej instrukcji

4

5

6

1

3

2

4

4

4

7

AFS

ACS

C
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fig. 10

 [PL]  ELEMENTY FUNKCYJNE KOTŁA 
1 Puszka podłączeń elektrycznych
2 Zawór spustowy
3 Syfon
4 Pompa
5 Zawór gazowy
6 Dysza 
7 Presostat różnicowy
8 Punkt zbioru kondensatu
9 Sonda NTC na powrocie
10 Sonda NTC temperatury spalin
11 Króciec analizy spalin
12 Przyłącze wyrzutu spalin
13 Przyłącze poboru powietrza
14 Transformator zapłonu
15 Króciec analizy powietrza
16 Przewód poboru powietrza
17 Zawór odpowietrzający górny
18 Termostat granicznej temperatury
19 Sonda NTC na zasilaniu
20 Elektroda jonizacyjna
21 Elektroda zapłonowa
22 Palnik
23 Elektroda kondensatu
24 Wymiennik główny
25 Mixer
26 Wentylator
27 Presostat wody
28 Zawór bezpieczeństwa

[HU]  A KAZÁN FUNKCIONÁLIS RÉSZEI 
1 Elektromos csatlakozások doboz
2 Leeresztő szelep
3 Leeresztő csap
4 Keringető
5 Gázszelep
6 Gázfúvóka
7 Nyomáskülönbség-kapcsoló
8 Kondenzátumgyűjtő pont
9 NTC visszatérő vonal érzékelő
10 Füstgáz érzékelő
11 Füstgáz-elemző csatlakozó
12 Füstgáz ürítés
13 Levegőbeszívás
14 Gyújtástranszformátor
15 Levegőbebocsátás csatlakozó
16 Levegőbeszívó cső
17 Felső légtelenítő szelep
18 Határoló termosztát
19 NTC érzékelő előremenő ágon
20 Lángőr elektróda
21 Gyújtó/lángőr elektróda
22 Égő
23 Kondenzátumszint-szenzor
24 Fő hőcserélő
25 Keverő egység
26 Ventilátor
27 Víz-nyomáskapcsoló
28  Biztonsági szelep

[RO]  ELEMENTE FUNCŢIONALE ALE  
CENTRALEI 

1 Cutie de conexiuni electrice
2 Vană de golire
3 Robinet de golire
4 Pompă de circulaţie
5 Vană de gaz
6 Duză de gaz
7 Presostat diferenţial
8 Punct de colectare a condensului 
9 Sondă de retur NTC
10 Sondă de fum
11 Capac priză analiză fum
12 Evacuare fum
13 Aspirare aer
14 Transformator de aprindere
15 Capac priză intrare aer
16 Tub de aspirare aer
17 Vană de aerisire superioară
18 Termostat limită
19 Sondă de tur NTC
20 Electrod de detecţie flacără
21 Electrod de aprindere flacără
22 Arzător
23 Sondă nivel de condens
24 Schimbător de căldură principal
25 Mixer
26 Ventilator
27 Presostat de apă
28  Supapă de siguranţă

[SL] ELEMENTI GRELNIKA VODE 
1 Škatla z električnimi priključki
2 Izpustni ventil
3  Sifon
4 Pretočna črpalka
5  Ventil plina
6 Plinska šoba
7 Ventil diferenčnega tlaka
8 Zbiralnik kondenzata 
9 NTC tipalo povratnega voda
10 Tipalo dimnih plinov

[HR]  FUNKCIJSKI DIJELOVI BOJLERA 
1 Kutija s električnim spojevima
2  Ventil za pražnjenje
3  Sifon
4 Cirkulacijska crpka
5  Plinski ventil
6 Mlaznica plina
7 Prekidač diferencijalnog tlaka
8 Sakupljač kondenzata 
9  Osjetnik NTC povrata
10 Osjetnik dimnih plinova
11 Čep otvora za analizu dimnih plinova
12 Ispust dimnih plinova
13 Usis zraka
14 Transformator paljenja
15 Čep ulaza zraka
16 Cijev usisa zraka
17 Gornji ventil za odzračivanje
18  Granični termostat
19 B Osjetnik NTC potisa
20  Elektroda otkrivanja plamena
21  Elektroda paljenja plamena
22  Plamenik
23 Senzor razine kondenzata
24 Glavni izmjenjivač topline
25 Mješalica
26 Ventilator
27 Presostat vode
28  Sigurnosni ventil

11  Čep za analizo dimnih plinov
12 Izpust dimnih plinov
13 Zajem zraka
14 Transformator vžiga
15 Čep zajema zraka
16 Vod za zajem zraka
17  Zgornji odzračevalni ventil
18  Mejni termostat
19 NTC tipalo na tlačnem vodu

20  Elektroda za zaznavanje plamena
21  Elektroda za vžig plamena
22  Gorilnik
23 Senzor nivoja kondenzata
24 Glavni izmenjevalnik
25 Mešalec
26 Ventilator
27 Tlačni ventil vode
28  Varnostni ventil
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[PL] SCHEMAT HYDRAULICZNY
A  Powrót c.o.
B  Zasilanie c.o.
1 Zawór spustowy
2 Pompa
3 Presostat różnicowy
4 Sonda NTC na powrocie
5 Wymiennik główny
6 Sonda NTC na zasilaniu
7 Górny zawór odpowietrzający
8 Ręczny zawór odpowietrzający
9 Przetwornik ciśnienia
10 Zawór bezpieczeństwa

fig. 11
A B

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

[HU] HIDRAULIKUS KÖR
A Fűtő-visszatérő
B Fűtő-áramlás
1 Leeresztő szelep
2 Szivattyú
3 Nyomáskülönbség-kapcsoló
4 Visszatérő hőmérséklet-szenzor
5 Fő hőcserélő
6 Áramlás hőmérséklet-szenzor
7 Top AAV
8 Kézi légtelenítő szelep
9 Nyomáskapcsoló
10 Biztonsági szelep

[RO] CIRCUIT HIDRAULIC
A Retur CH
B Debit CH
1 Vană de golire
2 Pompă
3 Presostat diferenţial
4 Sondă de temperatură pe retur
5 Schimbător de căldură principal
6 Sondă de temperatură debit
7 Vană superioară AAV
8 Vană de aerisire manuală
9 Presostat
10 Supapă de siguranţă

[SL] HIDRAVLIČNA VEJA
A CH povratni
B CH tlačni vod
1 Izpustni ventil
2 Črpalka
3 Ventil diferenčnega tlaka
4 Tipalo povratnega voda
5 Glavni izmenjevalnik
6 Tipalo tlačnega voda
7 Vrh AAV
8 Ročni ventil za izločanje zraka
9 Tlačni ventil
10  Varnostni ventil

[HR] HIDRAULIČKI SUSTAV
A povrat vode za grijanje
B protok vode za grijanje
1  Ventil za pražnjenje
2 Pumpa
3 Tlačni prekidač diferencijala
4 Osjetnik temperature povrata
5 Glavni izmjenjivač topline
6 Osjetnik temperature protoka
7 Gornji AAV
8  Ručni ventil za odzračivanje
9 Tlačni prekidač
10  Sigurnosni ventil
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A Wyrzut tylni - B max. 50cm / A hátsó kivezetés - B  maximum 50 
cm/ A ieşire în spate - B max. 50 cm/ A izhod zadaj - B  max 50 cm / 
A stražnji izlaz - B  maks 50 cm

C93

BA
B23P
B53P

[PL] MOŻLIWE KONFIGURACJE ODPROWADZENIA SPALIN 
B23P-B53P - pobór powietrza do spalania z pomieszczenia, wyrzut 

spalin na zewnątrz (przez dach lub ścianę)
C13 system wentylacyjno - spalinowy koncentryczny poziomy, 

wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku lub system rozdzielony 
przez ścianę, przy założeniu, że oba przewody: powietrzny i 
spalinowy będą zamontowane blisko siebie (do 50cm).

C23 system wentylacyjno - spalinowy koncentryczny włączony w 
szacht kominowy (SYSTEM LAS)

C33 system wentylacyjno - spalinowy koncentryczny pionowy, 
wyprowadzenie spalin przez dach budynku

C43  system wentylacyjno - spalinowy koncentryczny albo rozdzielo-
ny włączone w szacht kominowy

C53  system wentylacyjno - spalinowy rozdzielony, przy czym pobór 
powietrza do spalania przez ścianę, natomiast wyrzut spalin 
przez dach

C63  certyfikowany, jako oddzielny system wentylacyjno – spali-
nowy, nie będący częścią urządzenia

C83 system wentylacyjno - spalinowy rozdzielony, przy czym pobór 
powietrza do spalania przez ścianę, natomiast wyrzut spalin 
włączony we wspólny szacht kominowy

C93 system wentylacyjno - spalinowy rozdzielony włączony do 
szachtu , pobór powietrzny z szachtu, wyrzut spalin przewo-
dem spalinowym umieszczonym w szachcie.

    Należy odnieść się do dyrektyw 412,551 oraz UNI 11071

[HU] A FÜSTGÁZELVEZETÉS ÉS LEVEGŐBESZÍVÁS 
LEHETSÉGES ÖSSZEÁLLÍTÁSI MÓDJAI 

B23P-B53P Égési levegő beszívása a helyiségben, füstgázelvezetés kívülre
C13 Elvezetés/beszívás az oldalfalon koncentrikus csöveken.A csövek kive-

zethetők a kazánból egymástól függetlenül, de a külső térbe koncent-
rikusan vezessenek, de legalább elég közel egymáshoz, hogy azonos 
szélviszonyoknak legyenek kitéve (50 cm-nél kisebb távolságra)

C23 Koncentrikus elvezetés/beszívás egy közös kéménycsőben)
C33 Koncentrikus elvezetés/beszívás a tetőn át (Hasonlóan a C13-hoz)
C43 Elvezetés és beszívás külön-külön közös kéménycsövekben, de 

azonos szélviszonyoknak kitéve
C53 Elvezetés és beszívás külön-külön a falon vagy a tetőn át, de mindenkép-

pen különböző nyomásviszonyok közé.Az elvezetés és a beszívás soha 
sem történhet egymással szemközti falakon át

C63 Elvezetés és beszívás eltérő, különböző módon forgalmazott és 
tanúsítvánnyal ellátott csövekkel (1856/1)

C83 Elvezetés egyedi vagy közös kéménycsőben, beszívás falon át
C93 Elvezetés a tetőn át (C33-hoz hasonlóan), beszívás egyedi, már 

létező csövön át.

 Lásd DPR 412, 551, UNI 11071

fig. 12

[RO] CONFIGURAŢII DE IEŞIRE POSIBILE 
B23P-B53P Aspirare în încăpere, cu ieşire externă
C13 Ieşire concentrică prin perete. Tuburile pot pleca din centrală in-

dependent, dar ieşirile trebuie să fie concentrice sau suficient de 
apropiate pentru a fi supuse la aceleaşi condiţii de vânt (până în 
50 cm)

C23 Ieşire concentrică în coş comun (aspirare şi evacuare în acelaşi 
coş)

C33 Ieşire concentrică prin acoperiş. Ieşiri ca la C13
C43 Evacuare şi aspirare în coşuri comune, separate, dar supuse 

aceloraşi condiţii de vânt
C53 Evacuare şi aspirare separate prin perete sau acoperiş, dar în zone 

cu valori diferite de presiune. Evacuarea şi absorbţia nu trebuie să 
fie niciodată poziţionate pe pereţi opuşi

C63 Evacuare şi aspirare realizate cu tuburi comercializate şi certificate 
separat (1856/1)

C83 Evacuare în coş unic sau comun şi aspirare prin perete
C93 Evacuare prin acoperiş (asemănător C33) şi aspirare aer printr-un 

coş unic existent
 Consultaţi Decretele prezidenţiale 412, 551 şi UNI 11071.

[SL] MOŽNA KONFIGURACIJA ODVODA 
B23P-B53P Zajem v prostoru in izpust na prosto
C13 Koncentrični odvod skozi steno. Cevi sta iz kotla lahko speljani 

med seboj neodvisno, toda končni odprtini morata biti koncentrični 
ali dovolj blizu ena drugi, da sta izpostavljeni podobnim vetrovnim 
pogojem (največ 50 cm).

C23  Koncentrični odvod v skupni dimnik (zajem in izpust v isti cevi)
C33 Koncentrični odvod skozi streho. Izhodi kot pri C13
C43 Odvod in zajem v dve ločenih skupnih dimnikih, toda izpostavljenih 

podobnim vetrovnim pogojem.
C53 Odvod in zajem ločeno skozi steno ali streho in vsekakor v območjih 

z različnim tlakom. Odvod in zajem se nikoli ne smeta namestiti na 
nasprotnih si stenah

C63 Odvod in zajem ločeno izdelana s certificiranimi cevmi v prosti prodaji 
(1856/1).

C83 Odvod v samostojen ali skupni dimnik ter zajem skozi steno.
C93 Odvod skozi streho (podobno kot pri C33) in zajem zraka skozi enojni 

obstoječi dimnik
 Glejte DPR 412, 551 in UNI 11071

[HR] MOGUĆE KONFIGURACIJE IZLAZA 
B23P-B53P Usis u prostoru i ispust van
C13 Koncentrični ispust na zidu. Cijevi mogu krenuti odvojeno od kotla, 

ali izlazi moraju biti koncentrični ili dovoljno blizu da bi bili izloženi 
sličnim utjecajima vjetra (do 50 cm)

C23  Koncentrični ispust u zajednički dimnjak (usis i ispust u isti dimnjak)
C33 Koncentrični ispust na krovu. Izlazi kao C13
C43 Ispust i usis u odvojene zajedničke dimnjake, ali izložene sličnim 

utjecajima vjetra
C53 Ispust i usis odvojeni na zidu ili na krovu, ali u područjima s različitim 

tlakovima. Ispust i usis ne smiju nikada biti na suprotnim stijenama
C63  Ispust i usis s cijevima prodanim i homologiranim odvojeno (1856/1)
C83 Ispust u pojedinačni ili zajednički dimnjak i usis na zidu
C93 Ispust na krovu (slično kao C33) i usis zraka iz jednog postojećeg 

dimnjaka
 Pogledajte predsjednički dekret 412, 551 i UNI 11071.
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fig. 23

fig. 25

[PL] - PODŁĄCZENIA WYSOKONAPIĘCIOWE (230V)  
[HU] - NAGYFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK OLDALA (230 V) 

[RO] - PARTE CU CONEXIUNI DE ÎNALTĂ TENSIUNE (230V)
[SL] - VISOKONAPETOSTNA STRAN POVEZAV (230V) 
[HR] - STRANA VISOKONAPONSKIH SPOJEVA (230 V) 

[PL] - PODŁĄCZENIA NISKONAPIĘCIOWE   
[HU] - ALACSONY FESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKEK OLDALA 

[RO] - PARTE CU CONEXIUNI DE JOASĂ TENSIUNE  
[SL] - NIZKONAPETOSTNA STRAN POVEZAV  
[HR] - STRANA NISKONAPONSKIH SPOJEVA 

[PL] - WYRZUT SPALIN Ø80 MM
[HU] - FÜSTGÁZELVEZETŐ CSŐ ÁTMÉRŐJE Ø 80 MM

[RO] - TUB EVACUARE FUM Ø 80 MM
[SL] - CEV ZA ODVOD DIMNIH PLINOV Ø 80 MM

[HR] - CIJEV ZA ISPUST DIMNIH PLINOVA Ø 80 MM

[PL] - SYSTEM KONCENTRYCZNY Ø60/100 
[HU] - KONCENTRIKUS ELVEZETŐ CS Ő (Ø 60-100 MM)

[RO] - TUBURI CONCENTRICE (Ø 60 - 100 MM) 
[SL] - KONCENTRIČNI CEVI (Ø 60-100 MM) 
[HR] - KOAKSIJALNE CIJEVI (Ø 60-100 MM) 

fig. 20

E

F

D

fig. 21 fig. 22

fig. 24

fig. 26
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[PL] - System rozdzielony (ø 80 mm)

[HU] - Koncentrikus elvezető cső (ø 80 mm)
[RO] - Tuburi pereche (ø 80 mm)

[SL] - Dve cevi (ø 80 mm)
[HR] - Dvostruke cijevi (ø 80 mm)

[PL] - System koncentryczny (ø 80-125 mm)
[HU] - Osztott elvezető csövek  (ø 80-125 mm)

[RO] - Tuburi concentrice (ø 80 - 125 mm)
[SL] - Koncentrični cevi (ø 80-125 mm)
[HR] - Koaksijalne cijevi (ø 80-125 mm)

[PL] - MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW 
Ø80+Ø80 
L  przewód pobór powietrza (m)
M przewód odprowadzenia spalin (m)

[HU] - 80 MM ÁTMÉRŐJŰ CSÖVEK MAXIMÁLIS 
HOSSZA 
L Levegőbeszívó cső hossza (m)
M Füstgázelvezető cső hossza (m)

fig. 27 fig. 28

fig. 29

fig. 30

[RO] - LUNGIME MAXIMĂ A TUBURILOR CU Ø 80 
L Lungime tub de aspirare (m)
M Lungime tub de evacuare (m)

[SL] - NAJVEČJA DOLŽINA CEVI PREMERA Ø 80 
L Dolžina sesalnega voda (m)
M Dolžina izpustnega voda (m)

[HR] - MAKSIMALNA DULJINA CIJEVI S PROM-
JEROM Ø 80 
L Duljina cijevi usisa (m)
M Duljina cijevi ispusta (m)
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[PL] -  H = regulacja mocy maksymalnej
  I  = regulacja mocy minimalnej

[HU] -  H = Maximális hőteljesítményt állító csavar
  I =   Minimális hőteljesítményt állító csavar

[RO] -  H = Şurub de reglare putere maximă
  I = Şurub de reglare putere minimă

[SL] -  H = Nastavitveni vijak največje izstopne moči
  I =   Vijak za nastavitev najmanjše izstopne moči

[HR] -  H = Vijak za podešavanje maksimalne snage
  I = Vijak za podešavanje minimalne snage

fig. 31 fig. 32

fig. 33 fig. 34

fig. 35

B
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fig. 36

fig. 37

fig. 38 fig. 39

fig. 40 fig. 41

fig. 42

fig. 43

Czerwona dioda / rdeča 
led /LED roşu / rdeča led 
/ Crvena led dioda  

fig. 44

fig. 45

���
fig. 46

fig. 48a

fig. 47

Brak zworki – zasobnik c.w.u. wyposażony w sondę NTC/Jumper neintrodus activare boiler 
extern cu sondă/Jumper nincs beiktatva, külső tároló tartály érzékelővel beiktatva/Mostiček 
ni vstavljen, zunanji grelnik vode s tipalom je aktiviran/Kratkospojnik nije umetnut, vanjski 
bojler sa sondom omogućen

Zworka umieszczona – zasobnik c.w.u. wyposażony w termostat/Jumper beiktatva, külső 
tároló tartály termosztáttal beiktatva/Mostiček je vstavljen, zunanji grelnik vode s termosta-
tom je aktiviran/Kratkospojnik umetnut, vanjski bojler sa sondom omogućen

JP7

JP7

JP8

JP8

fig. 48b

Przycisk CO / CO gomb / buton CO / tipka CO / gumb CO 

System Automatycznej Regulacji S.A.R. /  S.A.R.A. funkció / Funcţie S.A.R.A. / Funkcija 
S.A.R.A. / Funkcija S.A.R.A. (Sustav automatske regulacije ambijenta)

Brak zworki - instalacja grzejnikowa / Jumper nincs beiktatva, standard rendszer / Jumper 
neintrodus - instalaţie standard / Mostiček ni vstavljen, standardni sistem / Jumper koji nije 
umetnut standardna instalacija 

Zworka umieszczona – instalacja podłogowa / Jumper beiktatva, padlófűtés / Jumper 
introdus - instalaţie în pardoseală / Mostiček vstavljen, talno ogrevanje / Umetnuti Jumper 
instalacija na tlu 

P1
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fig. 49 fig. 50
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Curva climatica GIORNO

Curva climatica NOTTE
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[PL]
A -  WYKRES 1 – KRZYWE GRZEWCZE
B -  WYKRES 2 – KRZYWA REGULACJI POGODOWEJ
C -  WYKRES 3 – OBNIŻENIE NOCNE
D -  TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)
E -  TEMPERATURA ZASILANIA (°C)
F -  krzywa temperatury DNIA
G -  krzywa temperatury NOCY

T80 zadana temperatura instalacji grzejnikowej (zworka nie umieszczona)
T45 zadana temperatura instalacji podłogowej (zworka umieszczona)

F

G

fig. 51

Śruba regulacji przy mini-
mum mocy
Minimum output szabályozó 
csavar
Şurub de reglare putere 
minimă
Nastavitveni vijak najmanjše 
moči
Vijak za regulaciju minimalna 
snaga

Śruba regulacji przy 
maximum mocy

Maximum output 
szabályozó csavar

Şurub de reglare 
putere maximă

Nastavitveni vijak  
največje moči

Vijak za regulaciju  
maksimalna snaga

[HU]
A - GRAPH 1 - HŐSZABÁLYOZÓ GÖRBÉK
B - GRAPHIC 2 - IDŐJÁRÁS-KOMPENZÁCIÓS GÖRBÉK
C - GRAPHIC 3 - ÉJSZAKAI PÁRHUZAMOS CSÖKKENTÉS
D - KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)
E - ELŐREMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)
F - NAPPALI hőmérséklet-görbe
G - ÉJSZAKAI hőmérséklet-görbe
T80 standard rendszerek fűtési hőmérséklet set point (jumper 1. poz. nincs 

beiktatva)
T80 padlófűtés rendszerek hőmérséklet set point (jumper 1. poz. beiktatva)

CURVE DI TERMOREGOLAZIONE
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[RO]
A - GRAFIC 1 - CURBE DE TERMOREGLARE
B - GRAFIC 2 - CORECTARE CURBĂ CLIMATICĂ
C - GRAFIC 3 - REDUCERE NOCTURNĂ PARALELĂ
D - TEMPERATURĂ EXTERNĂ (°C)
E - TEMPERATURĂ TUR (°C)
F - curbă temperatură ZI
G - curbă temperatură NOAPTE
T80 temperatură maximă punct setat încălzire instalaţii standard (jumper 

poz.1 neintrodus)
T45 temperatură maximă punct setat încălzire instalaţii în pardoseală 

(jumper poz.1 introdus)

[SL]
A - DIAGRAM 1 - KRIVULJE TERMOREGULACIJE
B - DIAGRAM 2 - KRIVULJA VREMENSKE KOMPENZACIJE
C - DIAGRAM 3 - VZPOREDNA NOČNA REDUKCIJA
D - ZUNANJA TEMPERATURA (°C)
E - TEMPERATURA NA IZHODU (°C)
F - DNEVNA krivulja  temperature
G - NOČNA krivulja  temperature
T80 nastavitev temperature ogrevanja za std sistem (mostiček poz.1 ni 

vstavljen)
T45 nastavitev temperature ogrevanja za talni sistem (mostiček poz.1 je 

vstavljen)

[HR]
A - SLIKA 1 - KRIVULJE TOPLINSKOG PODEŠAVANJA
B - SLIKA 2 - KRIVULJA KOMPENZACIJE ZA VRIJEME
C - SLIKA 3 - SMANJENJE PARALELNOG POMICANJA ZA NOĆ
D - VANJSKA TEMPERATURA (°C)
E - TEMPERATURA POTISA (°C)
F - Krivulja DNEVNE temperature
G - Krivulja NOĆNE temperature
T80 Vrijednost  temperature podešavanja grijanja T80 std sustava 

(kratkospojnik položaja 1 nije umetut)
T45 Vrijednost  temperature podešavanja grijanja podnog sustava T45  

(kratkospojnik položaja 1 umetut)
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[PL] - RANGE RATED – EN483
Nastawiony zakres mocy kotła na c.o.___________________ kW
przy maksymalnej prędkości wentylatora w funkcji 
c.o._____________ rpm

data ____/____/____

podpis______________________________________________

numer seryjny kotła_____ ______________________________

[HU] - NÉVLEGES TARTOMÁNY - EN483
A fűtési üzemmódban a névleges fűtési output  ___________ kW,

ahol a ventilátor maximális sebessége a fűtés során 
_____________ ford./perc

Dátum ____/____/____

Aláírás_______________________________________________

Kazán regisztrációs száma ______________________________

[SL] - RANGE RATED - EN483
Nastavljena vrednost toplotne zmogljivosti za ogrevanje je 
___________ kW

enakovredna največji hitrosti ventilatorja pri ogrevanju je 
_____________ vrt/min

Datum ____/____/____

Podpis ______________________________________________

Serijska številka kotla __________________________________

[HR] - RANGE RATED - EN483
Vrijednost baždarenja toplinskog opterećenja grijanja je 
___________ kW

jednaka je maksimalnoj brzini ventilatora u načinu rada grijanja 
_____________ okr/min

Datum ____/____/____

Potpis ______________________________________________

Broj registracije kotla __________________________________

[RO] - RANGE RATED - EN483
Puterea max de încălzire a acestei centrale a fost reglată la 
___________ kW

echivalentul a_____________ rpm viteză max ventilator încălzire

Data ____/____/____

Semnătura __________________________________________

Numărul de identificare al centralei ________________________
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