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CIAO GREEN – KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Ciao Green 25 C.S.I. - dwufunkcyjny (5-25kW)
Ciao Green 25 R.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (5-25kW)

Przeznaczenie
Kocioł Ciao Green to jedno lub dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o kompaktowych wymiarach i sprawności do 108,9%, 
dedykowany przede wszystkim do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych. Dzięki moŜliwości podłączenia zasobnika 
c.w.u. (tylko R.S.I.) kocioł moŜe takŜe zapewniać wysoki komfort ciepłej wody uŜytkowej.

IPX5D

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

Kocioł wyposaŜony jest w:
• Podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący:

a. temperaturę c.o. i c.w.u.
b. temperaturę c.o. i c.w.u. w czasie nastawiania
c. kody błędów (w przypadku awarii)
d. nr. krzywej grzewczej (podczas ustawiania)
e. prędkości wentylatora (podczas ustawiania)

• Wbudowany moduł regulacji pogodowej
• Pompę obiegową z automatycznym odpowietrznikiem
• Separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem
• Odpowietrznik ręczny + silikonowy węŜyk do odpowietrzania
• 8-litrowe naczynie wzbiorcze
• Zawór bezpieczeństwa 3bar po stronie c.o.
• NajwyŜszy stopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego IPX5D

Kocioł dwufunkcyjny ponadto posiada:
• Wymiennik płytowy c.o. / c.w.u.
• Ręczny zawór napełniania instalacji  c.o.

Kocioł posiada zabezpieczenia przed:
• Brakiem ciągu kominowego
• Przekroczeniem granicznej temperatury
• Brakiem wody
• Wypływem gazu spowodowanym brakiem płomienia
• Blokowaniem się pompy i zaworu 3-drogowego

Do  kotła  moŜna  podłączyć:
• Termostat pokojowy ON-OFF np. ALPHA 7D
• Programator OMEGA w trybie REC lub CRT
• Sondę temperatury zewnętrznej
• Kostkę przyłączeniową sondy zewnętrznej i programatora OMEGA
• Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1
• Zestaw trzech stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2
• Termostat lub sondę NTC zasobnika c.w.u. (R.S.I.)
• Przekaźnik zewnętrznej sygnalizacji błędu ITRF05
• Termostat granicznej temperatury (strefy podłogowej)

Kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu G20 (GZ50).
Kocioł moŜna przezbroić na gaz: G31 / G30 (LPG)
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BUDOWA I ELEMENTY SKŁADOWE

Odpowietrznik ręczny

Syfon kondensatu z 
pływakiem

Odpowietrznik 
automatyczny z 

separatorem powietrza

Flusostat (tylko C.S.I.)

Otwór na sondę
analizatora spalin

Sonda NTC temperatury 
spalin

Wymiennik (Al/Si/Mg) 
kondensacyjny

Zawór bezpieczeństwa  
3 bar

Zawór 3-drogowy

Pompa UPS z 
odpowietrznikiem 
automatycznym

Panel sterowania

Modulowany wentylator 
ze wstępnym 
zmieszaniem

Palnik ceramiczny

Tłumik

Presostat wody

Transformator 
zapłonowy

Elektroda jonizacyjna

Naczynie wzbiorcze 8l

Sonda NTC na powrocie

Dysza gazowa

Sonda NTC na c.w.u. 
(tylko C.S.I.)

Zawór gazowy

Separator powietrza z „efektem 
cyklonu” wyposaŜony w odpowietrznik 
o duŜej wydajności (zapobiega 
korodowaniu instalacji, zmniejsza 
szumy przepływu, co skutkuje cichą
pracą instalacji, usuwa zanieczyszczenia 
zawarte w wodzie, wydłuŜa Ŝywotność
pomp.

Najbardziej innowacyjnym i waŜnym 
komponentem z grupy spalania jest
wymiennik kondensacyjny. Jego główne 
zalety to: bardzo duŜa przewodność
cieplna materiał - aluminium stopowe z 
dodatkiem krzemu i magnezu.

SEPARATOR POWIETRZA Z 
EFEKTEM CYKLONU 

PALNIK SIATKOWY O 
OBNIśONEJ EMISJI

WYMIENNIK KONDENSACYJNY

Separacja powietrza i wody

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

Elektroda zapłonowa
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z.w...

cwu

TRYBY GRZEWCZE

CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Grzejnikowe (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 40 – 80 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

2. Podłogowe (zamontowana zworka na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 20 – 45 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 2 , 3 , 4  , 5 , 6 , 7 , 8

3. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref grzewczych CONNECT BASE 

MIX 1 (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworze mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C

4. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe nr 1 + podłogowe nr 2) przy wykorzystaniu modułu 3 stref 

grzewczych CONNECT BASE MIX 2 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30. 

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworach mieszających w CONNECT BASE MIX 2: 20 - 50°C

CIEPŁA WODA UśYTKOWA (C.W.U.)

1. Zasobnik z termostatem 
(nastawa fabryczna – mostek 
na JP8). Temperaturę w 
zasobniku wybrać na 
termostacie – T.BOLL 
(pokrętło c.w.u. kotła –
nieaktywne).

2. Zasobnik z sondą NTC –
S.BOLL (naleŜy zdjąć mostek 
z JP8 oraz wyłączyć i 
włączyć zasilanie elektryczne 
kotła). Temperaturę w 
zasobniku wybrać na pokrętle 
c.w.u. kotła. Na T. BOLL -
mostek lub POS –
programator c.w.u.

Wybór temperatury 37oC – 60oC

Minimalny przepływ : 2 l/min

Tryb standardowy – po odkręceniu kranu, kocioł uruchamia się i 
utrzymuje temperaturę ustawioną na pokrętle c.w.u.

1. Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. – aktywuje się poprzez 
przestawienie pokrętła c.w.u. na pozycję i powrót do 
wybranej temperatury. Wyświetlacz pokaŜę ikonę .

Kocioł jednofunkcyjny R.S.I.Kocioł dwufunkcyjny C.S.I.

Aktywna 
funkcja

Aktywacja 
funkcji

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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TA 1
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania podłogowego.

TA 2
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania grzejnikowego.

230V  

50 Hz

¾”

GZ  PZ               PP GP

C.R. : w konfiguracji kotła z 
CONNECT BASE MIX 1 nie naleŜy 
podłączać programatora OMEGA w 
trybie rEc

S.E. : miejsce na podłączenie sondy 
zewnętrznej

CN5 : naleŜy zdemontować mostek i 
podłączyć się do panelu w 
CONNECT BASE MIX 1

GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej
GP – powrót z instalacji grzejnikowej
PZ – zasilanie instalacji podłogowej
PP – powrót z instalacji podłogowej

½” ¾” ¾” ½”

Max 35kW

GP  P1P P2P GZ   P1Z P2Z     

¾”

GP – powrót z instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
PAP – powrót z instalacji podłogowej 1 
(1”)
PAZ – zasilanie instalacji podłogowej 1 
(1”)
PBP – powrót z instalacji podłogowej 2 
(1”)
PBZ – zasilanie instalacji podłogowej 2 
(1”)

Podłączyć do mostka CN5 w kotle

TA ZONA ALTA – termostat strefy grzejnikowej
TA ZONA BT1 – termostat strefy podłogowej 1
TA ZONA BT2 – termostat strefy podłogowej 2

CONNECT BASE MIX 1 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + PODŁOGOWE

CONNECT BASE MIX 2 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + 2 X PODŁOGOWE

Wykorzystując moduł 3 stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2 istnieje moŜliwość podłączenia strefy grzejnikowej i 2 niezaleŜnych stref podłogowych.

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

Mieszane ogrzewanie (grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref 
grzewczych CONNECT BASE MIX 1 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy 
grzejnikowej na kotle: 40 – 80 °C. 
Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru pogodowe krzywe grzewcze o numerach : 
10 , 11 , (…) , 29 , 30
Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na termostatycznym zaworze 
mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C. 
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* Testowany system koncentryczny Ø 60-100, długość 0,85, temperatura wody 80 - 60°C 

DANE TECHNICZNE

-10 l/min Regulator przepływu

-14,3 l/min Wydatek ciepłej wody przy 25°C 

-11,9 l/min przy ∆t 30°C 

FUNKCJA C.W.U.

-6 bar Maksymalne ciśnienie wody 

-0,15 bar Minimalne ciśnienie wody 

-10,2 l/min przy ∆t 35°C 

-2 l/min Minimalny przepływ c.w.u. 

-37-60 °C Zakres regulacji temperatury c.w.u. 

(*) uśredniona wartość z zakresu pracy w róŜnych warunkach

-4.300 kcal/h

-5,00 kWZredukowana moc cieplna (*)

-21.500 kcal/h

-25,00 kWNominalna moc cieplna (*)

-21.500 kcal/h

-5,00 kWZredukowane obciąŜenie cieplne palnika 

-25,00 kWc.w.u.              Nominalne obciążenie cieplne palnika

-4.300 kcal/h

37

20

1 

8 

800 

200 

20/45-40/80 

0,25-0,45 0

3-90 

0,06 

2,10 

X5D 

230-50 

PL 

II2E3P 

110 

106,0 

97,8 

108,9 

104,2-107,2 

97,9 

102,2 

97,5-98,1 

4.300 

5,00 

17.200 

20,00 

4.610 

5,36 

4.218 

4,91 

4.300 

5,00 

17.922 

20,84 

16.770 

19,50 

17.200 

20,00 

Ciao Green 25 C.S.I.

37mbarNominalne ciśnienie płynnego LPG (G31)

20mbarNominalne ciśnienie metanu (G20)

Ciśnienie gazu

1barCiśnienie w naczyniu wzbiorczym

8lNaczynie wzbiorcze 

800l/hprzy przepływie

150mbarPompa: ciśnienie tłoczenia

20/45-40/80°CZakres regulacji temperatury wody grzewczej

0,25-0,45barMinimalne ciśnienie dla poprawnej pracy

3-90bar-°CMaksymalne ciśnienie - temperatura wody

FUNKACJA C.O.

0,04%Strata kominowa przy wyłączonym palniku

1,93 %Strata kominowa przy włączonym palniku

X5DIPStopień ochrony

230-50V - HzNapięcie zasilania

-Kraj przeznaczenia

II2H3PKategoria

119WMoc elektryczna

106,1%Średnia sprawność Pn (50°/30°)

98,0%Średnia sprawność Pn (80°/60°)

108,4%Sprawność przy 30% (30° powrót)

104,9-106,7%Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°)

98,1%Sprawność spalania

102,0%Sprawność przy 30% (47° powrót)

97,8-98,3%Sprawność Pn max- Pn min

4.300kcal/h

5,00kWMinimalna moc (RANGE RATED) (Qm)

17.200kcal/h

20,00kWNominalna moc (RANGE RATED) (Qn)

4.610kcal/h

5,36kWZredukowana moc cieplna kotła (50°/30°)

4.218kcal/h

4,91kWZredukowana moc cieplna kotła (80°/60°)

4.300kcal/h

5,00kWZredukowane obciążenie cieplne palnika

17.922kcal/h

20,84kWNominalna moc cieplna kotła (50°/30°)

16.770kcal/h

19,50kWNominalna moc cieplna kotła (80°-60°)

17.200kcal/h

20,00kWOgrzewanie Nominalne obciążenie cieplne palnika

Ciao Green 25 R.S.I.OPIS

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny



98

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

DANE TECHNICZNE C.D.

65 - 58

30 - 20 

9,0 - 9,5 

180 - 20 

5 

70 

80 

1/1,5 

45+45 

80 

130 

1/1,5 

15,3 

80-125 

105 

1,3/1,6 

5,85 

60-100 

100 

90 

30 

8,410-2,103 

24,267 

24,192 

9,025-2,140 

26,914 

24,908 

c.o.

65 - 58

30 - 20 

9,0 - 9,5 

180 - 20 

5 

70 

80 

1/1,5 

45+45 

80 

130 

1/1,5 

15,3 

80-125 

105 

1,3/1,6 

5,85 

60-100 

100 

90 

30 

8,410-2,103 

24,267 

24,192 

9,025-2,140 

26,914 

24,908 

c.o.

m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

mm Średnica 

Charakterystka wentylatora

Pa 
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 
0,85m

Pa Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m 

Pa Wysokość podnoszenia(ciśnienie) w kotle bez przewodów 

10,513-2,103 10,513-2,103 gr/sMasowe natęŜenie przepływu spalin (maks. – min.) 

m Maksymalna długość

31,209 

30,240 

11,282-2,140 

33,642 

31,135 3

c.w.u.

27

250 

405 

715 

3/4"

1/2"

3/4"

Ciao Green 25 C.S.I.

°CTemperatura spalin

ppm NOx b.w. poniŜej 

% CO2

ppm Maksymalnie - Minimalnie    CO b.w. poniŜej 

Wartości emisji przy maks. i min. NatęŜeniu gazu G20*

Klasa NOx

mMaksymalna długość

mm Średnica 

System spalinowy B23P-B53P

m Straty dla załomu 45°/90°

m Maksymalna długość

mm Średnica 

Oddzielne przewody odprowadzenia spalin

mm Otwór w ścianie (średnica) 

m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

m Maksymalna długość

mm Średnica 

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

mm Otwór w ścianie (średnica) 

31,209 Nm3/hPrzepływ spalin 

30,240 Nm3/hPrzepływ powietrza 

NatęŜenie przepływu (G31)

11,282-2,140 gr/sMasowe natęŜenie przepływu spalin (maks. – min.) 

33,642 Nm3/hPrzepływ spalin 

31,135 3Nm3/hPrzepływ powietrza 

c.w.u.NatęŜenie przepływu (G20)

27kgMasa kotła

250 mmDługość obudowy

405 mmSzerokość

715 mmWysokość

Wymiary kotła

3/4"ØWlot gazu

3/4"ØWejście – wyjście podłączenia zasobnika c.w.u.

3/4"ØWejście – wyjście ogrzewania

Połączenia hydrauliczne

Ciao Green 25 C.S.I.OPIS

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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Ciao Green 25 R.S.I. – kocioł jednofunkcyjny

3,8 4,8 mmŚrednica dyszy gazowej 
27 31 mmŚrednica dyszy miksera

2,12Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 
1,55 kg/h

0,53Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.
0,39kg/h
4.0004.000rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 
4.9004.900rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
1.4001.400rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

1.400 1.400 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

Ciao Green 25 C.S.I. – kocioł dwufunkcyjny

1,94 kg/h

1.400 1.400 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
6.100 6.100 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

0,53 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.w.u.
0,39 kg/h

1,55 kg/h

27 31 mmŚrednica kryzy powietrza

0,39 kg/h

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

Propan 

G31
Gaz ziemny G20JednostkaOpis

0,53 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

4.000 4.000 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 
4.900 4.900 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

2,12 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

3,8 4,8 mmŚrednica dyszy gazowej 

11sztukIlość dysz gazowych
10 (102,0)mbar (mm H2O)Minimalne ciśnienie zasilania 

37 (377,3)20 (203,9) mbar (mm H2O)Nominalne ciśnienie zasilania 
8834,02 MJ/m3SWartość opałowa 

70,6945,67 MJ/m3SLiczba Wobbego dolna Wi (15°C, 1013 mbar) 

TABELA MULTIGAZ

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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3/4"
zasilanie zasobnika 

zewnętrznego
AF1/2"wejście z.w.AF

3/4"
powrót z zasobnika 

zewnętrznego
AC1/2"wyjście c.w.u.AC

3/4"gazG3/4"gazG

3/4"zasilanie  c.o.M3/4"zasilanie  c.o.M

3/4"powrót  c.o.R3/4"powrót  c.o.R

Kocioł 1-funkcyjny (R.S.I.)Kocioł 2-funkcyjny (C.S.I.)

ZESTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH
Kocioł seryjnie wyposaŜony jest w listwę montaŜową oraz szablon montaŜowy. Kocioł moŜna doposaŜyć w zestaw przyłączy. 

FILTR
FILTR

WYMIARY KOTŁA

Podczas montaŜu naleŜy zachować odstępy, które 
pozwolą na późniejsze serwisowanie kotła:

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

W
O

D
A

 -
G

A
Z
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

Ciao Green 25 C.S.I. - 25 R.S.I.

CHARAKTERYSTYKA POMPY

9. Wymiennik główny

10. Sonda NTC na zasilaniu

11. Górny odpowietrznik 
automatyczny

12. Separator powietrza

13. Odpowietrznik ręczny

14. Presostat wody

15. Wymiennik c.w.u.

16. Sonda NTC c.w.u.

17. Zawór zwrotny

18. Zawór napełniania

19. Kryza

20. Flusostat c.w.u.

A. Zasilanie zasobnika c.w.u.

B. Powrót zasobnika c.w.u. 

C. Zasilanie c.o. 

D. Powrót c.o.

E. Wejście z.w.

F. Wyjście c.w.u.

1. Zawór spustowy

2. By-pass

3. Zawór 3-drogowy

4. Zawór bezpieczeństwa

5. Pompa

6. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

7. Naczynie wzbiorcze

8. Sonda NTC na powrocie 

9. Wymiennik główny

10. Sonda NTC na zasilaniu

11. Górny odpowietrznik 
automatyczny

12. Separator powietrza

13. Odpowietrznik ręczny

14. Presostat wody

15. Zasobnik c.w.u.

A. Wejście z.w.

B. Wyjście c.w.u. 

C. Zasilanie c.o. 

D. Powrót c.o.

1. Zawór spustowy

2. By-pass

3. Zawór 3-drogowy

4. Zawór bezpieczeństwa

5. Pompa

6. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

7. Naczynie wzbiorcze

8. Sonda NTC na powrocie 

Ciao Green 25 R.S.I.Ciao Green 25 C.S.I.

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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Kocioł dwufunkcyjny (C.S.I.)
1. Zawór napełniania
2. Zawór spustowy 
3. Siłownik zaworu 3-drogowego  
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Presostat wody
6. Pompa 
7. Dolny odpowietrznik automatyczny
8. Wymiennik główny
9. Sonda NTC spalin
10. Wentylator + mikser
11. Tłumik
12. Wyrzut spalin
13. Otwór na sondę analizatora spalin
14. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

automatycznym
15. Transformator zapłonowy
16. Elektroda jonizacyjna
17. Sonda NTC zasilania
18. Elektroda zapłonowa
19. Palnik
20. Naczynie wzbiorcze
21. Sonda NTC na powrocie
22. Dysza gazowa
23. Zawór gazowy
24. Sonda NTC c.w.u.
25. Wymiennik c.w.u.
26. Syfon kondensatu
27. Flusostat c.w.u.

ELEMENTY FUNKCYJNE

Kocioł jednofunkcyjny (R.S.I.)
1. Zawór spustowy
2. Siłownik zaworu 3-drogowego
3. Zawór bezpieczeństwa
4. Presostat wody
5. Pompa 
6. Dolny odpowietrznik automatyczny
7. Wymiennik główny
8. Sonda NTC spalin
9. Wentylator + mikser
10. Tłumik
11. Wyrzut spalin
12. Otwór na sondę analizatora spalin
13. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

automatycznym
14. Transformator zapłonowy
15. Elektroda jonizacyjna
16. Sonda NTC zasilania
17. Elektroda zapłonowa
18. Palnik
19. Naczynie wzbiorcze
20. Sonda NTC na powrocie
21. Dysza gazowa
22. Zawór gazowy
23. Syfon kondensatu

c.o.        c.o.                   gaz        c.w.u.   z.w.

c.o.        c.o.                     gaz         zasobnik

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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LEGENDA

1 Diody sygnalizacyjne
2 Wyświetlacz LCD (wskazuje temperaturę oraz status pracy kotła)
3 Pokrętło wyboru funkcji:    

OFF/RESET,
funkcja LATO,
funkcja ZIMA / wybór temperatury c.o

4 Pokrętło wyboru temperatury na c.w.u.
Funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u. (tylko dla C.S.I.)

5 Wskaźnik ciśnienia

WYŚWIETLACZ LCD

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.

Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. w toku (tylko C.S.I.)

PANEL STEROWANIA

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

Wyświetlacz podświetlany na biało!
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SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 60/100

1,6 m1,3 m

90°45°
5,85 m

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 60/100 mm

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 80/125

1,5 m1,0 m
15,3 m

90°45°

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 80/125 mm

ODPROWADZANIE SPALIN

Ciao Green jest kotłem typu C (z zamknięta komorą spalania), w związku z tym wymaga szczelnych połączeń przewodów 
spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia. W ofercie Beretta 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 pary wodnej zawartej w spalinach. Jeśli system 
spalinowy nie jest wyposaŜony w odpływ, kondensat bezpiecznie odprowadzany jest przez kocioł.
UWAGA!
NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów
Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

WIDOK KOTŁA Z GÓRY

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 80-125 mm)

Adapter Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 60-100 mm)

Adapter Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

Odpowietrznik ręcznyD

Zatyczka otworów 
analizy spalin i powietrzaC

Wlot powietrza 
ø 60 mmE

Przewód koncentryczny ø
60/100 mmB

Wlot powietrza 
ø 80 mmA

A
E

B

C

D
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SYSTEM ROZDZIELONY  Ø 80 + 80

1,5 m1,0 m
45 + 45 m

90°45°

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 80 + 80 mm

90°45°

SYSTEM B23P–B52P Ø80 

(pobór powietrza z pomieszczenia)

1,5 m1,0 m80 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW Ø80+Ø80 

L  - przewód poboru powietrza (m)
M - przewód odprowadzenia spalin (m)

UWAGA!
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 naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

SYSTEM ROZDZIELONY ø 80 +80 mm

Adapter Ø80+80 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości.

SYSTEM B23P-B53P (ø 80 mm)

Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

ZESTAW RENOWACYJNY (ø 80/125 mm)

W  skład  zestawu  wchodzi:

1. Kolano 90° - Ø 80 samoblokujące się w trójniku Ø 120
lub Ø 130 znajdującego się w szachcie kominowym

2. Obręcz centrująca do rury spalinowej Ø 80 z otworami do 
prowadzenia liny

3. Kolektor powietrzno – spalinowy z płytą dachową
4. PrzedłuŜenie Ø 80 o (25 cm) z moŜliwością docięcia
5. PrzedłuŜenie koncentryczne Ø 80/125 o długości 25 cm z 

o-ringiem uszczelniającym do rury Ø 130
6. Rozeta Ø 125
7. Adapter kolanowy Ø 60/100 – 80/125
8. Wazelina  techniczna 

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Zestaw renowacyjny słuŜy do szybkiej adaptacji komina od kotła z komorą otwartą
(podciśnieniowego – typ N) do kotła z komorą zamknięta (wymagany komin 
nadciśnieniowy – typ P). Istniejący komin zostanie wykorzystany do poboru powietrza, a 
wyrzut spalin zostanie zrealizowany poprzez wkład ø 80 mm. W skład zestawu wchodzi 
kolano 90° (Ø 80) samoblokujące się w trójniku Ø 120 - Ø 130. Kolano to wytrzymuje 
obciąŜenia całego wkładu kominowego.

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 2-funkcyjny) C.S.I.

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

B

T.B.T.

Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzania, S.W 1

WyświetlaczVIS MEDIUMŁączniki (CN6 – brak na wyposaŜeniu)CN1-CN15 

ŁącznikiJ1  (Czerwona) wskazuje na blokadę kotłaLED3

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.  (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz LED2

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz LED2

Sonda NTC spalinS.F.   (Zielona) wskazuje stan pracy lub tymczasowąLED1

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. Brak mostka (nie uŜywany)IP8

Termostat niskiej temperatury –alarm zewnętrznyT.B.T Zarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka na JP7  

Presostat wodyP.A.Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy JP6 

Sonda NTC na c.w.u.S.S.Brak mostka (nie uŜywany)JP5

Flusostat c.w.u.F.L.Termostat c.w.u. – zapobiega taktowaniu c.w.u. (po zamontowaniu mostka)JP4

Elektroda zapłonowaE.A.  Kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Transformator zapłonuTSC2 Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Napęd zaworu trójdrogowego3V  Kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)JP1 

Kontrola wentylatoraV Lv  Nie uŜywanyP4 

Zasilanie wentylatora 230VV HvWybór krzywej grzewczejP3

Operator zaworu gazowegoOPE   
Potencjometr c.w.u. i włączenia/wyłączenia funkcji wstępnego podgrzewu 
c.w.u.

P2

PompaP   Potencjometr funkcji off–lato–zima–reset / temp. c.o.P1

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: 230VM3 Płyta elektroniczna kotłaAKL

Bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFF   Bezpiecznik 3.15A F C

Bezpiecznik 3.15ATF1 Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 1-funkcyjny) R.S.I.

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

T.B.T.

WyświetlaczVIS MEDIUM

ŁącznikiJ1Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzaniaS.W 1

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.Łączniki (CN6 – brak na wyposaŜeniu)CN1-CN15

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   (Czerwona) wskazuje na blokadę kotłaLED3

Sonda NTC spalinS.F.   (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz LED2

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz lub LED2

Termostat niskiej temperatury –alarm zewnętrznyT.B.T (Zielona) wskazuje stan pracy lub tymczasową blokadęLED1

Presostat wodyP.A.
Zasobnik z termostatem (mostek) / zasobnik z sondą NTC (brak mostka, 
załoŜony mostek na T.BOLL/POS)

JP8 

Termostat zasobnika zewnętrznegoT.BOOLZarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka na IP7) JP7  

Sonda zasobnika zewnętrznegoS.BOOLFunkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tyko JP6 

Elektroda zapłonowaE.A.  Mostek zamontowany - funkcja c.o. z moŜliwościąJP5

Transformator zapłonuTSC2 Nie uŜywanyJP4

Napęd zaworu trójdrogowego3V  Kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Kontrola wentylatoraV Lv  Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Zasilanie wentylatora 230VV HvKalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED JP1 

Operator zaworu gazowegoOPE   Nie uŜywanyP4 

PompaP   Wybór krzywej grzewczejP3

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: M4Potencjometr funkcji off – lato – zima – reset / temperatura c.o. P1

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: 230VM3Płyta elektroniczna kotłaAKL

Bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFFBezpiecznik 3.15A F C

Bezpiecznik 3.15ATF1Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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WEJŚCIA Podłączenia niskonapięciowe

CN5
T.A. - termostat pokojowy (ON / OFF) / termostat ALPHA 
7D / programator OMEGA (tryb CRT)

CN6 - kostka dostępna jako akcesoria dodatkowe 
C.R. - programator REC / Komfort Plus – Omega (tryb REC)
S.E. - sonda zewnętrzna

ALARM
CN11
A - termostat niskiej temperatury (np. zamontowany na 
rozdzielaczu podłogowym) / alarm ogólny, po usunięciu 
mostka
UWAGA: naleŜy przeciąć biały przewód w połowie i 
podłączyć 2-polową kostkę zaciskową. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

WEJŚCIA – Kocioł jednofunkcyjny (R.S.I.)

PROGRAMATORY

1. Brak programatora (załoŜony fabrycznie mostek na T.A.) - wybór temperatury c.o. pokrętłem na panelu kotła.

2. Programator OMEGA (tryb REC, podłączenie przewodami OT+ do C.R.) – przejmuje sterowanie kotłem, 
programowanie tygodniowe c.o. oraz dobowe zasobnika c.w.u., kody błędów, pokazuje temperaturę zewnętrzną

3. Programator ALPHA 7D lub OMEGA w trybie CRT (lub inny ON/OFF), podłączenie przewodami TA -
programowanie tygodniowe c.o. 

4. Podłączona  sonda  zewnętrzna - aktywna regulacja  pogodowa

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

WEJŚCIA – ZASILANIE KOTŁA (230V / 50Hz)
NaleŜy zachować biegunowość podłączenia.
NaleŜy wykorzystać przewód dostarczony razem z kotłem, lub 
HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.
Pobór mocy (maksymalny):
- 110W (25 C.S.I. - 25 R.S.I.) marroe – brązowy

blu - niebieski 

M4:
T.BOLL - termostat zasobnika c.w.u. (załoŜony mostek JP8 –
nastawa fabryczna)

S.BOLL - sonda NTC zasobnika c.w.u. (brak mostka JP8, 
załoŜony mostek na T.BOLL na kostce zaciskowej M4 lub 
zegar sterujący czasem grzania zasobnika c.w.u. – POS)
Fabrycznie zamontowany mostek na JP5.

UWAGA! 
Po przestawieniu kotła w tryb zasobnika z sondą NTC 
naleŜy wyłączyć i włączyć zasilanie elektryczne kotła.
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OPIS MOSTKÓW

JP1
Kalibracja RANGE RATED (MAX_CD_ADJ). Przy załoŜonej zworce istnieje moŜliwość obniŜenia mocy maksymalnej kotła na 
centralnym ogrzewaniu (więcej w rozdziale RANGE RATED).

JP2
Przy braku zworki, palnik przez pierwsze 15 minut pracuje maksymalnie przy 75% mocy oraz występuje przerwa 3 min. między 
wyłączeniem, a kolejnym włączeniem palnika. Po zamontowaniu zworki, czasy te są zerowane.

JP3
Wraz z załoŜoną zworką JP1 umoŜliwia kalibrację parametrów kotła (MAX, MIN, MAX_CH, RLA).

JP4
C.S.I. – Funkcja termostatu c.w.u. (zapobiega taktowaniu kotła w trybie c.w.u.)
R.S.I. - Nie uŜywany.

JP5
C.S.I. – Brak mostka
R.S.I. – Mostek zamontowany fabrycznie (nie usuwać). Funkcja c.o. z moŜliwością podłączenia zasobnika wyposaŜonego w 
termostat (zamontowany mostek JP8) lub w sondę NTC (brak mostka JP8). 

JP6
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy, aktywna tyko gdy podłączona jest sonda zewnętrzna (więcej w rozdziale 
TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA)

JP7
Typ instalacji:
- instalacja grzejnikowa 40-80°C (brak mostka – tryb fabryczny)
- instalacja podłogowa 20-45°C (zamontowany mostek

JP8
C.S.I. – Mostek zamontowany
R.S.I. – Mostek zamontowany fabrycznie. Zarządzanie zasobnikiem  c.w.u. wyposaŜonym w:
- termostat (zamontowany mostek – tryb fabryczny)
- sondę NTC (brak mostka)

KONFIGURACJA KOTŁA

Na płycie elektronicznej kotła istnieje szereg zworek (JPX), które umoŜliwiają jego konfigurację. 

Aby uzyskać dostęp do płyty, naleŜy:

1. odkręcić śrubę E (patrz rys. poniŜej) i odchylić panel sterowania do siebie
2. odkręcić śruby F (patrz rys. poniŜej) i zdjąć pokrywę
3. na wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się zworki
4. zworki naleŜy montować przy wyłączonym kotle na płycie elektronicznej (patrz rys. poniŜej)

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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Gaz płynny G31Gaz ziemny G20

40

49

14

61

40

49

14

61

Wartość parametrów (rpm / 100)

WOLNY START4

MAKSIMUM NA C.O.3

ABSOLUTNE MIMIMUM2

a) CWU
b) ABSOLUTNE MAKSIMUM

1

Wskazania wyświetlacza 
podczas regulacji parametru

Opis parametru
Numer 

parametru

UWAGA Czynności regulacyjne mogą zostać zakończone bez zapamiętania poszczególnych wartości i z pozostawieniem 
wartości fabrycznych poprzez wyjęcie zworek z JP1 i JP3 bez zmiany parametrów, przez przestawienia pokrętła wyboru funkcji 
w pozycję OFF/RESET lub odłączając zasilanie elektryczne kotła. 

49

40

49

14

61

Wartość fabryczna - prędkość
wentylatora (rpm/100) 

WOLNY START4

OGRANICZENIE MAKSIMUM NA C.O. 
(patrz rozdział RANGE RATED)

5

MAKSIMUM NA C.O.3

ABSOLUTNE MINIMUM2

a) CWU
b) ABSOLUTNE MAKSIMUM

1

Wskazania wyświetlacza 
podczas podglądu parametru

Tryb pracy
Numer 

parametru

RYS. 2 CO JP3   JP1

RYS. 1

Tabela 1 (nastawy fabryczne dla gazu G20) 

Tabela 2

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny

Aby aktywować funkcję podglądu wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć programator w trybie REC z kostki  OT+ (jeŜeli podłączony)

2. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na ZIMA lub LATO

3. Odchylić panel sterowania i uzyskać dostęp do płyty elektronicznej (RYS. 1)

4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2)

5. KaŜdy z parametrów pojawia się na wyświetlaczu (patrz Tabela 1) przez 2 sekundy. KaŜdy z 
parametrów jest przedstawiony za pomocą poniŜszych symboli, natomiast wartości obrotów 
wentylatora wyraŜone są w setkach na minutę.

PODGLĄD PARAMETRÓW

Aby aktywować funkcję zmiany wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego

2. Ustawić pokrętło c.w.u. na minimum a c.o. na maksimum

3. Na płycie elektronicznej (RYS. 1) umieścić zworki na JP1 i JP3
(RYS. 2)

4. Podłączyć zasilanie do kotła - wyświetla się ADJ przez 4 sek.

5. Pojawia się Parametr 1 (patrz Tabela 2)

6. Obracać pokrętłem temperatury c.o. aby ustawić Ŝądaną wartość

7. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2) aby przejść
do kolejnych parametrów (patrz Tabela 2)

8. Aby zapisać nowe wartości parametrów, naleŜy po zmianie ostatniego parametru nacisnąć przycisk SW1 - wyświetla się ADJ 
następnie usunąć zworki z JP1 i JP3 (przy włączonym kotle).

MODYFIKACJA PARAMETRÓW
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Aby wyregulować zawór gazowy, naleŜy:

1. Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego
2. Otworzyć zawór gazowy
3. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji OFF/RESET

(wyświetlacz wyłączony)
4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 1)
5. Zaczekać na zapłon. Na wyświetlaczu pojawia się ACO i 

zaczyna migać Ŝółta dioda. Kocioł pracuje z mocą RANGE 
RATED. Funkcja kominiarza  trwa maks. 15 minut; jeśli 
temperatura zasilania przekroczy 90°C, palnik się wyłączy. 
Włączy się przy spadku temperatury poniŜej 78°C

6. Odkręcić śrubę, zdjąć zatyczkę (RYS. 2) i umieścić sondę
analizatora spalin

REGULACJA MAKSIMUM
7. Nacisnąć przycisk SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę

obrotów odpowiadającą maksymalnej mocy (Tabela 1)
8. śÓŁTA DIODA MIGA – ŚWIECI DIODA CZERWONA
9. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze 

wskazaną w Tabeli 1, naleŜy wyregulować maksimum 
zaworu gazowego za pomocą śruby H (RYS. 3)

REGULACJA MINIMUM
9. Nacisnąć przycisk SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę

obrotów odpowiadającą minimalnej mocy (Tabela 2), 
10. śÓŁTA DIODA MIGA – ŚWIECI DIODA ZIELONA
11. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze 

wskazaną w Tabeli 2, naleŜy wyregulować minimum zaworu 
gazowego za pomocą śruby I (RYS. 3)

12. Aby opuścić funkcję kominiarza, przestawić pokrętło wyboru 
funkcji na LATO lub ZIMA

13. Usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem 
zatyczkę

14. Zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem 
obudowę na kocioł.

Funkcja kominiarza zostaje automatycznie dezaktywowana, 

jeśli wystąpi błąd. Jeśli błąd występuje podczas analizy 

spalin, naleŜy przeprowadzić procedurę RESET kotła.

RYS. 1

RYS. 2

10,59,0Zawartość CO2 [%]

6161
Ilość obrotów wentylatora  
/ 100 (rpm)

Gaz płynny

G31 (LPG)

Gaz ziemny

G20 (GZ50)

10,59,5Zawartość CO2 [%]

1414
Ilość obrotów wentylatora  
/ 100 (rpm)

Gaz płynny

G31 (LPG)

Gaz ziemny

G20 (GZ50)

SW1

TABELA 1 – parametry przy maksymalnej mocy kotła

TABELA 2 – parametry przy minimalnej mocy kotła

RYS. 3

H – regulacja zawartości CO2 przy maksymalnej mocy 
kotła (obracając w prawo następuje zmniejszanie
zawartości CO2)

I – regulacja zawartości CO2 (pod zaślepką!) przy 
minimalnej mocy kotła (obracając w prawo następuje 
zwiększenie zawartości CO2)

REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZ)

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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W celu przezbrojenia naleŜy:
1. Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazowy
2. Zdjąć obudowę kotła i odchylić panel sterowania
3. Odkręcić rurkę gazową (A) – RYS. 1
4. Wyjąć dyszę (B) – RYS. 1 - umieszczoną wewnątrz rurki gazowej i zastąpić

ją odpowiednią dyszą z zestawu przezbrojeniowego
5. Przykręcić z powrotem rurkę gazową
6. Zdemontować tłumik z miksera i otworzyć go (C) – RYS. 1A
7. Wymień kryzę (D) – RYS. 1A na zasysaniu powietrza
8. Zmienić wartości parametrów 1 i 2 (patrz rozdział - MODYFIKACJA 

PARAMETRÓW)
9. Otworzyć zawór gazowy i zasilić elektrycznie kocioł
10. Wykonać analizę spalin i regulację zaworu gazowego

PRZEZBRAJANIE NA INNY RODZAJ GAZU

Fabrycznie kocioł jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20 (GZ50). Aby 
przezbroić kocioł na gaz płynny G30 / G31 naleŜy skorzystać z zestawu 
przezbrojeniowego dostępnego, jako akcesorium dodatkowe.

RYS. 1

Wykres zaleŜności mocy kotła od prędkości wentylatora

1613Parametr 2 - MINIMUM

6161Parametr 1 - MAKSIMUM

Gaz płynnyGaz ziemnyObroty wentylatora

RANGE RATED - OBNIśENIE MAKSYMALNEJ MOCY NA C.O.

W celu wyregulowania maksymalnej mocy kotła naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania
2. Ustawić pokrętło wyboru temperatury c.o. na wartość maksymalną
3. Umieścić zworkę na JP1 (RYS. 2) na płycie elektronicznej
4. Podłączyć kocioł do zasilania
5. Zielona i czerwona dioda zaczyna naprzemiennie migać
6. Wyświetlany jest napis AdJ na ok. 4 sek. 
7. Na wyświetlaczu pojawia się symbol 
8. Liczba obrotów wentylatora wyraŜona jest w setkach np. 25= 2500
9. Pokrętłem wyboru temp. c.o. ograniczyć moc na c.o. (patrz wykres poniŜej)
10. Nacisnąć przycisk SW1 – pojawia się napis AdJ
11. Odczekać 4 sek.
12. Aby zapisać zmiany naleŜy usunąć zworkę z JP1
13. Umieścić aktualną wartość w tabeli na końcu instrukcji kotła. 

RYS. 2 SW1 JP1

Kocioł moŜe być zaadoptowany do róŜnych wielkościowo pomieszczeń ze względu na certyfikację RANGE RATED i moŜliwość
obniŜenia mocy maksymalnej na centralnym ogrzewaniu.

RYS. 1A

Moc kotła [kW]

O
br

ot
y 

w
en

ty
la

to
ra

 [
rp

m
]

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny



113

TERMOSTAT POKOJOWY (brak zworki JP6)

Jeśli do kotła podłączony jest termostat pokojowy. Włączenie 
ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu 
pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie 
przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w dowolnym momencie 
dokonać zmiany tej temperatury obracając pokrętłem wyboru 
temperatury na c.o. W tym momencie uŜytkownik będzie mógł
ustawiać wartość zakresie zakresu od 15°C do 25°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.

TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA

Regulacja pogodowa zostaje aktywowana w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej do kotła.

Obliczenie krzywej grzewczej
Wybrana krzywa grzewczej utrzymuje teoretycznie temperaturę 20°C dla temperatur zewnętrznych pomiędzy -20°C a +20°C. 
Wybór krzywej zaleŜy od minimalnej planowej temperatury zewnętrznej zaleŜnej od strefy klimatycznej (np.Tzew. = -20) oraz 
od projektowanej Temp. c.o. (czyli od typu instalacji) i jest obliczana przez instalatora wg wzoru:

zew.

zmiennac.o.

T20

TT
KT

−

−

=
gdzie Tzmienna:          30 dla ogrzewania grzejnikowego

25 dla ogrzewania podłogowego

WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (KT)

Aby wybrać KT, naleŜy uŜyć potencjometru P3 na płycie 
elektronicznej kotła (patrz schemat elektryczny). Podczas 
obracania potencjometrem P3 numer KT zostaje pokazany 
na wyświetlaczu kotła

Brak  zworki  na  JP7 - ogrzewanie grzejnikowe
Wybór  krzywej  nr. 10, 11, 12 (…) 28, 29, 30

Zamontowana  zworka  na  JP7 - ogrzewanie podłogowe  
MoŜliwość wyboru  krzywej  nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

30      25          20     

15

10

8  

6  
4  

2  

15°C25°C

TERMOSTAT POKOJOWY (załoŜona zworka na JP6)

Przy Ŝądaniu grzania przez termostat, w celu osiągnięcia 
temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C w 
pomieszczeniu), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o 
temperaturę zewnętrzną. Brak Ŝądania grzania przez termostat 
nie oznacza wyłączenia kotła, lecz zredukowanie (przesunięcie 
równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C w 
pomieszczeniu). Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana 
jest automatycznie przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w 
dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury. W tym 
momencie moŜna ustawić wartość z zakresu 15°C a 25°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).

D - TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)
E - TEMPERATURA ZASILANIA (°C)
F - krzywa temperatury DNIA
G - krzywa temperatury NOCY

PRZYKŁADOWE OBNIśENIE NOCNE

* 10

PRZYKŁADOWE KRZYWE GRZEWCZE

KORYGOWANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ

20°C

16°C20°C

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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STANY AWARYJNE

Czerwona dioda
Jeśli pojawi się czerwona dioda, wskazuje to na bieŜącą usterkę; na wyświetlaczu pojawia się kod błędu, jak poniŜej:
Kody błędów A 01-02-03
NaleŜy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 sek., a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. 
Kod błędu A 04
Równocześnie z kodem błędu, na wyświetlaczu pojawia się symbol „Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji” . W tym 
przypadku naleŜy sprawdzić jaka jest wskazywana przez manometr wartość ciśnienia: jeśli manometr wskazuje wartość poniŜej 
0.3 bar, naleŜy ustawić pokrętło trybu pracy kotła w pozycję OFF, a następnie uzupełnić ciśnienie wody w instalacji za pomocą
zaworu napełniania do momentu, aŜ osiągnie ono wartość pomiędzy 1 a 1,5 bar. Po przeprowadzeniu tej czynności, naleŜy ustawić
pokrętło w Ŝądanej funkcji. Kocioł wykona jeden cykl odpowietrzania trwający około dwóch minut. 
Kod błędu A 09 + migająca czerwona i zielona dioda
Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych 
warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego 
wymiennika (Kod błędu A 09 + migająca czerwona i zielona dioda i licznik pracy>2500h). 
Po konserwacji naleŜy wyzerować licznik godzin w następujący sposób:
- odłączyć zasilanie i zdjąć obudowę
- poluzować śruby mocujące, a następnie opuścić panel sterowania
- poluzować śruby (F), aby otrzymać dostęp do listwy zaciskowej – RYS. 1
włączyć kocioł, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk SW1 przez 4 sekundy, aby 
sprawdzić, czy licznik został wyzerowany, naleŜy odłączyć i włączyć zasilanie; odczyt 
licznika jest wyświetlany po znaku „-C-„.
Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za kaŜdym razem, gdy podstawowy 
wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany. Aby sprawdzić ilość godzin, 
przemnoŜyć wartość przez 100 (np.: wyświetlana wartość 18 = 1800 sumarycznych 
godzin – wyświetlana wartość 1= 100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, 
nawet gdy kod błędu pojawi się na wyświetlaczu.

RYS. 1

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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LISTA KOMUNIKATÓW I KODÓW BŁĘDÓW

CIAO GREEN – kocioł kondensacyjny
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Kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu G20 (GZ50).
Kocioł moŜna przezbroić na gaz: G31 / G30 (LPG)

QUADRA GREEN – KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Quadra Green 25 C.S.I. - dwufunkcyjny (5-25kW)
Quadra Green 25 R.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (5-25kW)

Przeznaczenie
Kocioł Quadra Green to jedno lub dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o kompaktowych wymiarach i sprawności do 108,9%, 
dedykowany przede wszystkim do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych. Dzięki moŜliwości podłączenia zasobnika 
c.w.u. (tylko R.S.I.) kocioł moŜe takŜe zapewniać wysoki komfort ciepłej wody uŜytkowej.

IPX5D

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny

Kocioł wyposaŜony jest w:
• Podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący:

a. temperaturę c.o. i c.w.u.
b. temperaturę c.o. i c.w.u. w czasie nastawiania
c. kody błędów (w przypadku awarii)
d. nr. krzywej grzewczej (podczas ustawiania)
e. prędkości wentylatora (podczas ustawiania)

• Wbudowany moduł regulacji pogodowej
• Pompę obiegową z automatycznym odpowietrznikiem
• Separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem
• Odpowietrznik ręczny + silikonowy węŜyk do odpowietrzania
• 8-litrowe naczynie wzbiorcze
• Zawór bezpieczeństwa 3bar po stronie c.o.
• NajwyŜszy stopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego IPX5D

Kocioł dwufunkcyjny ponadto posiada:
• Wymiennik płytowy c.o. / c.w.u.
• Ręczny zawór napełniania instalacji  c.o.

Kocioł posiada zabezpieczenia przed:
• Brakiem ciągu kominowego
• Przekroczeniem granicznej temperatury
• Brakiem wody
• Wypływem gazu spowodowanym brakiem płomienia
• Blokowaniem się pompy i zaworu 3-drogowego

Do  kotła  moŜna  podłączyć:
• Termostat pokojowy ON-OFF np. ALPHA 7D
• Programator OMEGA w trybie REC lub CRT
• Sondę temperatury zewnętrznej
• Kostkę przyłączeniową sondy zewnętrznej i programatora OMEGA
• Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1
• Zestaw trzech stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2
• Termostat lub sondę NTC zasobnika c.w.u. (R.S.I.)
• Przekaźnik zewnętrznej sygnalizacji błędu ITRF05
• Termostat granicznej temperatury (strefy podłogowej)
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BUDOWA I ELEMENTY SKŁADOWE

Odpowietrznik ręczny

Odpowietrznik automatyczny 
z separatorem powietrza

Otwór na sondę analizatora 
spalin

Sonda NTC temperatury spalin

Wymiennik (Al/Si/Mg) 
kondensacyjny

Zawór bezpieczeństwa  3 bar

Syfon kondensatu z pływakiem

Zawór gazowy

Panel sterowania

Modulowany wentylator ze 
wstępnym zmieszaniem

Palnik ceramiczny

Tłumik

Presostat wody

Transformator zapłonowy

Elektroda jonizacyjna

Naczynie wzbiorcze 8l

Sonda NTC na powrocie

Dysza gazowa

Pompa UPS z 
odpowietrznikiem 
automatycznym

Zawór 3-drogowy z 
siłownikiem

Separator powietrza z „efektem 
cyklonu” wyposaŜony w odpowietrznik 
o duŜej wydajności (zapobiega 
korodowaniu instalacji, zmniejsza 
szumy przepływu, co skutkuje cichą
pracą instalacji, usuwa zanieczyszczenia 
zawarte w wodzie, wydłuŜa Ŝywotność
pomp.

Najbardziej innowacyjnym i waŜnym 
komponentem z grupy spalania jest
wymiennik kondensacyjny. Jego główne 
zalety to: bardzo duŜa przewodność
cieplna materiał - aluminium stopowe z 
dodatkiem krzemu i magnezu.

SEPARATOR POWIETRZA Z 
EFEKTEM CYKLONU 

PALNIK SIATKOWY O 
OBNIśONEJ EMISJI

WYMIENNIK KONDENSACYJNY

Separacja powietrza i wody

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny

Flusostat c.w.u. (tylko C.S.I.)

Zawór spustowy

Elektroda zapłonowa
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TRYBY GRZEWCZE

CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Grzejnikowe (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 40 – 80 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

2. Podłogowe (zamontowana zworka na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 20 – 45 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 2 , 3 , 4  , 5 , 6 , 7 , 8

3. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref grzewczych CONNECT BASE 

MIX 1 (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworze mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C

4. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe nr 1 + podłogowe nr 2) przy wykorzystaniu modułu 3 stref 

grzewczych CONNECT BASE MIX 2 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30. 

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworach mieszających w CONNECT BASE MIX 2: 20 - 50°C

CIEPŁA WODA UśYTKOWA (C.W.U.)

1. Zasobnik z termostatem 
(nastawa fabryczna – mostek 
na JP8). Temperaturę w 
zasobniku wybrać na 
termostacie – T.BOLL 
(pokrętło c.w.u. kotła –
nieaktywne).

2. Zasobnik z sondą NTC –
S.BOLL (naleŜy zdjąć mostek 
z JP8 oraz wyłączyć i 
włączyć zasilanie elektryczne 
kotła). Temperaturę w 
zasobniku wybrać na pokrętle 
c.w.u. kotła. Na T. BOLL -
mostek lub POS –
programator c.w.u.

Wybór temperatury 37oC – 60oC

Minimalny przepływ : 2 l/min

Tryb standardowy – po odkręceniu kranu, kocioł uruchamia się i 
utrzymuje temperaturę ustawioną na pokrętle c.w.u.

1. Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. – aktywuje się poprzez 
przestawienie pokrętła c.w.u. na pozycję i powrót do 
wybranej temperatury. Wyświetlacz pokaŜę ikonę .

Kocioł jednofunkcyjny R.S.I.Kocioł dwufunkcyjny C.S.I.

Aktywna 
funkcja

Aktywacja 
funkcji

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny

min. 2 l/min
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TA 1
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania podłogowego.

TA 2
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania grzejnikowego.

230V  

50 Hz

¾”

GZ  PZ               PP GP

GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej
GP – powrót z instalacji grzejnikowej
PZ – zasilanie instalacji podłogowej
PP – powrót z instalacji podłogowej

½” ¾” ¾” ½”

Max 35kW

GP  P1P P2P GZ   P1Z P2Z     

¾”

GP – powrót z instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
PAP – powrót z instalacji podłogowej 1 
(1”)
PAZ – zasilanie instalacji podłogowej 1 
(1”)
PBP – powrót z instalacji podłogowej 2 
(1”)
PBZ – zasilanie instalacji podłogowej 2 
(1”)

Podłączyć do mostka CN5 w kotle

TA ZONA ALTA – termostat strefy grzejnikowej
TA ZONA BT1 – termostat strefy podłogowej 1
TA ZONA BT2 – termostat strefy podłogowej 2

CONNECT BASE MIX 1 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + PODŁOGOWE

CONNECT BASE MIX 2 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + 2 X PODŁOGOWE

Wykorzystując moduł 3 stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2 istnieje moŜliwość podłączenia strefy grzejnikowej i 2 niezaleŜnych stref podłogowych.

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny

Mieszane ogrzewanie (grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref 
grzewczych CONNECT BASE MIX 1 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy 
grzejnikowej na kotle: 40 – 80 °C. 
Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru pogodowe krzywe grzewcze o numerach : 
10 , 11 , (…) , 29 , 30
Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na termostatycznym zaworze 
mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C. 

C.R. : w konfiguracji kotła z 
CONNECT BASE MIX 1 nie naleŜy 
podłączać programatora OMEGA w 
trybie rEc

S.E. : miejsce na podłączenie sondy 
zewnętrznej

CN5 : naleŜy zdemontować mostek i 
podłączyć się do panelu w 
CONNECT BASE MIX 1
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* Testowany system koncentryczny Ø 60-100, długość 0,85, temperatura wody 80 - 60°C 

DANE TECHNICZNE

-10 l/min Regulator przepływu

-14,3 l/min Wydatek ciepłej wody przy 25°C 

-11,9 l/min przy ∆t 30°C 

FUNKCJA C.W.U.

-6 bar Maksymalne ciśnienie wody 

-0,15 bar Minimalne ciśnienie wody 

-10,2 l/min przy ∆t 35°C 

-2 l/min Minimalny przepływ c.w.u. 

-37-60 °C Zakres regulacji temperatury c.w.u. 

(*) uśredniona wartość z zakresu pracy w róŜnych warunkach

-4.300 kcal/h

-5,00 kWZredukowana moc cieplna (*)

-21.500 kcal/h

-25,00 kWNominalna moc cieplna (*)

-21.500 kcal/h

-5,00 kWZredukowane obciąŜenie cieplne palnika 

-25,00 kWc.w.u.              Nominalne obciążenie cieplne palnika

-4.300 kcal/h

37

20

1 

8 

800 

200 

20/45-40/80 

0,25-0,45 0

3-90 

0,06 

2,10 

X5D 

230-50 

PL 

II2E3P 

110 

106,0 

97,8 

108,9 

104,2-107,2 

97,9 

102,2 

97,5-98,1 

4.300 

5,00 

17.200 

20,00 

4.610 

5,36 

4.218 

4,91 

4.300 

5,00 

17.922 

20,84 

16.770 

19,50 

17.200 

20,00 

Quadra Green 25 C.S.I.

37mbarNominalne ciśnienie płynnego LPG (G31)

20mbarNominalne ciśnienie metanu (G20)

Ciśnienie gazu

1barCiśnienie w naczyniu wzbiorczym

8lNaczynie wzbiorcze 

800l/hprzy przepływie

150mbarPompa: ciśnienie tłoczenia

20/45-40/80°CZakres regulacji temperatury wody grzewczej

0,25-0,45barMinimalne ciśnienie dla poprawnej pracy

3-90bar-°CMaksymalne ciśnienie - temperatura wody

FUNKACJA C.O.

0,04%Strata kominowa przy wyłączonym palniku

1,93 %Strata kominowa przy włączonym palniku

X5DIPStopień ochrony

230-50V - HzNapięcie zasilania

-Kraj przeznaczenia

II2H3PKategoria

119WMoc elektryczna

106,1%Średnia sprawność Pn (50°/30°)

98,0%Średnia sprawność Pn (80°/60°)

108,4%Sprawność przy 30% (30° powrót)

104,9-106,7%Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°)

98,1%Sprawność spalania

102,0%Sprawność przy 30% (47° powrót)

97,8-98,3%Sprawność Pn max- Pn min

4.300kcal/h

5,00kWMinimalna moc (RANGE RATED) (Qm)

17.200kcal/h

20,00kWNominalna moc (RANGE RATED) (Qn)

4.610kcal/h

5,36kWZredukowana moc cieplna kotła (50°/30°)

4.218kcal/h

4,91kWZredukowana moc cieplna kotła (80°/60°)

4.300kcal/h

5,00kWZredukowane obciążenie cieplne palnika

17.922kcal/h

20,84kWNominalna moc cieplna kotła (50°/30°)

16.770kcal/h

19,50kWNominalna moc cieplna kotła (80°-60°)

17.200kcal/h

20,00kWOgrzewanie Nominalne obciążenie cieplne palnika

Quadra Green 25 R.S.I.OPIS

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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* Testowany system koncentryczny Ø 60-100, długość 0,85, temperatura wody 80 - 60°C 

DANE TECHNICZNE C.D.

65 - 58

30 - 20 

9,0 - 9,5 

180 - 20 

5 

70 

80 

1/1,5 

45+45 

80 

130 

1/1,5 

15,3 

80-125 

105 

1,3/1,6 

5,85 

60-100 

100 

90 

30 

8,410-2,103 

24,267 

24,192 

9,025-2,140 

26,914 

24,908 

c.o.

65 - 58

30 - 20 

9,0 - 9,5 

180 - 20 

5 

70 

80 

1/1,5 

45+45 

80 

130 

1/1,5 

15,3 

80-125 

105 

1,3/1,6 

5,85 

60-100 

100 

90 

30 

8,410-2,103 

24,267 

24,192 

9,025-2,140 

26,914 

24,908 

c.o.

m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

mm Średnica 

Charakterystka wentylatora

Pa 
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 
0,85m

Pa Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m 

Pa Wysokość podnoszenia(ciśnienie) w kotle bez przewodów 

10,513-2,103 10,513-2,103 gr/sMasowe natęŜenie przepływu spalin (maks. – min.) 

m Maksymalna długość

31,209 

30,240 

11,282-2,140 

33,642 

31,135

c.w.u.

27

250 

405 

715 

3/4"

1/2"

3/4"

Quadra Green 25 C.S.I.

°CTemperatura spalin

ppm NOx b.w. poniŜej 

% CO2

ppm Maksymalnie - Minimalnie    CO b.w. poniŜej 

Wartości emisji przy maks. i min. NatęŜeniu gazu G20*

Klasa NOx

mMaksymalna długość

mm Średnica 

System spalinowy B23P-B53P

m Straty dla załomu 45°/90°

m Maksymalna długość

mm Średnica 

Oddzielne przewody odprowadzenia spalin

mm Otwór w ścianie (średnica) 

m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

m Maksymalna długość

mm Średnica 

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

mm Otwór w ścianie (średnica) 

31,209 Nm3/hPrzepływ spalin 

30,240 Nm3/hPrzepływ powietrza 

NatęŜenie przepływu (G31)

11,282-2,140 gr/sMasowe natęŜenie przepływu spalin (maks. – min.) 

33,642 Nm3/hPrzepływ spalin 

31,135 3Nm3/hPrzepływ powietrza 

c.w.u.NatęŜenie przepływu (G20)

27kgMasa kotła

250 mmDługość obudowy

405 mmSzerokość

715 mmWysokość

Wymiary kotła

3/4"ØWlot gazu

3/4"ØWejście – wyjście podłączenia zasobnika c.w.u.

3/4"ØWejście – wyjście ogrzewania

Połączenia hydrauliczne

Quadra Green 25 R.S.I.OPIS

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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Quadra Green  R.S.I. – kocioł jednofunkcyjny

3,8 4,8 mmŚrednica dyszy gazowej 
27 31 mmŚrednica dyszy miksera

2,12Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 
1,55 kg/h

0,53Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.
0,39kg/h
4.0004.000rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 
4.9004.900rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
1.4001.400rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

1.400 1.400 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

Quadra Green C.S.I. – kocioł dwufunkcyjny

1,94 kg/h

1.400 1.400 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)
6.100 6.100 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

0,53 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.w.u.
0,39 kg/h

1,55 kg/h

27 31 mmŚrednica dyszy miksera

0,39 kg/h

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

Propan 

G31
Gaz ziemny G20JednostkaOpis

0,53 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

4.000 4.000 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 
4.900 4.900 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

2,12 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

3,8 4,8 mmŚrednica dyszy gazowej 

11sztukIlość dysz gazowych 
10 (102,0)mbar (mm H2O)Minimalne ciśnienie zasilania 

37 (377,3)20 (203,9) mbar (mm H2O)Nominalne ciśnienie zasilania 
8834,02 MJ/m3SWartość opałowa 

70,6945,67 MJ/m3SLiczba Wobbego dolna Wi (15°C, 1013 mbar) 

TABELA MULTIGAZ

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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3/4"
zasilanie zasobnika 

zewnętrznego
AC1/2"wejście z.w.AF

3/4"
powrót z zasobnika 

zewnętrznego
AF1/2"wyjście c.w.u.AC

3/4"gazG3/4"gazG

3/4"zasilanie  c.o.M3/4"zasilanie  c.o.M

3/4"powrót  c.o.R3/4"powrót  c.o.R

Kocioł 1-funkcyjny (R.S.I.)Kocioł 2-funkcyjny (C.S.I.)

ZESTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH
Kocioł seryjnie wyposaŜony jest w listwę montaŜową oraz szablon montaŜowy. Kocioł moŜna doposaŜyć w zestaw przyłączy. 

WYMIARY KOTŁA

Podczas montaŜu naleŜy zachować odstępy, które 
pozwolą na późniejsze serwisowanie kotła:

W
O

D
A

 -
G

A
Z

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny

FILTR
FILTR
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

Quadra Green 25 C.S.I. – 25 R.S.I.

CHARAKTERYSTYKA POMPY

9. Wymiennik główny

10. Sonda NTC na zasilaniu

11. Górny odpowietrznik 
automatyczny

12. Separator powietrza

13. Odpowietrznik ręczny

14. Presostat wody

15. Wymiennik c.w.u.

16. Sonda NTC c.w.u.

17. Zawór zwrotny

18. Zawór napełniania

19. Flusostat c.w.u.

20. Kryza

A. Zasilanie zasobnika c.w.u.

B. Powrót zasobnika c.w.u. 

C. Zasilanie c.o. 

D. Powrót c.o.

E. Wejście z.w.

F. Wyjście c.w.u.

1. Zawór spustowy

2. By-pass

3. Zawór 3-drogowy

4. Zawór bezpieczeństwa

5. Pompa

6. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

7. Naczynie wzbiorcze

8. Sonda NTC na powrocie 

9. Wymiennik główny

10. Sonda NTC na zasilaniu

11. Górny odpowietrznik 
automatyczny

12. Separator powietrza

13. Odpowietrznik ręczny

14. Presostat wody

15. Zasobnik c.w.u.

AF   Wejście z.w.

AC  Wyjście c.w.u. 

M    Zasilanie c.o. 

R     Powrót c.o.

1. Zawór spustowy

2. By-pass

3. Zawór 3-drogowy

4. Zawór bezpieczeństwa

5. Pompa

6. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

7. Naczynie wzbiorcze

8. Sonda NTC na powrocie 

Quadra Green 25 R.S.I.Quadra Green 25 C.S.I.

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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Kocioł dwufunkcyjny (C.S.I.)
1. Zawór napełniania
2. Zawór spustowy 
3. Zawór gazowy
4. Syfon kondensatu
5. Zawór bezpieczeństwa
6. Presostat wody
7. Dysza gazowa
8. Wymiennik główny
9. Sonda NTC spalin
10. Wentylator + mikser
11. Tłumik
12. Wyrzut spalin
13. Otwór na sondę analizatora spalin
14. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

automatycznym
15. Transformator zapłonowy
16. Elektroda jonizacyjna
17. Sonda NTC zasilania
18. Elektroda zapłonowa
19. Palnik
20. Naczynie wzbiorcze
21. Sonda NTC na powrocie
22. Dolny odpowietrznik automatyczny
23. Pompa
24. Flusostat c.w.u.
25. Siłownik zaworu 3-drogowego  
26. Wymiennik c.w.u.

ELEMENTY FUNKCYJNE

Kocioł jednofunkcyjny (R.S.I.)
1. Zawór spustowy
2. Zawór gazowy
3. Syfon kondensatu 
4. Zawór bezpieczeństwa
5. Presostat wody
6. Kryza gazu
7. Wymiennik główny
8. Sonda NTC spalin
9. Wentylator + mikser
10. Tłumik
11. Wyrzut spalin
12. Otwór na sondę analizatora spalin
13. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

automatycznym
14. Transformator zapłonowy
15. Elektroda jonizacyjna
16. Sonda NTC zasilania
17. Elektroda zapłonowa
18. Palnik
19. Naczynie wzbiorcze
20. Sonda NTC na powrocie
21. Dolny odpowietrznik automatyczny
22. Pompa
23. Siłownik zaworu 3-drogowego

c.o.        c.w.u.        gaz     z.w.        c.o.

c.o.    zasobnik     gaz  zasobnik    c.o.

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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LEGENDA

1 Diody sygnalizacyjne
2 Wyświetlacz LCD (wskazuje temperaturę oraz status pracy kotła)
3 Pokrętło wyboru funkcji:    

OFF/RESET,
funkcja LATO,
funkcja ZIMA / wybór temperatury c.o

4 Pokrętło wyboru temperatury na c.w.u. / 
Funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u. (tylko C.S.I.)

5 Wskaźnik ciśnienia
6 Ikona obecna tylko w modelu C.S.I.

WYŚWIETLACZ LCD

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.

Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. w toku (tylko C.S.I.)

PANEL STEROWANIA

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny

6

Wyświetlacz podświetlany na biało!
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SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 60/100

1,6 m1,3 m

90°45°
5,85 m

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 60/100 mm

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 80/125

1,5 m1,0 m
15,3 m

90°45°

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 80/125 mm

ODPROWADZANIE SPALIN

Quadra Green jest kotłem typu C (z zamknięta komorą spalania), w związku z tym wymaga szczelnych połączeń przewodów 
spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia. W ofercie Beretta 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 pary wodnej zawartej w spalinach. Jeśli system 
spalinowy nie jest wyposaŜony w odpływ, kondensat bezpiecznie odprowadzany jest przez kocioł.

WIDOK KOTŁA Z GÓRY

UWAGA!
• NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
• Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów
• Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 80-125 mm)

Adapter Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

UWAGA!
• NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
• Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów
• Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 60-100 mm)

Adapter Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

Przewód koncentryczny   
ø 60/100 mm

Wlot powietrza
ø 80 mm

Wlot powietrza 
ø 60 mm

Otwór na 
analizę spalin

Otwór na analizę
powietrza

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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SYSTEM ROZDZIELONY  Ø 80 + 80

1,5 m1,0 m
45 + 45 m

90°45°

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 80 + 80 mm

90°45°

SYSTEM B23P–B52P Ø80 

(pobór powietrza z pomieszczenia)

1,5 m1,0 m80 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW Ø80+Ø80 

L  - przewód poboru powietrza (m)
M - przewód odprowadzenia spalin (m)

UWAGA!
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 naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

SYSTEM ROZDZIELONY ø 80 +80 mm

Adapter Ø80+80 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości.

SYSTEM B23P-B53P (ø 80 mm)

Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

ZESTAW RENOWACYJNY (ø 80/125 mm)

W  skład  zestawu  wchodzi:

1. Opatentowane kolano 90° - Ø 80 samoblokujące się w
trójniku Ø 120 lub Ø 130 znajdującego się w szachcie
kominowym

2. Obręcz centrująca do rury spalinowej Ø 80 z otworami do 
prowadzenia liny

3. Kolektor powietrzno – spalinowy z płytą dachową
4. PrzedłuŜenie Ø 80 o (25 cm) z moŜliwością docięcia
5. PrzedłuŜenie koncentryczne Ø 80/125 o długości 25 cm z 

o-ringiem uszczelniającym do rury Ø 130
6. Rozeta Ø 125
7. Adapter kolanowy Ø 60/100 – 80/125
8. Wazelina  techniczna 

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Zestaw renowacyjny słuŜy do szybkiej adaptacji komina od kotła z komorą otwartą
(podciśnieniowego – typ N) do kotła z komorą zamknięta (wymagany komin 
nadciśnieniowy – typ P). Istniejący komin zostanie wykorzystany do poboru powietrza, a 
wyrzut spalin zostanie zrealizowany poprzez wkład ø 80 mm. W skład zestawu wchodzi 
kolano 90° (Ø 80) samoblokujące się w trójniku Ø 120 - Ø 130. Kolano to wytrzymuje 
obciąŜenia całego wkładu kominowego.

PATENT!
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 2-funkcyjny) C.S.I.

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

B

T.B.T.

Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzania, S.W 1

WyświetlaczVIS MEDIUMŁączniki (CN6 – brak na wyposaŜeniu)CN1-CN15 

ŁącznikiJ1  (Czerwona) wskazuje na blokadę kotłaLED3

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.  (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz LED2

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz LED2

Sonda NTC spalinS.F.   (Zielona) wskazuje stan pracy lub tymczasowąLED1

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. Brak mostka (nie uŜywany)IP8

Termostat niskiej temperatury –alarm zewnętrznyT.B.T Zarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka na JP7  

Presostat wodyP.A.Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy JP6 

Sonda NTC na c.w.u.S.S.Brak mostka (nie uŜywany)JP5

Flusostat c.w.u.F.L.Termostat c.w.u. – zapobiega taktowaniu c.w.u. (po zamontowaniu mostka)JP4

Elektroda zapłonowaE.A.  Kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Transformator zapłonuTSC2 Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Napęd zaworu trójdrogowego3V  Kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)JP1 

Kontrola wentylatoraV Lv  Nie uŜywanyP4 

Zasilanie wentylatora 230VV HvWybór krzywej grzewczejP3

Operator zaworu gazowegoOPE   
Potencjometr c.w.u. i włączenia/wyłączenia funkcji wstępnego podgrzewu 
c.w.u.

P2

PompaP   Potencjometr funkcji off–lato–zima–reset / temp. c.o.P1

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: 230VM3 Płyta elektroniczna kotłaAKL

Bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFF   Bezpiecznik 3.15A F C

Bezpiecznik 3.15ATF1 Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 1-funkcyjny) R.S.I.

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

T.B.T.

WyświetlaczVIS MEDIUM

ŁącznikiJ1Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu S.W 1

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.Łączniki (CN6 brak na wyposaŜeniu)CN1-CN15

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   (Czerwona) wskazuje na blokadę kotłaLED3

Sonda NTC spalinS.F.   (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz LED2

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. (śółta) wskazuje, Ŝe aktywna jest funkcja kominiarz lub LED2

Termostat niskiej temperatury –alarm zewnętrznyT.B.T (Zielona) wskazuje stan pracy lub tymczasową blokadęLED1

Presostat wodyP.A.
Zasobnik z termostatem (zworka) / zasobnik z sondą NTC (brak zworki, 
załoŜony mostek na T.BOLL/POS)

JP8 

Termostat zasobnika zewnętrznegoT.BOOLZarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka na IP7) JP7  

Sonda zasobnika zewnętrznegoS.BOOLFunkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tyko JP6 

Elektroda zapłonowaE.A.  Mostek zamontowany - funkcja c.o. z moŜliwościąJP5

Transformator zapłonuTSC2 Nie uŜywanyJP4

Napęd zaworu trójdrogowego3V  Kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Kontrola wentylatoraV Lv  Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Zasilanie wentylatora 230VV HvKalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED JP1 

Operator zaworu gazowegoOPE   Nie uŜywanyP4 

PompaP   Wybór krzywej grzewczejP3

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: M4Potencjometr funkcji off – lato – zima – reset / temperatura c.o. P1

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: 230VM3Płyta elektroniczna kotłaAKL

Bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFFBezpiecznik 3.15A F C

Bezpiecznik 3.15ATF1Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA
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WEJŚCIA Podłączenia niskonapięciowe

CN5
T.A. - termostat pokojowy (ON / OFF) / termostat ALPHA 
7D / programator OMEGA (tryb CRT)

CN6 - kostka dostępna jako akcesoria dodatkowe 
C.R. - programator REC / Komfort Plus – Omega (tryb REC)
S.E. - sonda zewnętrzna

ALARM
CN11
A - termostat niskiej temperatury (np. zamontowany na 
rozdzielaczu podłogowym) / alarm ogólny, po usunięciu 
mostka
UWAGA: naleŜy przeciąć biały przewód w połowie i 
podłączyć 2-polową kostkę zaciskową. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

WEJŚCIA – Kocioł jednofunkcyjny (R.S.I.)

PROGRAMATORY

1. Brak programatora (załoŜony fabrycznie mostek na T.A.) - wybór temperatury c.o. pokrętłem na panelu kotła.

2. Programator OMEGA (tryb REC, podłączenie przewodami OT+ do C.R.) – przejmuje sterowanie kotłem, 
programowanie tygodniowe c.o. oraz dobowe zasobnika c.w.u., kody błędów, pokazuje temperaturę zewnętrzną

3. Programator ALPHA 7D lub OMEGA w trybie CRT (lub inny ON/OFF), podłączenie przewodami TA -
programowanie tygodniowe c.o. 

4. Podłączona  sonda  zewnętrzna - aktywna regulacja  pogodowa

WEJŚCIA – ZASILANIE KOTŁA (230V / 50Hz)
NaleŜy zachować biegunowość podłączenia.
NaleŜy wykorzystać przewód dostarczony razem z kotłem, lub 
HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.
Pobór mocy (maksymalny):
- 110W (25 C.S.I. - 25 R.S.I.) marroe – brązowy

blu - niebieski 

M4:
T.BOLL - termostat zasobnika c.w.u. (załoŜony mostek JP8 –
nastawa fabryczna)

S.BOLL - sonda NTC zasobnika c.w.u. (brak mostka JP8, 
załoŜony mostek na T.BOLL na kostce zaciskowej M4 lub 
zegar sterujący czasem grzania zasobnika c.w.u. – POS)
Fabrycznie zamontowany mostek na JP5.

UWAGA! 
Po przestawieniu kotła w tryb zasobnika z sondą NTC 
naleŜy wyłączyć i włączyć zasilanie elektryczne kotła.
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OPIS MOSTKÓW

JP1
Kalibracja RANGE RATED (MAX_CD_ADJ). Przy załoŜonej zworce istnieje moŜliwość obniŜenia mocy maksymalnej kotła na 
centralnym ogrzewaniu (więcej w rozdziale RANGE RATED).

JP2
Przy braku zworki, palnik przez pierwsze 15 minut pracuje maksymalnie przy 75% mocy oraz występuje przerwa 3 min. między 
wyłączeniem, a kolejnym włączeniem palnika. Po zamontowaniu zworki, czasy te są zerowane.

JP3
Wraz z załoŜoną zworką JP1 umoŜliwia kalibrację parametrów kotła (MAX, MIN, MAX_CH, RLA).

JP4
C.S.I. – Funkcja termostatu c.w.u. (zapobiega taktowaniu kotła w trybie c.w.u.)
R.S.I. - Nie uŜywany.

JP5
C.S.I. – Brak mostka
R.S.I. – Mostek zamontowany fabrycznie (nie usuwać). Funkcja c.o. z moŜliwością podłączenia zasobnika wyposaŜonego w 
termostat (zamontowany mostek JP8) lub w sondę NTC (brak mostka JP8). 

JP6
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy, aktywna tyko gdy podłączona jest sonda zewnętrzna (więcej w rozdziale 
TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA)

JP7
Typ instalacji:
- instalacja grzejnikowa 40-80°C (brak mostka – tryb fabryczny)
- instalacja podłogowa 20-45°C (zamontowany mostek

JP8
C.S.I. – Mostek zamontowany
R.S.I. – Mostek zamontowany fabrycznie. Zarządzanie zasobnikiem  c.w.u. wyposaŜonym w:
- termostat (zamontowany mostek – tryb fabryczny)
- sondę NTC (brak mostka)

KONFIGURACJA KOTŁA

Na płycie elektronicznej kotła istnieje szereg zworek (JPX), które umoŜliwiają jego konfigurację. 

Aby uzyskać dostęp do płyty, naleŜy:

1. odkręcić śrubę E (patrz rys. poniŜej) i odchylić panel sterowania do siebie
2. odkręcić śruby F (patrz rys. poniŜej) i zdjąć pokrywę
3. na wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się zworki
4. zworki naleŜy montować przy wyłączonym kotle na płycie elektronicznej (patrz rys. poniŜej)
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Gaz płynny G31Gaz ziemny G20

40

49

14

61

40

49

14

61

Wartość parametrów (rpm / 100)

WOLNY START4

MAKSIMUM NA C.O.3

ABSOLUTNE MIMIMUM2

a) CWU
b) ABSOLUTNE MAKSIMUM

1

Wskazania wyświetlacza 
podczas regulacji parametru

Opis parametru
Numer 

parametru

UWAGA Czynności regulacyjne mogą zostać zakończone bez zapamiętania poszczególnych wartości i z pozostawieniem 
wartości fabrycznych poprzez wyjęcie zworek z JP1 i JP3 bez zmiany parametrów, przez przestawienia pokrętła wyboru funkcji 
w pozycję OFF/RESET lub odłączając zasilanie elektryczne kotła. 

49

40

49

14

61

Wartość fabryczna - prędkość
wentylatora (rpm/100) 

WOLNY START4

OGRANICZENIE MAKSIMUM NA C.O. 
(patrz rozdział RANGE RATED)

5

MAKSIMUM NA C.O.3

ABSOLUTNE MINIMUM2

a) CWU
b) ABSOLUTNE MAKSIMUM

1

Wskazania wyświetlacza 
podczas podglądu parametru

Tryb pracy
Numer 

parametru

RYS. 2 CO JP3   JP1

RYS. 1

Tabela 1 (nastawy fabryczne dla gazu G20) 

Tabela 2

Aby aktywować funkcję podglądu wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć programator w trybie REC z kostki  OT+ (jeŜeli podłączony)

2. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na ZIMA lub LATO

3. Odchylić panel sterowania i uzyskać dostęp do płyty elektronicznej (RYS. 1)

4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2)

5. KaŜdy z parametrów pojawia się na wyświetlaczu (patrz Tabela 1) przez 2 sekundy. KaŜdy z 
parametrów jest przedstawiony za pomocą poniŜszych symboli, natomiast wartości obrotów 
wentylatora wyraŜone są w setkach na minutę.

PODGLĄD PARAMETRÓW

Aby aktywować funkcję zmiany wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego

2. Ustawić pokrętło c.w.u. na minimum a c.o. na maksimum

3. Na płycie elektronicznej (RYS. 1) umieścić zworki na JP1 i JP3
(RYS. 2)

4. Podłączyć zasilanie do kotła - wyświetla się ADJ przez 4 sek.

5. Pojawia się Parametr 1 (patrz Tabela 2)

6. Obracać pokrętłem temperatury c.o. aby ustawić Ŝądaną wartość

7. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2) aby przejść
do kolejnych parametrów (patrz Tabela 2)

8. Aby zapisać nowe wartości parametrów, naleŜy po zmianie ostatniego parametru nacisnąć przycisk SW1 - wyświetla się ADJ 
następnie usunąć zworki z JP1 i JP3 (przy włączonym kotle).

MODYFIKACJA PARAMETRÓW
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Aby wyregulować zawór gazowy, naleŜy:

1. Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego
2. Otworzyć zawór gazowy
3. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji OFF/RESET

(wyświetlacz wyłączony)
4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 1)
5. Zaczekać na zapłon. Na wyświetlaczu pojawia się ACO i 

zaczyna migać Ŝółta dioda. Kocioł pracuje z mocą RANGE 
RATED. Funkcja kominiarza  trwa maks. 15 minut; jeśli 
temperatura zasilania przekroczy 90°C, palnik się wyłączy. 
Włączy się przy spadku temperatury poniŜej 78°C

6. Odkręcić śrubę, zdjąć zatyczkę (RYS. 2) i umieścić sondę
analizatora spalin

REGULACJA MAKSIMUM
7. Nacisnąć przycisk SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę

obrotów odpowiadającą maksymalnej mocy (Tabela 1)
8. śÓŁTA DIODA MIGA – ŚWIECI DIODA CZERWONA
9. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze 

wskazaną w Tabeli 1, naleŜy wyregulować maksimum 
zaworu gazowego za pomocą śruby H (RYS. 3)

REGULACJA MINIMUM
9. Nacisnąć przycisk SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę

obrotów odpowiadającą minimalnej mocy (Tabela 2), 
10. śÓŁTA DIODA MIGA – ŚWIECI DIODA ZIELONA
11. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze 

wskazaną w Tabeli 2, naleŜy wyregulować minimum zaworu 
gazowego za pomocą śruby I (RYS. 3)

12. Aby opuścić funkcję kominiarza, przestawić pokrętło wyboru 
funkcji na LATO lub ZIMA

13. Usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem 
zatyczkę

14. Zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem 
obudowę na kocioł.

Funkcja kominiarza zostaje automatycznie dezaktywowana, 

jeśli wystąpi błąd. Jeśli błąd występuje podczas analizy 

spalin, naleŜy przeprowadzić procedurę RESET kotła.

RYS. 1

RYS. 2

10,59,0Zawartość CO2 [%]

6161
Ilość obrotów wentylatora  
/ 100 (rpm)

Gaz płynny

G31 (LPG)

Gaz ziemny

G20 (GZ50)

10,59,5Zawartość CO2 [%]

1613
Ilość obrotów wentylatora  
/ 100 (rpm)

Gaz płynny

G31 (LPG)

Gaz ziemny

G20 (GZ50)

SW1

TABELA 1 – parametry przy maksymalnej mocy kotła

TABELA 2 – parametry przy minimalnej mocy kotła

RYS. 3

H – regulacja zawartości CO2 przy maksymalnej mocy 
kotła (obracając w prawo następuje zmniejszanie
zawartości CO2)

I – regulacja zawartości CO2 (pod zaślepką!) przy 
minimalnej mocy kotła (obracając w prawo następuje 
zwiększenie zawartości CO2)

REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZ)
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W celu przezbrojenia naleŜy:
1. Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazowy
2. Zdjąć obudowę kotła i odchylić panel sterowania
3. Odkręcić rurkę gazową (A) – RYS. 1
4. Wyjąć dyszę (B) – RYS. 1 - umieszczoną wewnątrz rurki gazowej i zastąpić

ją odpowiednią dyszą z zestawu przezbrojeniowego
5. Przykręcić z powrotem rurkę gazową
6. Zdemontować tłumik z miksera i otworzyć go (C) – RYS. 1A
7. Wymień kryzę (D) – RYS. 1A na zasysaniu powietrza
8. Zmienić wartości parametrów 1 i 2 (patrz rozdział - MODYFIKACJA 

PARAMETRÓW)
9. Otworzyć zawór gazowy i zasilić elektrycznie kocioł
10. Wykonać analizę spalin i regulację zaworu gazowego

PRZEZBRAJANIE NA INNY RODZAJ GAZU

Fabrycznie kocioł jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20 (GZ50). Aby 
przezbroić kocioł na gaz płynny G30 / G31 naleŜy skorzystać z zestawu 
przezbrojeniowego dostępnego, jako akcesorium dodatkowe.

RYS. 1

Wykres zaleŜności mocy kotła od prędkości wentylatora

1414Parametr 2 - MINIMUM

6161Parametr 1 - MAKSIMUM

Gaz płynnyGaz ziemnyObroty wentylatora

RANGE RATED - OBNIśENIE MAKSYMALNEJ MOCY NA C.O.

W celu wyregulowania maksymalnej mocy kotła naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania
2. Ustawić pokrętło wyboru temperatury c.o. na wartość maksymalną
3. Umieścić zworkę na JP1 (RYS. 2) na płycie elektronicznej
4. Podłączyć kocioł do zasilania
5. Zielona i czerwona dioda zaczyna naprzemiennie migać
6. Wyświetlany jest napis AdJ na ok. 4 sek. 
7. Na wyświetlaczu pojawia się symbol 
8. Liczba obrotów wentylatora wyraŜona jest w setkach np. 25= 2500
9. Pokrętłem wyboru temp. c.o. ograniczyć moc na c.o. (patrz wykres poniŜej)
10. Nacisnąć przycisk SW1 – pojawia się napis AdJ
11. Odczekać 4 sek.
12. Aby zapisać zmiany naleŜy usunąć zworkę z JP1
13. Umieścić aktualną wartość w tabeli na końcu instrukcji kotła. 

RYS. 2 SW1 JP1

Kocioł moŜe być zaadoptowany do róŜnych wielkościowo pomieszczeń ze względu na certyfikację RANGE RATED i moŜliwość
obniŜenia mocy maksymalnej na centralnym ogrzewaniu.

RYS. 1A

Moc kotła [kW]

O
br

ot
y 

w
en

ty
la
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rp
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]
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TERMOSTAT POKOJOWY (brak zworki JP6)

Jeśli do kotła podłączony jest termostat pokojowy. Włączenie 
ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu 
pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie 
przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w dowolnym momencie 
dokonać zmiany tej temperatury obracając pokrętłem wyboru 
temperatury na c.o. W tym momencie uŜytkownik będzie mógł
ustawiać wartość zakresie zakresu od 15°C do 25°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.

TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA

Regulacja pogodowa zostaje aktywowana w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej do kotła.

Obliczenie krzywej grzewczej
Wybrana krzywa grzewczej utrzymuje teoretycznie temperaturę 20°C dla temperatur zewnętrznych pomiędzy -20°C a +20°C. 
Wybór krzywej zaleŜy od minimalnej planowej temperatury zewnętrznej zaleŜnej od strefy klimatycznej (np.Tzew. = -20) oraz 
od projektowanej Temp. c.o. (czyli od typu instalacji) i jest obliczana przez instalatora wg wzoru:

zew.

zmiennac.o.

T20

TT
KT

−

−

=
gdzie Tzmienna:          30 dla ogrzewania grzejnikowego

25 dla ogrzewania podłogowego

WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (KT)

Aby wybrać KT, naleŜy uŜyć potencjometru P3 na płycie 
elektronicznej kotła (patrz schemat elektryczny). Podczas 
obracania potencjometrem P3 numer KT zostaje pokazany 
na wyświetlaczu kotła

Brak  zworki  na  JP7 - ogrzewanie grzejnikowe
Wybór  krzywej  nr. 10, 11, 12 (…) 28, 29, 30

Zamontowana  zworka  na  JP7 - ogrzewanie podłogowe  
MoŜliwość wyboru  krzywej  nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

30      25          20     

15

10

8  

6  
4  

2  

15°C25°C

TERMOSTAT POKOJOWY (załoŜona zworka na JP6)

Przy Ŝądaniu grzania przez termostat, w celu osiągnięcia 
temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C w 
pomieszczeniu), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o 
temperaturę zewnętrzną. Brak Ŝądania grzania przez termostat 
nie oznacza wyłączenia kotła, lecz zredukowanie (przesunięcie 
równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C w 
pomieszczeniu). Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana 
jest automatycznie przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w 
dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury. W tym 
momencie moŜna ustawić wartość z zakresu 15°C a 25°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).

D - TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)
E - TEMPERATURA ZASILANIA (°C)
F - krzywa temperatury DNIA
G - krzywa temperatury NOCY

PRZYKŁADOWE OBNIśENIE NOCNE

* 10

PRZYKŁADOWE KRZYWE GRZEWCZE

KORYGOWANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ

20°C

16°C20°C

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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STANY AWARYJNE

Czerwona dioda
Jeśli pojawi się czerwona dioda, wskazuje to na bieŜącą usterkę; na wyświetlaczu pojawia się kod błędu, jak poniŜej:
Kody błędów A 01-02-03
NaleŜy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 sek., a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. 
Kod błędu A 04
Równocześnie z kodem błędu, na wyświetlaczu pojawia się symbol „Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji” . W tym 
przypadku naleŜy sprawdzić jaka jest wskazywana przez manometr wartość ciśnienia: jeśli manometr wskazuje wartość poniŜej 
0.3 bar, naleŜy ustawić pokrętło trybu pracy kotła w pozycję OFF, a następnie uzupełnić ciśnienie wody w instalacji za pomocą
zaworu napełniania do momentu, aŜ osiągnie ono wartość pomiędzy 1 a 1,5 bar. Po przeprowadzeniu tej czynności, naleŜy ustawić
pokrętło w Ŝądanej funkcji. Kocioł wykona jeden cykl odpowietrzania trwający około dwóch minut. 
Kod błędu A 09 + migająca czerwona i zielona dioda
Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych 
warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego 
wymiennika (Kod błędu A 09 + migająca czerwona i zielona dioda i licznik pracy>2500h). 
Po konserwacji naleŜy wyzerować licznik godzin w następujący sposób:
- odłączyć zasilanie i zdjąć obudowę
- poluzować śruby mocujące, a następnie opuścić panel sterowania
- poluzować śruby (F), aby otrzymać dostęp do listwy zaciskowej – RYS. 1
włączyć kocioł, a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk SW1 przez 4 sekundy, aby 
sprawdzić, czy licznik został wyzerowany, naleŜy odłączyć i włączyć zasilanie; odczyt 
licznika jest wyświetlany po znaku „-C-„.
Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za kaŜdym razem, gdy podstawowy 
wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany. Aby sprawdzić ilość godzin, 
przemnoŜyć wartość przez 100 (np.: wyświetlana wartość 18 = 1800 sumarycznych 
godzin – wyświetlana wartość 1= 100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, 
nawet gdy kod błędu pojawi się na wyświetlaczu.

RYS. 1

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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LISTA KOMUNIKATÓW I KODÓW BŁĘDÓW

QUADRA GREEN – kocioł kondensacyjny
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Kocioł wyposaŜony jest w:
• Podświetlany wyświetlacz LCD pokazujący:

a. temperaturę c.o. i c.w.u.
b. temperaturę c.o. i c.w.u. w czasie nastawiania
c. kody błędów (w przypadku awarii)
d. nr. krzywej grzewczej (podczas ustawiania)
e. prędkości wentylatora (podczas ustawiania)

• Wbudowany moduł regulacji pogodowej
• Kostkę przyłączeniową sondy zewnętrznej i programatora 

OMEGA
• Pompę obiegową z automatycznym odpowietrznikiem
• Separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem
• Odpowietrznik ręczny + silikonowy węŜyk do odpowietrzania
• 8-litrowe naczynie wzbiorcze
• Zawór bezpieczeństwa 3bar po stronie c.o.
• NajwyŜszy stopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego IPX5D

Kocioł dwufunkcyjny ponadto posiada:
• Wymiennik płytowy c.o. / c.w.u.
• Ręczny zawór napełniania instalacji  c.o.

Kocioł posiada zabezpieczenia przed:
• Brakiem ciągu kominowego
• Przekroczeniem granicznej temperatury
• Brakiem wody
• Wypływem gazu spowodowanym brakiem płomienia
• Blokowaniem się pompy i zaworu 3-drogowego

Do  kotła  moŜna  podłączyć:
• Termostat pokojowy ON-OFF np. ALPHA 7D
• Programator OMEGA w trybie REC lub CRT
• Sondę temperatury zewnętrznej
• Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1
• Zestaw trzech stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2
• Termostat lub sondę NTC zasobnika c.w.u. (R.S.I.)
• Przekaźnik zewnętrznej sygnalizacji błędu ITRF05
• Termostat granicznej temperatury (strefy podłogowej)

Kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu G20 (GZ50).
Kocioł moŜna przezbroić na gaz:
Mynute Green 15 R.S.I. - 25C.S.I. – 25 R.S.I. : G2.350, G27, G31 / G30 (LPG)
Mynute Green 35 R.S.I. : G31 / G30 (LPG)

MYNUTE GREEN – KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Mynute Green 25 C.S.I. - dwufunkcyjny (6-25kW)
Mynute Green 15 R.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (3,5-25kW)
Mynute Green 25 R.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (6-25kW)
Mynute Green 35 R.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (7-35kW)

Przeznaczenie
Kocioł Mynute Green to produkt nowej generacji, wykorzystujący zjawisko kondensacji, co skutkuje wysoką sprawnością kotła 
- niskie zuŜycie gazu. Kocioł Mynute Green jest przeznaczony do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej w 
mieszkaniach oraz domach jedno i wielorodzinnych. Proste podłączenie zasobnika c.w.u. do wersji jednofunkcyjnej zwiększa 
ilość i komfort korzystania z ciepłej wody uŜytkowej.

IPX5D

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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BUDOWA I ELEMENTY SKŁADOWE

Odpowietrznik ręczny

Flusostat (typ C.S.I.)

Odpowietrznik 
automatyczny z 

separatorem powietrza

Panel sterowania

Otwory na sondę
analizatora spalin

Wymiennik 
kondensacyjny

Syfon kondensatu z 
pływakami

Zawór 3-drogowy

Zawór spustowy

Zawór bezpieczeństwa 
3 bar

Sonda NTC na powrocie 
c.o.

Mikser

Sonda NTC spalin

Pompa UPS 
odpowietrznikiem 
automatycznym

Transformator 
zapłonowy

Elektroda jonizacyjna

Elektroda kondensatu

Wentylator

Dysza gazowa

Presostat wody

Zawór gazowy

Separator powietrza z „efektem 
cyklonu” wyposaŜony w odpowietrznik 
(zapobiega korozji, zmniejsza szumy 
przepływu, wydłuŜa Ŝywotność pomp.

SYFON KONDENSATU Z 
PLYWAKAMI

Nowoczesny palnik cylindryczny 
wykonany ze stali nierdzewnej. 
Dodatkowa elektroda kondensatu 
zabezpiecza palnik i wymiennik przed 
zalaniem, wyłączając kocioł przy zbyt 
wysokim poziomie kondensatu.

A – Palnik INOX

B – Elektroda jonizacyjna

C – Elektroda zapłonowa

D – Elektroda kondensatu

Najbardziej innowacyjnym i waŜnym 
komponentem grupy spalania jest
wymiennik kondensacyjny. Jego główne 
zalety to: bardzo duŜa przewodność
cieplna materiał - aluminium stopowe z 
dodatkiem krzemu i magnezu. 
Eliptyczna kształt odpowiadający Ø
18,8 mm, gwarantując bardzo 
ograniczone utraty ciśnienia i
maksymalną trudność w odkładaniu się
nieczystości.

SEPARATOR POWIETRZAPALNIK O OBNIśONEJ EMISJIWYMIENNIK KONDENSACYJNY

Separacja powietrza i wody

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

A B

C
D

Elektroda zapłonowa
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z.w...

cwu

TRYBY GRZEWCZE

CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Grzejnikowe (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 40 – 80 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

2. Podłogowe (zamontowana zworka na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 20 – 45 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 2 , 3 , 4  , 5 , 6 , 7 , 8

3. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref grzewczych CONNECT BASE 

MIX 1 (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworze mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C

4. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe nr 1 + podłogowe nr 2) przy wykorzystaniu modułu 3 stref 

grzewczych CONNECT BASE MIX 2 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30. 

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworach mieszających w CONNECT BASE MIX 2: 20 - 50°C

CIEPŁA WODA UśYTKOWA (C.W.U.)

1. Zasobnik z termostatem 
(nastawa fabryczna – mostek 
na JP8). Temperaturę w 
zasobniku wybrać na 
termostacie – T.BOLL 
(pokrętło c.w.u. kotła –
nieaktywne).

2. Zasobnik z sondą NTC –
S.BOLL (naleŜy zdjąć mostek 
z JP8 oraz wyłączyć i 
włączyć zasilanie elektryczne 
kotła). Temperaturę w 
zasobniku wybrać na pokrętle 
c.w.u. kotła. Na T. BOLL -
mostek lub POS –
programator c.w.u.

Wybór temperatury 37oC – 60oC

Minimalny przepływ : 2 l/min

Tryb standardowy – po odkręceniu kranu, kocioł uruchamia się i 
utrzymuje temperaturę ustawioną na pokrętle c.w.u.

1. Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. – aktywuje się poprzez 
przestawienie pokrętła c.w.u. na pozycję i powrót do 
wybranej temperatury. Wyświetlacz pokaŜę ikonę .

Kocioł jednofunkcyjny R.S.I.Kocioł dwufunkcyjny C.S.I.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

Aktywna 
funkcja

Aktywacja 
funkcji
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Mieszane ogrzewanie (grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref 
grzewczych CONNECT BASE MIX 1 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy 
grzejnikowej na kotle: 40 – 80 °C. 
Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru pogodowe krzywe grzewcze o numerach : 
10 , 11 , (…) , 29 , 30
Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na termostatycznym zaworze 
mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C. 

TA 1
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania podłogowego.

TA 2
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania grzejnikowego.

230V  

50 Hz

¾”

GZ  PZ               PP GP

GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej
GP – powrót z instalacji grzejnikowej
PZ – zasilanie instalacji podłogowej
PP – powrót z instalacji podłogowej

½” ¾” ¾” ½”

Max 35kW

GP  P1P P2P GZ   P1Z P2Z     

¾”

GP – powrót z instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
PAP – powrót z instalacji podłogowej 1 
(1”)
PAZ – zasilanie instalacji podłogowej 1 
(1”)
PBP – powrót z instalacji podłogowej 2 
(1”)
PBZ – zasilanie instalacji podłogowej 2 
(1”)

Podłączyć do mostka A w kotle

TA ZONA ALTA – termostat strefy grzejnikowej
TA ZONA BT1 – termostat strefy podłogowej 1
TA ZONA BT2 – termostat strefy podłogowej 2

CONNECT BASE MIX 1 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + PODŁOGOWE

CONNECT BASE MIX 2 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + 2 X PODŁOGOWE

Wykorzystując moduł 3 stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2 istnieje moŜliwość podłączenia strefy grzejnikowej i 2 niezaleŜnych stref podłogowych.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

OT+ : w konfiguracji kotła z 
CONNECT BASE MIX 1 nie naleŜy 
podłączać programatora OT+

E : miejsce na podłączenie sondy 
zewnętrznej

A : naleŜy zdemontować mostek i 
podłączyć do panelu w CONNECT 
BASE MIX 1
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---11l/min Regulator przepływu

---14,3l/min Wydatek ciepłej wody przy 25°C 

---11,9l/min przy ∆t 30°C 

FUNKCJA C.W.U.

---6bar Maksymalne ciśnienie wody 

---0,15bar Minimalne ciśnienie wody 

---10,2l/min przy ∆t 35°C 

---2l/min Minimalny przepływ c.w.u. 

---37 - 60°C Zakres regulacji temperatury c.w.u. 

(*) uśredniona wartość z zakresu pracy w róŜnych warunkach

---5.160kcal/h

---6,00kWZredukowana moc cieplna (*)

---21.500kcal/h

---25,00kWNominalna moc cieplna (*)

---21.500kcal/h

---6,00kWZredukowane obciąŜenie cieplne palnika 

---25,00kWc.w.u.              Nominalne obciążenie cieplne palnika

---5.160kcal/h

1

8

1000

300

20/45 - 40/80

0,25 - 0,45

3 - 90

0,11

1,73

X5D

230 - 50

PL

I2ELwLs3P

123

105,8

98,6

107,1

105 - 108

98,3

102,3

98 - 98,2

5.160 

6,00 

21.500 

25,00 

5.573 

6,48 

5.067 

5,89 

5.160 

6,00 

22.575 

26,25 

21.070 

24,50 

21.500 

25,00 

Mynute Green 25 
C.S.I.

111 barCiśnienie w naczyniu wzbiorczym

1088 lNaczynie wzbiorcze 

1.00010001.000 l/hprzy przepływie

300300230 mbarPompa: ciśnienie tłoczenia

20/45 - 40/20/45 - 40/8020/45 - 40/80 °CZakres regulacji temperatury wody grzewczej

0,25 - 0,40,25 - 0,450,25 - 0,45 barMinimalne ciśnienie dla poprawnej pracy

3 - 903 - 903 - 90bar-°CMaksymalne ciśnienie - temperatura wody

FUNKACJA C.O.

0,130,110,19 %Strata kominowa przy wyłączonym palniku

2,531,732,13 %Strata kominowa przy włączonym palniku

X5DX5DX5D IPStopień ochrony

230 - 50230 - 50230 - 50 V - HzNapięcie zasilania

-PL Kraj przeznaczenia

II2H3PII2H3PII2ELwLs3P Kategoria

148123108 WMoc elektryczna

106,8105,8106,1 %Średnia sprawność Pn (50°/30°)

97,798,698,5 %Średnia sprawność Pn (80°/60°)

109,1107,1109,6 %Sprawność przy 30% (30° powrót)

106,1 - 107,3105 - 108105,0 - 107,3 %Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°)

97,598,397,9 %Sprawność spalania

102,7102,3101,8 %Sprawność przy 30% (47° powrót)

97,3 - 97,898 - 98,297,6 - 98,9 %Sprawność Pn max- Pn min

6.0205.1603.010 kcal/h

7,006,003,50 6kWMinimalna moc (RANGE RATED) (Qm)

29.75621.50012.900 kcal/h

34,6025,0015,00 2kWNominalna moc (RANGE RATED) (Qn)

6.4595.5733.230 kcal/h

7,516,483,76 kWZredukowana moc cieplna kotła (50°/30°)

5.8885.0672.977 kcal/h

6,855,893,46 kWZredukowana moc cieplna kotła (80°/60°)

6.0205.1603.010 kcal/h

7,006,003,50 kWZredukowane obciążenie cieplne palnika

31.57122.57513.545 kcal/h

36,7126,2515,75 kWNominalna moc cieplna kotła (50°/30°)

28.95321.07012.590 kcal/h

33,6724,5014,64 kWNominalna moc cieplna kotła (80°-60°)

29.75621.50012.900 kcal/h

34,6025,0015,00 kWOgrzewanie Nominalne obciążenie cieplne palnika

Mynute Green 35 
R.S.I.

Mynute Green 25 
R.S.I.

Mynute Green 15 
R.S.I.

OPIS

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

DANE TECHNICZNE
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37 37 37 37 mbarNominalne ciśnienie płynnego LPG (G31)

-20 20 20 mbarCiśnienie zasilania gazu I2Lw (G27)

-13 13 13 mbarCiśnienie zasilania gazu I2Ls (G2.350)

20 20 20 20 mbarNominalne ciśnienie metanu (G20)

Ciśnienie gazu

1,3/1,61,3/1,6 1,3/1,61,3/1,6m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

60-10060-100 60-10060-100mm Średnica 

Charakterystka wentylatora

140180 100 180Pa 
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 
0,85m

6045 55 45Pa Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m 

122150 70 150Pa Wysokość podnoszenia(ciśnienie) w kotle bez przewodów 

15,288 - 2,94411,78 - 2,70 7,068 - 1,574 1,78 - 2,70gr/sMasowe natęŜenie przepływu spalin (maks. – min.) 

7,857,85 7,857,85m Maksymalna długość

9 - 57

35 - 30

9,0 – 9,5

145 - 45

5

60

80

1/1,5

36+36

80

130

1/1,5

14,85

80-125

105

33,416

31,485

11,32 - 2,58

33,744

31,237

38

358

400

780

3/4"

1/2"

3/4"

Mynute Green 25 
C.S.I.

78 - 6179 - 5770 - 60°CTemperatura spalin

30 - 3535 - 3030 - 25ppm NOx b.w. poniŜej 

9,0 - 9,59,0 – 9,5 9,0 - 9,5 % CO2

160 - 35145 - 45150 - 15ppm Maksymalnie - Minimalnie    CO b.w. poniŜej 

Wartości emisji przy maks. i min. NatęŜeniu gazu G20 (*)

555Klasa NOx

4060 80 mMaksymalna długość

8080 80mm Średnica 

System spalinowy B23P-B53P

1/1,51/1,5 1/1,5m Straty dla załomu 45°/90°

26+2636+36 50+50m Maksymalna długość

8080 80mm Średnica 

Oddzielne przewody odprowadzenia spalin

130 130 130mm Otwór w ścianie (średnica) 

1/1,5 1/1,5 1/1,5m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

14,85 14,85 14,85m Maksymalna długość

80-125 80-125 80-125mm Średnica 

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

105105 105mm Otwór w ścianie (średnica) 

45,28633,416 20,050 Nm3/hPrzepływ spalin 

43,94531,485 18,891 Nm3/hPrzepływ powietrza 

NatęŜenie przepływu (G31)

15,614 - 2,99611,32 - 2,58 6,793 - 1,503 gr/sMasowe natęŜenie przepływu spalin (maks. – min.) 

46,56133,744 20,246 Nm3/hPrzepływ spalin 

43,09031,237 18,742 Nm3/hPrzepływ powietrza 

NatęŜenie przepływu (G20)

413736kgMasa kotła

358358 358 mmDługość obudowy

450400 400 mmSzerokość

780780 780 mmWysokość

Wymiary kotła

3/4”3/4"3/4”ØWlot gazu

3/4”3/4"3/4”ØWejście – wyjście podłączenia zasobnika c.w.u.

3/4”3/4"3/4”ØWejście – wyjście ogrzewania

Połączenia hydrauliczne

Mynute Green 35 
R.S.I.

Mynute Green 25 
R.S.I.

Mynute Green 15 
R.S.I.

OPIS

(*) Próba wykonana z koncentrycznym przewodem rurowym Ø 60-100 o długości 0,85m – temperatura wody 80-60°C

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

DANE TECHNICZNE C.D.
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TABELA MULTIGAZ

1.800 

6.300 

3.400 

0,88

3,67 

1 - 6,7

Ŝółty 

1 - 63 - 130 

1.400 

4.900 

3.700 

0,51

2,20 

1 - 5,8 

biały

1 - 70 - 90 

1.800 

1.800 

6.300 

6.300 

3.400 

0,88

0,88

3,67

3,67

1 - 6,7 

Ŝółty

1 - 63 - 130 

10,5

107,1

13

132,6

24,49

-

29,67 

G2.350

1.800 

6.300 

3.400 

0,77

3,23

1 - 6,0 

Ŝółty

1 - 63 - 130 

1.400 

4.900 

3.700 

0,47

1,94

1 - 5,1 

biały

1 - 70-90 

1.800 

1.800 

6.300 

6.300 

3.400 

0,77

0,77

3,23

3,23

1 - 6,0

Ŝółty

1 - 63 - 130 

17,5

178,5

20

203,9

27,89

-

35,17

G27

Mynute Green 35 R.S.I.

Mynute Green 25 R.S.I.

Mynute Green 15 R.S.I.

Mynute Green 25 C.S.I.

2,69 kg/h

3,66 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

1 – 5

czerwony

1 – 7

czerwony

mm

kolor

Dysza gazowa: liczba – średnica 

Mikser

1 - 63 - 140 1 - 63 - 140 mmPalnik: liczba – średnica - długość

1.700 1.700 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

5.600 5.600 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

3.400 3.400 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 

0,47 kg/h

1.400 1.400 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

5.900 5.900 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

3.700 3.700 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 

0,54 kg/h

1.400 1.400 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

4.900 4.900 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

3.700 3.700 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 

0,14kg/h

0,37Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

1,16kg/h

1 - 4,7 

czerwony

1 - 6,7 

czerwony

mm

kolor

Dysza gazowa: liczba – średnica 

Mikser

1 - 63 - 130 1 - 63 - 130 mmPalnik: liczba – średnica - długość

1 - 3,6

biały

1 - 4,7 

biały

mm

kolor

Dysza gazowa: liczba – średnica 

Mikser

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

1 - 70 - 901 - 70 - 90 mmPalnik: liczba – średnica - długość

1,59 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

1,94 kg/h

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

0,74 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

1.700 1.700 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

1,94 kg/h

1.700 1.700 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

5.600 5.600 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

0,47 kg/h

1,94 kg/h

1 - 4,7 

czerwony

1 - 6,7 

czerwony

mm

kolor

Dysza gazowa: liczba – średnica 

Mikser

0,47 kg/h

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

Propan 

G31
Gaz ziemny 

G20
JednostkaOpis

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

3.400 3.400 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 

5.600 5.600 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

1 - 63 - 130 1 - 63 - 130 mmPalnik: liczba – średnica - długość

-
8

81,6

mbar

mm H2O
Minimalne ciśnienie zasilania 

37

377,3

20

203,9 

mbar

mm H2O
Nominalne ciśnienie zasilania 

88

46,34 

34,02 

-

MJ/m3S

MJ/KgS
Wartość opałowa netto

70,6945,67 MJ/m3SLiczba Wobbego dolna Wi (15°C, 1013 mbar) 

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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A

78
0

77
8

B B

180400
Mynute Green  25 R.S.I.

Mynute Green  25 C.S.I.

452,2

400

A [mm]

205Mynute Green  35 R.S.I.

180Mynute Green 15 R.S.I.

B [mm]

358
218

41

163,5

364,5

A-G : woda-gaz

3/4"
zasilanie zasobnika 

zewnętrznego
AF1/2"wejście z.w.AF

3/4"
powrót z zasobnika 

zewnętrznego
AC1/2"wyjście c.w.u.AC

3/4"gazG3/4"gazG

3/4"zasilanie  c.o.M3/4"zasilanie  c.o.M

3/4"powrót  c.o.R3/4"powrót  c.o.R

Kocioł 1-funkcyjny (R.S.I.)Kocioł 2-funkcyjny (C.S.I.)

ZESTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH
Kocioł seryjnie wyposaŜony jest w listwę montaŜową oraz szablon montaŜowy. Kocioł moŜna doposaŜyć w zestaw przyłączy. 

FILTR
FILTR

WYMIARY KOTŁA

Podczas montaŜu naleŜy zachować odstępy, które 
pozwolą na późniejsze serwisowanie kotła:

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

Mynute Green 25 C.S.I. – 25 R.S.I. - 35 R.S.I.

1 – I bieg, 2 – II bieg, 3 – III bieg

Mynute Green 15 C.S.I.

1 – I bieg, 2 – II bieg, 3 – III bieg

CHARAKTERYSTYKA POMPY

N. Wymiennik główny

O. Sonda NTC na zasilaniu

P. Górny odpowietrznik 
automatyczny

Q. Separator powietrza

R. Odpowietrznik ręczny

S. Wymiennik c.w.u.

T. Sonda NTC c.w.u.

U. Zawór napełniania

V. Zawór zwrotny

W. Kryza

X. Flusostat c.w.u.

A. Wejście z.w.

B. Wyjście c.w.u.

C. Powrót c.o.

D. Powrót zasobnika c.w.u.

E. Zasilanie zasobnika c.w.u.

F. Zasilanie c.o. 

G. Zawór bezpieczeństwa 

H. Zawór spustowy

I. By-pass

L. Presostat wody

M. Zawór 3-drogowy

N. Pompa

O. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

P. Naczynie wzbiorcze

Q. Sonda NTC na powrocie 

R. Wymiennik główny

S. Sonda NTC na zasilaniu

T. Górny odpowietrznik 
automatyczny

U. Separator powietrza

V. Odpowietrznik ręczny

Z. Zasobnik c.w.u.

A. Wejście z.w.

B. Wyjście c.w.u. 

C. Zasilanie c.o. 

D. Powrót c.o.

E. Zawór bezpieczeństwa

F. Zawór spustowy

G. By-pass

H. Presostat wody

I. Zawór 3-drogowy

J. Pompa

K. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

L. Naczynie wzbiorcze

M. Sonda NTC na powrocie 

Mynute Green 15 – 25 - 35 R.S.I.Mynute Green 25 C.S.I.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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Kocioł dwufunkcyjny (C.S.I.)
1. Zawór napełniania
2. Presostat wody
3. Zawór spustowy 
4. Siłownik zaworu 3-drogowego  
5. Zawór bezpieczeństwa
6. Pompa
7. Dolny odpowietrznik automatyczny
8. Naczynie wzbiorcze
9. Syfon kondensatu
10. Sonda NTC na powrocie c.o.
11. Sonda NTC na spalinach
12. Otwór na sondę analizatora spalin
13. Wyrzut spalin
14. Transformator zapłonowy
15. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

automatycznym
16. Sonda NTC na zasilaniu
17. Termostat temperatury granicznej
18. Elektroda jonizacyjna
19. Elektroda zapłonowa
20. Elektroda kondensatu
21. Palnik
22. Wymiennik główny
23. Wentylator
24. Mikser
25. Dysza gazowa
26. Sonda NTC c.w.u.
27. Wymiennik c.w.u.
28. Zawór gazowy
29. Flusostat c.w.u.
30. Kolektor spustowy

ELEMENTY FUNKCYJNE

c.o.        c.o.                   gaz        c.w.u.   z.w.

c.o.        c.o.                    gaz     zasobnik

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

Kocioł jednofunkcyjny (R.S.I.)
1. Zawór napełniania
2. Presostat wody
3. Zawór spustowy 
4. Siłownik zaworu 3-drogowego  
5. Zawór bezpieczeństwa
6. Pompa
7. Dolny odpowietrznik automatyczny
8. Naczynie wzbiorcze
9. Syfon kondensatu
10. Sonda NTC na powrocie c.o.
11. Sonda NTC na spalinach
12. Otwór na sondę analizatora spalin
13. Wyrzut spalin
14. Transformator zapłonowy
15. Separator powietrza z odpowietrznikiem 

automatycznym
16. Sonda NTC na zasilaniu
17. Termostat temperatury granicznej
18. Elektroda jonizacyjna
19. Elektroda zapłonowa
20. Elektroda kondensatu
21. Palnik
22. Wymiennik główny
23. Wentylator
24. Mikser
25. Dysza gazowa
26. Sonda NTC c.w.u.
27. Wymiennik c.w.u.
28. Zawór gazowy
29. Flusostat c.w.u.
30. Kolektor spustowy
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LEGENDA

1 Wskaźnik ciśnienia
2 Wyświetlacz LCD (wskazuje temperaturę oraz status pracy kotła)
3 Pokrętło wyboru funkcji:    

OFF/RESET,

funkcja LATO,

funkcja ZIMA / wybór temperatury c.o
AUTO – aktywna funkcja automatycznej regulacji c.o. SAR

4 Pokrętło wyboru temperatury na c.w.u. 
Funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u. (tylko dla C.S.I.)

WYŚWIETLACZ LCD

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.

Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. aktywna (tylko C.S.I.)

Migające Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u. w toku (tylko C.S.I.)

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz podświetlany na biało!

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 60/100

1,6 m1,3 m

90°45°
7,85 m

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 60/100 mm

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 80/125

1,5 m1,0 m
14,85 m

90°45°

Strata na kaŜdym kolanku
Maksymalna długość

kominów ø 80/125 mm

ODPROWADZANIE SPALIN

Mynute Green jest kotłem typu C (z zamknięta komorą spalania), w związku z tym wymaga szczelnych połączeń przewodów 
spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia. W ofercie Beretta 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 pary wodnej zawartej w spalinach. Jeśli system 
spalinowy nie jest wyposaŜony w odpływ, kondensat bezpiecznie odprowadzany jest przez kocioł.
UWAGA!
NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów

Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

WIDOK KOTŁA Z GÓRY

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 80-125 mm)

Adapter Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 60-100 mm)

Adapter Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

Wlot powietrza
ø 80 mm

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

MYNUTE GREEN 25 C.S.I. / 15 - 25 R.S.I. MYNUTE GREEN 35 R.S.I.

A A A A
Zatyczka otworów 
analizy spalin i powietrzaC

Odpowietrznik ręczny D

Przewód koncentryczny ø
60/100 mmB

Wlot powietrza 
ø 80 mmA

B B

C C

D

D
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15 R.S.I. – 50 + 50 m

25 C.S.I./R.S.I. – 36 + 36m

90°45°

SYSTEM ROZDZIELONY  Ø 80 + 80

35 R.S.I. - 45 + 45 m

1,5 m1,0 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość kominów 
ø 80 + 80 mm

15 R.S.I. – 80 m

25 C.S.I./R.S.I. – 60 m

90°45°

SYSTEM B23P–B52P Ø80 

(pobór powietrza z pomieszczenia)

1,5 m1,0 m

35 R.S.I. – 40 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW Ø80+Ø80 DLA 
KOTŁÓW 25 C.S.I. – R.S.I.* 

UWAGA!
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 naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

SYSTEM ROZDZIELONY ø 80 +80 mm

Adapter Ø80+80 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości.

SYSTEM B23P-B53P (ø 80 mm)

Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

ZESTAW RENOWACYJNY (ø 80/125 mm)

W  skład  zestawu  wchodzi:

1. Kolano 90° - Ø 80 samoblokujące się w trójniku Ø 120
lub Ø 130 znajdującego się w szachcie kominowym

2. Obręcz centrująca do rury spalinowej Ø 80 z otworami do 
prowadzenia liny

3. Kolektor powietrzno – spalinowy z płytą dachową
4. PrzedłuŜenie Ø 80 o (25 cm) z moŜliwością docięcia
5. PrzedłuŜenie koncentryczne Ø 80/125 o długości 25 cm z 

o-ringiem uszczelniającym do rury Ø 130
6. Rozeta Ø 125
7. Adapter kolanowy Ø 60/100 – 80/125
8. Wazelina  techniczna 

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Zestaw renowacyjny słuŜy do szybkiej adaptacji komina od kotła z komorą otwartą
(podciśnieniowego – typ N) do kotła z komorą zamknięta (wymagany komin 
nadciśnieniowy – typ P). Istniejący komin zostanie wykorzystany do poboru powietrza, a 
wyrzut spalin zostanie zrealizowany poprzez wkład ø 80 mm. W skład zestawu wchodzi 
kolano 90° (Ø 80) samoblokujące się w trójniku Ø 120 - Ø 130. Kolano to wytrzymuje 
obciąŜenia całego wkładu kominowego.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

D
łu

go
ść

pr
ze

w
od

u 
sp

al
in

ow
eg

o 
[m

]
Długość przewodu powietrznego [m]

* wykresy maksymalnych długości kominów dla systemu rozdzielonego kotłów 
15 - 35 R.S.I. znajdują się w instrukcji kotłów 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 2-funkcyjny) C.S.I.

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

Listwa zaciskowa – błąd zewnętrznyM2Sonda zewnętrznaE

bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFF   Bezpiecznik 3,15AFD

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.  
Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzania i kalibracja gdy 
aktywna

S.W 1

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   ŁącznikiCN1-CN15 

Sonda NTC spalinS.F.   Aktywacja flusostatu wodyJP8

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. Zarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka) / podłogową (mostek)JP7

Presostat wodyP.A.
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tylko gdy podłączona 
sonda zewnętrzna)

JP6 

Sonda NTC na c.w.u.S.S.Brak mostka (nieuŜywany)JP5

Flusostat c.w.u.F.L.Termostat c.w.u. – zapobiega taktowaniu c.w.u. (po zamontowaniu mostka) JP4

Transformator zapłonuTSC2kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Elektroda zapłonowaE.A.  Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Napęd zaworu trójdrogowego3V  kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)JP1 

Kontrola wentylatoraV Lv  NieuŜywanyP4 

Zasilanie wentylatora 230VV HvWybór krzywej grzewczejP3

Operator zaworu gazowegoOPE   
Potencjometr c.w.u. i włączenia/wyłączenia funkcji wstępnego podgrzewu 
c.w.u.

P2

PompaP   Potencjometr funkcji off–lato–zima–reset / temp. c.o.P1

Listwa zaciskowa dla podłączeń zewnętrznych: 230VM3 Płyta elektroniczna ze zintegrowanym wyświetlaczemAKL

bezpiecznik 3.15ATF1 Termostat niskiej temperatury / błąd zewnętrznyC

Elektroda kondensatuS.C.Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 1-funkcyjny) R.S.I.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

Listwa zaciskowa: termostat/sonda zasobnika, POS 
(programator c.w.u.)

M4S.BOLL – Sonda NTC zasobnikaG

Listwa zaciskowa: 230VM3 T.BOLL/POS – Termostat zasobnika c.w.u./programator c.w.u.F

Listwa zaciskowa – Termostat niskiej temperatury / błąd 
zewnętrzny

M2Sonda zewnętrznaE

Bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFF   Bezpiecznik 3,15AFD

Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzania i kalibracja gdy 
aktywna

S.W 1

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.  ŁącznikiCN1-CN15 

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   
Zasobnik z termostatem (zworka) / zasobnik z sondą NTC (brak zworki, 
załoŜony mostek na T.BOLL/POS)

JP8

Sonda NTC spalinS.F.   Zarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka) / podłogową (mostek)JP7

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. 
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tylko gdy podłączona 
sonda zewnętrzna)

JP6 

Presostat wodyP.A.Brak mostka (nieuŜywany)JP5

Flusostat c.w.u.F.L.NieuŜywanyJP4

Transformator zapłonuTSC2Kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Elektroda zapłonowaE.A.  Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Napęd zaworu trójdrogowego3V  Kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)JP1 

Kontrola wentylatoraV Lv  NieuŜywanyP4 

Zasilanie wentylatora 230VV HvWybór krzywej grzewczejP3

Operator zaworu gazowegoOPE   Potencjometr c.w.u. (tylko gdy zasobnik z sondą NTC)P2

PompaP   Potencjometr funkcji off–lato–zima–reset / temp. c.o.P1

Listwa zaciskowa: Open therm, sonda zewnętrzna, termostat 
pokojowy (24Vdc)

M6Płyta elektroniczna ze zintegrowanym wyświetlaczemAKL

bezpiecznik 3.15ATF1 Termostat niskiej temperatury / błąd zewnętrznyC

Elektroda kondensatuS.C.Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA
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WEJŚCIA Podłączenia niskonapięciowe

M6
OT+ - programator REC / Komfort Plus – OMEGA (tryb REC)
C - sonda zewnętrzna
B - termostat pokojowy (ON / OFF) / termostat ALPHA 7D / 
programator OMEGA (tryb CRT)

ALARM
M2
A - termostat niskiej temperatury (np. zamontowany na 
rozdzielaczu podłogowym) / alarm ogólny, po usunięciu 
białego mostka

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

M4:
T.BOLL - termostat zasobnika c.w.u. (załoŜony mostek JP8 –
nastawa fabryczna)

S.BOLL - sonda NTC zasobnika c.w.u. (brak mostka JP8, 
załoŜony mostek na T.BOLL na kostce zaciskowej M4 lub 
zegar sterujący czasem grzania zasobnika c.w.u. – POS)
Fabrycznie zamontowany mostek na JP5.

UWAGA! 
Po przestawieniu kotła w tryb zasobnika z sondą NTC 
naleŜy wyłączyć i włączyć zasilanie elektryczne kotła.

WEJŚCIA – Kocioł jednofunkcyjny (R.S.I.)

PROGRAMATORY

1. Brak programatora (załoŜony fabrycznie mostek na T.A.) - wybór temperatury c.o. pokrętłem na panelu kotła.

2. Programator OMEGA (tryb REC, podłączenie przewodami OT+ do OT+) – przejmuje sterowanie kotłem, 
programowanie tygodniowe c.o. oraz dobowe zasobnika c.w.u., kody błędów, pokazuje temperaturę zewnętrzną

3. Programator ALPHA 7D lub OMEGA w trybie CRT (lub termostat ON/OFF), podłączenie przewodami TA –
programowanie czasów grzania c.o. i temperatury w pomieszczeniu 

4. Podłączona  sonda  zewnętrzna - aktywna regulacja  pogodowa

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

white - biały

black - czarny

WEJŚCIA – ZASILANIE KOTŁA (230V / 50Hz)
NaleŜy zachować biegunowość podłączenia.
NaleŜy wykorzystać przewód dostarczony razem z kotłem, lub 
HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.
Pobór mocy (maksymalny):
- 108W (15 R.S.I.), 
- 123W (25 C.S.I. - 25 R.S.I.)
- 148W (35 R.S.I.)

marroe – brązowy

blu - niebieski 
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OPIS MOSTKÓW

JP1
Kalibracja RANGE RATED (MAX_CD_ADJ). Przy załoŜonej zworce istnieje moŜliwość obniŜenia mocy maksymalnej kotła na 
centralnym ogrzewaniu (więcej w rozdziale RANGE RATED).

JP2
Przy braku zworki, palnik w trybie c.o. przez pierwsze 15 minut pracuje maksymalnie przy 75% mocy oraz występuje przerwa 3 
min. między wyłączeniem, a kolejnym włączeniem palnika. Po zamontowaniu zworki, czasy te są zerowane.

JP3
Wraz z załoŜoną zworką JP1 umoŜliwia kalibrację parametrów kotła (MAX, MIN, MAX_CH, RLA).

JP4
C.S.I. – Funkcja termostatu c.w.u. (zapobiega taktowaniu kotła w trybie c.w.u.)
R.S.I. - NieuŜywany.

JP5
C.S.I. – Brak mostka
R.S.I. – Mostek zamontowany fabrycznie (nie usuwać). Funkcja c.o. z moŜliwością podłączenia zasobnika wyposaŜonego w 
termostat (zamontowany mostek JP8) lub w sondę NTC (brak mostka JP8). 

JP6
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy, aktywna tyko, gdy podłączona jest sonda zewnętrzna (więcej w rozdziale 
TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA)

JP7
Typ instalacji:
- instalacja grzejnikowa 40-80°C (brak mostka – tryb fabryczny)
- instalacja podłogowa 20-45°C (zamontowany mostek)

JP8
C.S.I. – Mostek zamontowany
R.S.I. – Mostek zamontowany fabrycznie. Zarządzanie zasobnikiem  c.w.u. wyposaŜonym w:
- termostat (zamontowany mostek – tryb fabryczny)
- sondę NTC (brak mostka)

KONFIGURACJA KOTŁA

Na płycie elektronicznej kotła istnieje szereg mostków (JPX), które umoŜliwiają jego konfigurację. 

Aby uzyskać dostęp do płyty, naleŜy:

1. odchylić panel sterowania do siebie
2. odkręcić śruby F (patrz rys. poniŜej) i zdjąć pokrywę
3. na wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się zworki i śrubokręt
4. zworki naleŜy montować przy wyłączonym kotle na płycie elektronicznej (patrz rys. poniŜej)

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

F
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37

49

14

49

G2.350

37

49

14

49

G27

37

49

14

49

LPG

34

56

17

56

G20

25 C.S.I. – 25 R.S.I.

34

63

18

63

G2.350

34

56

17

56

LPG

34

63

18

63

G27

37

59

14

59

G20

35 R.S.I.

-

-

-

-

G2.350

37

49

14

49

G20

15 R.S.I.

LPGG27

-

-

-

-

37

59

14

59

Wartość parametrów (rpm / 100)

WOLNY START4

MAKSIMUM NA 
C.O.

3

ABSOLUTNE 
MIMIMUM

2

a) CWU
b) ABSOLUTNE 

MAKSIMUM
1

Wskazania 
wyświetlacza

Opis parametru
Numer 

parametru

UWAGA Czynności regulacyjne mogą zostać zakończone bez zapamiętania poszczególnych wartości i z pozostawieniem 
wartości fabrycznych poprzez wyjęcie zworek z JP1 i JP3 bez zmiany parametrów, przez przestawienia pokrętła wyboru funkcji 
w pozycję OFF/RESET lub odłączając zasilanie elektryczne kotła. 

49

37

49

14

49

15 R.S.I.

56

34

56

17

56

25 C.S.I. – 25 R.S.I.

59

37

35 R.S.I.

59

14

59

Wartość fabryczna - obroty wentylatora (rpm/100) 

WOLNY START4

OGRANICZENIE MOCY C.O. 
(rozdział RANGE RATED)

5

MAKSIMUM NA C.O.3

ABSOLUTNE MINIMUM2

C.W.U.
ABSOLUTNE MAKSIMUM

1

Wskazania 
wyświetlacza

Tryb pracy
Numer 

parametru

Tabela 1 (nastawy fabryczne dla gazu G20)

Tabela 2

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

Aby aktywować funkcję zmiany wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego

2. Ustawić pokrętło c.w.u. na minimum a c.o. na maksimum

3. Na płycie elektronicznej (RYS. 1) umieścić zworki na JP1 i JP3
(RYS. 2)

4. Podłączyć zasilanie do kotła - wyświetla się ADJ przez 4 sek.

5. Pojawia się Parametr 1 (patrz Tabela 2)

6. Obracać pokrętłem temperatury c.o. aby ustawić Ŝądaną wartość

7. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2) aby przejść
do kolejnych parametrów (patrz Tabela 2)

8. Aby zapisać nowe wartości parametrów, naleŜy po zmianie ostatniego parametru nacisnąć przycisk SW1 - wyświetla się ADJ 
następnie usunąć zworki z JP1 i JP3 (przy włączonym kotle).

MODYFIKACJA PARAMETRÓW

Aby aktywować funkcję podglądu wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć programator w trybie REC z kostki  OT+ (jeŜeli podłączony)

2. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na ZIMA lub LATO

3. Odchylić panel sterowania i uzyskać dostęp do płyty elektronicznej (RYS. 1)

4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2)

5. KaŜdy z parametrów pojawia się na wyświetlaczu (patrz Tabela 1) przez 2 sekundy. KaŜdy z 
parametrów jest przedstawiony za pomocą poniŜszych symboli, natomiast wartości obrotów 
wentylatora wyraŜone są w setkach na minutę.

PODGLĄD PARAMETRÓW RYS. 1

RYS. 2 SW1 JP3       JP1
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Funkcja kominiarza zostaje automatycznie 

dezaktywowana, jeśli wystąpi błąd. Jeśli 

błąd występuje podczas analizy spalin, 

naleŜy przeprowadzić procedurę RESET 

kotła.

RYS. 1

RYS. 2

35 R.S.I.

25 C.S.I. – 25 R.S.I.

15 R.S.I.

109,09,09,0Ilość CO2 [%]

109,09,09,0Ilość CO2 [%]

-

G2.350

-

G27

109,0Ilość CO2 [%]

LPGG20

SW1

TABELA 1 – parametry przy maksymalnej mocy kotła

TABELA 2 – parametry przy minimalnej mocy kotła

RYS. 3

H – regulacja zawartości CO2 przy 
maksymalnej mocy kotła (obracając w prawo 
następuje zmniejszanie zawartości CO2)

I – regulacja zawartości CO2 (pod zaślepką!) 
przy minimalnej mocy kotła (obracając w 
prawo następuje zwiększenie zawartości 
CO2)

REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZ)

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

Aby wyregulować zawór gazowy, naleŜy:

1. Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego

2. Otworzyć zawór gazowy

3. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji OFF/RESET (wyświetlacz 
wyłączony)

4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 1)

5. Zaczekać na zapłon. Na wyświetlaczu pojawia się ACO +      +      . Kocioł
pracuje z mocą RANGE RATED. Funkcja kominiarza  trwa maks. 15 minut; 
jeśli temperatura zasilania przekroczy 90°C, palnik się wyłączy. Włączy się
przy spadku temperatury poniŜej 78°C

6. Zdemontuj śrubę C i zatyczkę E (RYS. 2) i wsuń sondę analizatora spalin

REGULACJA MAKSIMUM

7. Nacisnąć przycisk SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów 
odpowiadającą maksymalnej mocy (Tab. 1). Wyświetlacz: ACO+      +      .

8. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w Tab. 1
- wyregulować maksimum zaworu gazowego śrubą H (RYS. 3)

REGULACJA MINIMUM

9. Nacisnąć SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów odpowiadającą
minimalnej mocy (Tab. 2). Wyświetlacz: ACO +       +        +        . 

10. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w Tab. 2
- wyregulować minimum zaworu gazowego śrubą I (RYS. 3)

11. Aby opuścić funkcję kominiarza, przestawić pokrętło wyboru funkcji na 
LATO lub ZIMA

12. usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem zatyczkę

13. zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem obudowę na kocioł.

35 R.S.I.

25 C.S.I. – 25 R.S.I.

15 R.S.I.

10999,5Ilość CO2 [%]

109,59,09,5Ilość CO2 [%]

-

G2.350

-

G27

109,5Ilość CO2 [%]

LPGG20
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PRZEZBRAJANIE NA INNY RODZAJ GAZU

Fabrycznie kocioł jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20 (GZ50). Aby 
przezbroić kocioł na inny gaz naleŜy skorzystać z zestawu przezbrojeniowego 
dostępnego, jako akcesorium dodatkowe.

RYS. 1

Wykresy zaleŜności mocy kotła od prędkości wentylatora

RANGE RATED - OBNIśENIE MAKSYMALNEJ MOCY NA C.O.
Kocioł moŜe być zaadoptowany do róŜnych wielkościowo pomieszczeń ze względu na certyfikację RANGE RATED i moŜliwość
obniŜenia mocy maksymalnej na centralnym ogrzewaniu.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

W celu przezbrojenia naleŜy:

1. Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazowy

2. Zdjąć obudowę kotła i odchylić panel sterowania

3. Odkręcić rurkę gazową (A) – RYS. 1

4. Wymień mikser (jeŜeli znajduje się w zestawie do przezbrojenia)

5. Wyjąć dyszę (B) – RYS. 1 - umieszczoną wewnątrz rurki gazowej i zastąpić ją
odpowiednią dyszą z zestawu przezbrojeniowego

6. Przykręcić z powrotem rurkę gazową

7. Zmienić wartości parametrów 1 i 2 (patrz rozdział - MODYFIKACJA PARAMETRÓW)

8. Otworzyć zawór gazowy (sprawdzić szczelność) i zasilić elektrycznie kocioł

9. Wykonać analizę spalin i regulację zaworu gazowego (patrz rozdział - REGULACJA 
ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZ)

RYS. 2 SW1 JP1

Mynute Green 25 C.S.I. – R.S.I.
Mynute Green 15 R.S.I.
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Mynute Green 35 R.S.I.

Moc kotła [kW] Moc kotła [kW]

Moc kotła [kW]

W celu wyregulowania maksymalnej mocy kotła naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego

2. Ustawić pokrętło wyboru temp. c.o. na wartość maksymalną

3. Umieścić zworkę na JP1 (RYS. 2) na płycie elektronicznej

4. Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego

5. Wyświetlany jest napis ADJ na ok. 4 sek. 

6. Na wyświetlaczu pojawia się symbol

7. Liczba obrotów wentylatora wyraŜona w setkach np. 25= 2500

8. Pokrętłem wyboru temp. c.o. ograniczyć moc na c.o. (patrz wykres)

9. Nacisnąć przycisk SW1 (RYS. 2) – pojawia się napis ADJ

10. Odczekać 4 sek. i usunąć zworkę z JP1

11. Umieścić aktualną wartość w tabeli na końcu instrukcji kotła.
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TERMOSTAT POKOJOWY (brak zworki JP6)

Jeśli do kotła podłączony jest termostat pokojowy. Włączenie 
ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu 
pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie 
przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w dowolnym momencie 
dokonać zmiany tej temperatury obracając pokrętłem wyboru 
temperatury na c.o. W tym momencie uŜytkownik będzie mógł
ustawiać wartość zakresie zakresu od 15°C do 25°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.

TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA

Regulacja pogodowa zostaje aktywowana w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej do kotła.

Obliczenie krzywej grzewczej
Wybrana krzywa grzewczej utrzymuje teoretycznie temperaturę 20°C dla temperatur zewnętrznych pomiędzy -20°C a +20°C. 
Wybór krzywej zaleŜy od minimalnej planowej temperatury zewnętrznej zaleŜnej od strefy klimatycznej (np.Tzew. = -20) oraz 
od projektowanej Temp. c.o. (czyli od typu instalacji) i jest obliczana przez instalatora wg wzoru:

zew.

zmiennac.o.

T20

TT
KT

−

−

=
gdzie Tzmienna:          30 dla ogrzewania grzejnikowego

25 dla ogrzewania podłogowego

WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (KT)

Aby wybrać KT, naleŜy uŜyć potencjometru P3 na płycie 
elektronicznej kotła (patrz schemat elektryczny). Podczas 
obracania potencjometrem P3 numer KT zostaje pokazany 
na wyświetlaczu kotła

Brak  zworki  na  JP7 - ogrzewanie grzejnikowe
Wybór  krzywej  nr. 10 , 11 , (…) , 29 , 30 

Zamontowana  zworka  na  JP7 - ogrzewanie podłogowe  
MoŜliwość wyboru  krzywej  nr. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

30      25          20     

15

10

8 

6  
4  

2  

15°C25°C

TERMOSTAT POKOJOWY (załoŜona zworka na JP6) –
ciągła praca pompy

Przy Ŝądaniu grzania przez termostat, w celu osiągnięcia 
temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C w 
pomieszczeniu), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o 
temperaturę zewnętrzną. Brak Ŝądania grzania przez termostat 
nie oznacza wyłączenia kotła, lecz zredukowanie (przesunięcie 
równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C w 
pomieszczeniu). Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana 
jest automatycznie przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w 
dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury. W tym 
momencie moŜna ustawić wartość z zakresu 15°C a 25°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).

D - TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)
E - TEMPERATURA ZASILANIA (°C)
F - krzywa temperatury DNIA
G - krzywa temperatury NOCY

PRZYKŁADOWE OBNIśENIE NOCNE

* 10

PRZYKŁADOWE KRZYWE GRZEWCZE

KORYGOWANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ

20°C

16°C20°C

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny
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STANY AWARYJNE

Jeśli pojawi się , wskazuje to na bieŜącą usterkę; na wyświetlaczu pojawia się kod błędu, jak poniŜej:
Kody błędów A 01-02-03
NaleŜy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 sek., a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. 
Kod błędu A 04
Równocześnie z kodem błędu, na wyświetlaczu pojawia się symbol „Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji” . W tym 
przypadku naleŜy sprawdzić jaka jest wskazywana przez manometr wartość ciśnienia: jeśli manometr wskazuje wartość poniŜej 
0.3 bar, naleŜy wyłączyć zasilanie elektryczne kotła, a następnie uzupełnić ciśnienie wody w instalacji za pomocą zaworu 
napełniania do momentu, aŜ osiągnie ono wartość pomiędzy 1 a 1,5 bar. Po przeprowadzeniu tej czynności, naleŜy przywrócić
zasilanie elektryczne. Kocioł wykona jeden cykl odpowietrzania trwający około dwóch minut. 
Kod błędu A 09
Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych 
warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego 
wymiennika (Kod błędu A 09 + licznik pracy>2500h). Po konserwacji naleŜy wyzerować
licznik godzin w następujący sposób:
- odłączyć zasilanie i zdjąć obudowę
- opuścić panel sterowania
- zdjąć pokrywkę, aby otrzymać dostęp do listwy zaciskowej – RYS. 1
Następnie naleŜy włączyć kocioł, wcisnąć i przytrzymać przycisk SW1 przez 4 sekundy, 
aby sprawdzić, czy licznik został wyzerowany, naleŜy odłączyć i włączyć zasilanie; 
odczyt licznika jest wyświetlany po znaku „-C-„.
Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za kaŜdym razem, gdy wymiennik 
jest starannie czyszczony lub wymieniany. Aby sprawdzić ilość godzin, przemnoŜyć
wartość przez 100 (np.: wyświetlana wartość 18 = 1800 sumarycznych godzin –
wyświetlana wartość 1= 100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, nawet gdy 
kod błędu pojawi się na wyświetlaczu.

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

ZESTAW ZEWNĘTRZNEJ SYGNALIZACJI BŁĘDU „ITRF05” (AKCESORIA 
DODATKOWE)

Istnieje moŜliwość podłączenia urządzenia ITRF05, które w razie gdy na kotle pojawi się stan awarii, zamyka obwód 
przekaźnikowy na CN4. Do CN4 moŜna podłączyć jakiekolwiek urządzenia alarmujące np.: dzwonek, bramkę SMS itp..

CN7 – łącznik w kotle
CN2 – łącznik na płycie ITRF05
CN4 – złącze przekaźnikowe (bezprądowe)

RYS. 1

ODPOWETRZNIK RĘCZNY

Kocioł został wyposaŜony w odpowietrznik ręczny znajdujący się na górnej pokrywie 
obudowy kotła. NaleŜy:
• podłączyć rurkę która znajduje się na wyposaŜeniu kotła i odprowadzić drugi jej 
koniec do zewnętrznego zbiornika / zlewu
• zamknąć zawór gazowy
• odkręcić zawór napełniania oraz odpowietrznik ręczny
• wykonywać cykle Ŝądania grzania co spowoduje przestawianie się zaworu 3-
drogowego poprzez zamykanie i otwieranie obwodu termostatu pokojowego (R.S.I.) / 
odkręcanie i zakręcanie kranu c.w.u. (C.S.I.)
• powtarzać cykle przez ok.. 10 min lub do czasu aŜ przez odpowietrznik przestanie 
ulatniać się powietrze.
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LISTA KOMUNIKATÓW I KODÓW BŁĘDÓW

MYNUTE GREEN – kocioł kondensacyjny

60oC śądanie grzania na c.w.u. 

Podłączona sonda zewnętrzna

P MigaFunkcja wstępnego podgrzania c.w.u. w toku  (tylko C.S.I.)

PFunkcja wstępnego podgrzania c.w.u. aktywna  (tylko C.S.I.)

Cykl automatycznego odpowietrzania

MigaInterwencja presostatu wody

Obecność płomienia

Funkcja antyzamarzaniowa

80oCśądanie grzania na ciepło 

88oC MigaPrzejściowe oczekiwanie na uruchomienie 

ACOFunkcja kominiarza

ADJElektroniczna regulacja min. i maks. mocy na c.o.

A77Interwencja termostatu niskiej temperatury

A11Płomień pasoŜytniczy

A09Sonda NTC spalin lub potrzeba czyszczenia wymiennika. Przegrzew na sondzie NTC spalin 

A08RóŜnica temperatur zasilanie/powrót lub sonda NTC na powrocie c.o.

A07RóŜnica temperatur zasilanie/powrót lub sonda NTC na c.o.

A06Awaria sondy NTC na c.w.u. (R.S.I. tylko z zasobnikami wyposaŜonymi w sondę NTC)

A04Alarm presostatu wody

A03Alarm presostatu spalin

A02Interwencja termostatu temperatury granicznej

A01Alarm usterki elektrycznej ACF (awaria elektroniki)

A01 Alarm blokady modułu ACF (zakłócenie płomienia)

OFFWyłączony 

-Stand-by 

WYŚWIETLACZSTATUS KOTŁA
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Kocioł wyposaŜony jest w:
• Cyfrowy wyświetlacz pokazujący:

a. temperaturę c.o. 
b. temperaturę c.o. i c.w.u. w czasie nastawiania
c. kody błędów (w przypadku awarii)
d. nr. krzywej grzewczej (podczas ustawiania)
e. prędkości wentylatora (podczas ustawiania)

• Wbudowany moduł regulacji pogodowej
• Kostkę przyłączeniową sondy zewnętrznej i programatora 

OMEGA
• Pompę obiegową z automatycznym odpowietrznikiem
• Separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem
• Odpowietrznik ręczny + silikonowy węŜyk do odpowietrzania
• 8-litrowe naczynie wzbiorcze
• Zawór bezpieczeństwa 3bar po stronie c.o.
• NajwyŜszy stopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego IPX5D
• Zasobnik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

DUPLEX posiada:
a. naczynie wzbiorcze c.w.u.
b. anoda magnezowa testerem zuŜycia
c. węŜownicę o wysokim wydaku c.w.u.
d. zawór bezpieczeństwa zasobnika 

Kocioł posiada zabezpieczenia przed:
• Brakiem ciągu kominowego
• Przekroczeniem granicznej temperatury
• Brakiem wody
• Wypływem gazu spowodowanym brakiem płomienia
• Blokowaniem się pompy i zaworu 3-drogowego

Do  kotła  moŜna  podłączyć:
• termostat pokojowy ALPHA 7D (ON-OFF)
• programator OMEGA w trybie REC lub CRT
• Sondę temperatury zewnętrznej
• Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1
• Zestaw trzech stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2
• Termostat lub sondę NTC zasobnika c.w.u. (R.S.I.)
• Przekaźnik zewnętrznej sygnalizacji błędu ITRF05
• Termostat granicznej temperatury (strefy podłogowej)

Kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu G20 (GZ50).
Kocioł moŜna przezbroić na gaz: 
Mynute Boiler Green 25 B.S.I. : G2.350, G27, G31 / G30 (LPG)
Mynute Boiler Green 32 B.S.I. : G31 / G30 (LPG)

MYNUTE BOILER GREEN – KOCIOŁ KONDENSACYJNY Z WBUDOWANYM 
ZASOBNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ „DUPLEX”

Mynute Boiler Green 25 B.S.I. - wbudowany zasobnik 45l (6-25kW)
Mynute Boiler Green 32 B.S.I.    - wbudowany zasobnik 60l (6-32kW)

Przeznaczenie
MYNUTE BOILER GREEN to nowa gama kotłów kondensacyjnych z wbudowanym zasobnikiem marki Beretta. Te 
nowoczesne, bezpieczne i energooszczędne urządzenia to kompletne kotłownie przeznaczone do ogrzewania i przygotowywania 
ciepłej wody uŜytkowej w mieszkaniach oraz domach jedno- i wielorodzinnych. Dzięki wysokiej wydajności (109,3%*) i 
wykorzystaniu zjawiska kondensacji spalin kotły są ekonomiczne i ekologiczne. Dzięki przejrzystemu panelowi sterowania z 
wyświetlaczem LCD regulacja parametrów pracy kotła jest prosta i szybka. Kotły MYNUTE BOILER GREEN dostępne są w 2 
wersjach: o mocy maksymalnej 25 kW i z 45 litrowym zasobnikiem oraz o mocy maksymalnej 32 kW i z 60 litrowym 
zasobnikiem.

IPX5D

Zasobnik DUPLEX

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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BUDOWA I ELEMENTY SKŁADOWE

Odpowietrznik ręczny

Dysza gazowa

Odpowietrznik 
automatyczny z 

separatorem powietrza

Naczynie wzbiorcze 
zasobnika

Otwory na sondę
analizatora spalin

Wymiennik 
kondensacyjny

Syfon kondensatu

Zawór 3-drogowy

Zawór spustowy

Zawór bezpieczeństwa 
3 bar

Palnik

Wentylator

Sonda NTC spalin

Komora powietrza

Naczynie wzbiorcze

Elektroda jonizacyjna

Elektroda kondensatu

Transformator zapłonowy

Zasobnik ze stali 
nierdzewnej DUPLEX

Presostat wody

Zawór gazowy

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

Elektroda zapłonowa

Mikser

Pompa

78barMaksymalne ciśnienie zasobnika

183141lIlość ciepłej wody przez pierwsze 10min przy  ∆t 30°C

-11l/minOgranicznik przepływu

37-6037-60°CZakres nastawy temp.

0,7070,707m2Powierzchnia wymiennika

3,873,87lPojemność wymiennika

6045lPojemność zasobnika

PionowapionowaOrientacja wymiennika

pionowapionowaOrientacja zasobnika

Stal nierdzewna 
DUPLEX

Stal nierdzewna 
DUPLEX

Typ zasobnika 

Mynute Boiler Green 
32 B.S.I.

Mynute Boiler Green 
25 B.S.I. 

Jedn.Dane techniczne zasobnika 

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ „DUPLEX”

Zasobnik został wykonany ze stali nierdzewnej typu DUPLEX – stal ta posiada zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie 
(zapobiega to powstawaniu szczelin) oraz bardzo wysoką odporność na korozję wŜerową. Zasobnik posiada anodę magnezową, 
zawór bezpieczeństwa, izolację, zawór spustowy oraz naczynie wzbiorcze. MoŜliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u.
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Eliptyczna kształt odpowiadający Ø 18,8 mm, 
gwarantując bardzo ograniczone utraty obciąŜenia i
maksymalną trudność w odkładaniu się nieczystości.

Palnik ze stali INOX

Sonda kondensatu

Elektroda wykrywania 
płomienia

Elektroda zapłonowa

Jeśli nie ma kondensatu w komorze,

pływaki nie dopuszczą, aby spaliny 

wydostały się na zewnątrz.

Kiedy jest obecny kondensat, pływaki 

pozwalają na ujście. Woda gwarantuje, Ŝe 

spaliny nie wydostana się na zewnątrz.

JeŜeli ciśnienie wentylatora wypchnie 

kondensat z syfonu, pływaki nie dopuszczą, 

aby spaliny wydostały się na zewnątrz.

Wyjście wody

Wir wody

Wejście wiru

Odpowietrznik automatyczny

Separacja powietrza i 
wody

Wejście wody 

Skład zanieczyszczeń

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

WYMIENNIK Al/Si/Mg PALNIK INOX

SEPARATOR POWIETRZA Z EFEKTEM CYKLONU

PODWÓJNY (*) SYFON KONDENSATU
(*) kondensat z komory spalania i komina płyną do osobnych syfonów
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TRYBY GRZEWCZE

CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Grzejnikowe (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 40 – 80 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

2. Podłogowe (zamontowana zworka na JP 7) – wybór temperatury na kotle: 20 – 45 °C

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

3. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref grzewczych CONNECT BASE 

MIX 1 (brak zworki na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworze mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C

4. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe nr 1 + podłogowe nr 2) przy wykorzystaniu modułu 3 stref 

grzewczych CONNECT BASE MIX 2 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy grzejnikowej: 40 – 80 °C. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru krzywe grzewcze o numerach : 10 , 11 , (…) , 29 , 30

Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na zaworach mieszających w CONNECT BASE MIX 2: 20 - 50°C

CIEPŁA WODA UśYTKOWA (C.W.U.)

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

z.w...

cwu

Wybór temperatury : 37oC – 60oC

Wydatek (dT 25oC):
• Mynute Boiler Green 25 B.S.I. – 14,3 l/min
• Mynute Boiler Green 32 B.S.I. – 18,3 l/min

Przyłącze cyrkulacyjne : KOD 1103479

Zasobnik posiada okno rewizyjne pozwalające na kontrolę i 
ewentualne usunięcie osadów

PROGRAMATOR C.W.U. (*)

Istnieje moŜliwość podłączenia programatora c.w.u. dzięki któremu moŜna dostosować
okres czasu grzania zasobnika do konkretnego harmonogramu. NaleŜy podłączyć
programator do kostki przyłączeniowej M2 na zasadzie:

NIE  GRZEJE C.W.U.GRZEJE C.W.U.Obwód M2 - zamknięty

NIE  GRZEJE C.W.U.NIE  GRZEJE C.W.U.Obwód M2 – otwarty

Brak Ŝądania grzania zasobnika 
przez kocioł

śądanie grzania zasobnika przez 
kocioł

purple - fioletowy
(*) – przy braku programatora, na M2 powinien znajdować się mostek
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Mieszane ogrzewanie (grzejnikowe + podłogowe) przy wykorzystaniu modułu 2 stref 
grzewczych CONNECT BASE MIX 1 (brak mostka na JP 7) – wybór temperatury strefy 
grzejnikowej na kotle: 40 – 80 °C. 
Po podłączeniu sondy zewnętrznej do wyboru pogodowe krzywe grzewcze o numerach : 
10 ; 11 ; 12 ; (…) ; 28 ; 29 ; 30.
Wybór temperatury strefy podłogowej realizowany na termostatycznym zaworze 
mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C. 

TA 1
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania podłogowego.

TA 2
Zdemontować mostek i 
podłączyć termostat strefy 
ogrzewania grzejnikowego.

230V  

50 Hz

¾”

GZ  PZ               PP GP

GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej
GP – powrót z instalacji grzejnikowej
PZ – zasilanie instalacji podłogowej
PP – powrót z instalacji podłogowej

½” ¾” ¾” ½”

Max 35kW

GP  P1P P2P GZ   P1Z P2Z     

¾”

GP – powrót z instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
GZ – zasilanie instalacji grzejnikowej 
(3/4”)
PAP – powrót z instalacji podłogowej 1 
(1”)
PAZ – zasilanie instalacji podłogowej 1 
(1”)
PBP – powrót z instalacji podłogowej 2 
(1”)
PBZ – zasilanie instalacji podłogowej 2 
(1”)

Podłączyć do mostka A w kotle

TA ZONA ALTA – termostat strefy grzejnikowej
TA ZONA BT1 – termostat strefy podłogowej 1
TA ZONA BT2 – termostat strefy podłogowej 2

CONNECT BASE MIX 1 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + PODŁOGOWE

CONNECT BASE MIX 2 – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE + 2 X PODŁOGOWE

Wykorzystując moduł 3 stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2 istnieje moŜliwość podłączenia strefy grzejnikowej i 2 niezaleŜnych stref podłogowych.

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

OT+ : w konfiguracji kotła z 
CONNECT BASE MIX 1 nie naleŜy 
podłączać programatora OT+

E : miejsce na podłączenie sondy 
zewnętrznej

A : naleŜy zdemontować mostek i 
podłączyć do panelu w CONNECT 
BASE MIX 1
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-13mbarCiśnienie zasilania gazu I2Ls (G2.350)

-20mbarCiśnienie zasilania gazu I2Lw (G27)

1511l/min Regulator przepływu

18,314,3l/min Wydatek ciepłej wody przy 25°C 

15,311,9l/min przy ∆t 30°C 

FUNKCJA C.W.U.

88bar Maksymalne ciśnienie wody 

13,110,2l/min przy ∆t 35°C 

37 - 6037-60°C Zakres regulacji temperatury c.w.u. 

(*) uśredniona wartość z zakresu pracy w róŜnych warunkach

5.1605.160kcal/h

6,006,00kWZredukowana moc cieplna (*)

27.52021.500kcal/h

32,0025,00kWNominalna moc cieplna (*)

27.52021.500kcal/h

6,006,00kWZredukowane obciąŜenie cieplne palnika 

32,0025,00kWc.w.u.              Nominalne obciążenie cieplne palnika

5.1605.160kcal/h

37

20

1

8

1.000

300

20/45 - 40/80

0,25 - 0,45

3 - 90

0,11

1,73

X5D

230- 50

PL

II2ELwLs3P

123

105,8

98,6

107,1

105 - 108

98,3

102,3

98 - 98,2

5.160

6,00

21.500

25,00

5.573

6,48

5.067

5,89

5.160

6,00

22.575

26,25

21.070

24,50

21.500

25,00

Mynute Boiler Green 25 B.S.I.

37mbarNominalne ciśnienie płynnego LPG (G31)

20mbarNominalne ciśnienie metanu (G20)

Ciśnienie gazu

1barCiśnienie w naczyniu wzbiorczym

10lNaczynie wzbiorcze 

1.000l/hprzy przepływie

300mbarPompa: ciśnienie tłoczenia

20/45 - 40/80°CZakres regulacji temperatury wody grzewczej

0,25 - 0,45barMinimalne ciśnienie dla poprawnej pracy

3 - 90bar-°CMaksymalne ciśnienie - temperatura wody

FUNKACJA C.O.

0,10%Strata kominowa przy wyłączonym palniku

2,14%Strata kominowa przy włączonym palniku

X5DIPStopień ochrony

230- 50V - HzNapięcie zasilania

PLKraj przeznaczenia

II2E3PKategoria

137WMoc elektryczna

106,9%Średnia sprawność Pn (50°/30°)

97,9%Średnia sprawność Pn (80°/60°)

109,3%Sprawność przy 30% (30° powrót)

105,7 - 107,7%Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°)

97,9%Sprawność spalania

102,7%Sprawność przy 30% (47° powrót)

97,5 - 98,3%Sprawność Pn max- Pn min

5.160kcal/h

6,00kWMinimalna moc (RANGE RATED) (Qm)

21.500kcal/h

25,00kWNominalna moc (RANGE RATED) (Qn)

5.557kcal/h

6,46kWZredukowana moc cieplna kotła (50°/30°)

5.072kcal/h

5,90kWZredukowana moc cieplna kotła (80°/60°)

5.160kcal/h

6,00kWZredukowane obciążenie cieplne palnika

22.726kcal/h

26,43kWNominalna moc cieplna kotła (50°/30°)

20.963kcal/h

24,38kWNominalna moc cieplna kotła (80°-60°)

21.500kcal/h

25,00kWOgrzewanie Nominalne obciążenie cieplne palnika

Mynute Boiler Green 32 B.S.I.OPIS

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

DANE TECHNICZNE
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1,3/1,61,3/1,6m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

60-10060-100mm Średnica 

Charakterystyka wentylatora

90180Pa Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 0,85m

4745Pa Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m 

85150Pa Wysokość podnoszenia (ciśnienie) w kotle bez przewodów 

11,78- 2,7011,78 - 2,70gr/sMasowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.) 

7,857,85m Maksymalna długość

75 - 5879 - 57°CTemperatura spalin

25 – 2335 - 30ppm NOx b.w. poniżej 

9,0 – 9,59,0 – 9,5% CO2

160 – 25145 - 45ppm Maksymalnie - Minimalnie    CO b.w. poniżej 

Wartości emisji przy maks. i min. Natężeniu gazu G20 (*)

55Klasa NOx

5760 mMaksymalna długość

8080mm Średnica 

System spalinowy B23P-B53P

1/1,51/1,5m Straty dla załomu 45°/90°

35+3536+36m Maksymalna długość

8080mm Średnica 

Oddzielne przewody odprowadzenia spalin

130130mm Otwór w ścianie (średnica) 

1/1,51/1,5m Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°

14,8514,85m Maksymalna długość

80-12580-125mm Średnica 

Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin

105105mm Otwór w ścianie (średnica) 

33,41633,416Nm3/hPrzepływ spalin 

31,48531,485Nm3/hPrzepływ powietrza 

Natężenie przepływu (G31)

11,32 - 2,5811,32 - 2,58gr/sMasowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.) 

33,74433,744Nm3/hPrzepływ spalin 

31,23731,237Nm3/hPrzepływ powietrza 

Natężenie przepływu (G20)

6461kgMasa kotła

450450mmDługość obudowy

600600mmSzerokość

950950mmWysokość

Wymiary kotła

3/4”3/4”ØWlot gazu

1/2”1/2”ØWejście – wyjście podłączenia zasobnika c.w.u.

3/4”3/4”ØWejście – wyjście ogrzewania

Połączenia hydrauliczne

Mynute Boiler Green 32 B.S.I.Mynute Boiler Green 25 B.S.I.OPIS

(*) Próba wykonana z koncentrycznym przewodem rurowym Ø 60-100 o długości 0,85m – temperatura wody 80-60°C

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

DANE TECHNICZNE C.D.
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TABELA MULTIGAZ

1.800 

1.800 

6.300 

6.300 

3.400 

0,88

0,88

3,67

3,67

1 - 6,7 

1 - 63 - 130 

10,5

107,1

13

132,6

24,49

-

29,67 

G2.350

1.800 

1.800 

6.300 

6.300 

3.400 

0,77

0,77

3,23

3,23

1 - 6,0

1 - 63 - 130 

17,5

178,5

20

203,9

27,89

-

35,17

G27

0,47 kg/h

Mynute Boiler Green 32 B.S.I.

Mynute Boiler Green 25 B.S.I.

1.600 1.600 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

6.300 6.300 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

5.200 5.200 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

3.400 3.400 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

0,47 kg/h

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

2,48 kg/h

1 - 4,7 1 - 6,7 mm

kolor

Dysza gazowa: liczba – średnica 

Mikser

1 - 63 - 130 1 - 63 - 130 mmPalnik: liczba – średnica - długość

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

1,94 kg/h

3,38 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

1.600 1.600 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

1.700 1.700 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

1,94 kg/h

1.700 1.700 rpmMinimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

5.600 5.600 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

0,47 kg/h

1,94 kg/h

1 - 4,7 1 - 6,7 mm

kolor

Dysza gazowa: liczba – średnica 

Mikser

0,47 kg/h

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.w.u.

Propan 

G31
Gaz ziemny 

G20
JednostkaOpis

0,63 Sm3/hMinimalne zuŜycie gazu dla c.o.

3.400 3.400 rpmIlość obrotów powolnego zapłonu 

5.600 5.600 rpmMaksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)

2,64 Sm3/hMaksymalne zuŜycie gazu dla c.o. 

1 - 63 - 130 1 - 63 - 130 mmPalnik: liczba – średnica - długość

-
8

81,6

mbar

mm H2O

Minimalne ciśnienie zasilania 

37

377,3

20

203,9 

mbar

mm H2O

Nominalne ciśnienie zasilania 

88

46,34 

34,02 

-

MJ/m3S

MJ/KgS

Wartość opałowa netto

70,6945,67 MJ/m3SLiczba Wobbego dolna Wi (15°C, 1013 mbar) 

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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ujście kondensatu

zaw. spustowy zasobnika

wyjście c.w.u.

powrót/zasilanie c.o.

wejście z.w.

gaz

39

78,5

142,5

171,75

219,5

256,25

SC 

RC 

U 

R/M 

E 

G 

1/2"wejście z.w.AF

1/2"wyjście c.w.u.AC

3/4"gazG

3/4"zasilanie  c.o.M

3/4"powrót  c.o.R

Kocioł z wbudowanym zasobnikiem (B.S.I.)

ZESTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH
Kocioł seryjnie wyposaŜony jest w listwę montaŜową oraz szablon montaŜowy. Kocioł moŜna doposaŜyć w konsolę przyłączy. 

FILTR

WYMIARY KOTŁA

Podczas montaŜu naleŜy zachować odstępy, które 
pozwolą na późniejsze serwisowanie kotła:

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

CHARAKTERYSTYKA POMPY

A. Powrót c.o.

B. Zasilanie c.o.

C. Wyjście c.w.u.

D. Wejście zimnej wody

E. Powrót zasobnika c.w.u.

1. Zawór bezpieczeństwa

2. By-pass

3. Zawór 3-drogowy

4. Pompa

5. Dolny odpowietrznik automatyczny

6. Sonda NTC na powrocie

7. Wymiennik główny

8. Sonda NTC na zasilaniu

9. Górny odpowietrznik automatyczny

10. Separator powietrza

11. Odpowietrznik ręczny

12. Zasobnik c.w.u.

13. Wymiennik

14. Naczynie wzbiorcze zasobnika

15. Zawór bezpieczeństwa

16. Zawór spustowy

17. Sonda NTC zasobnika c.w.u.

18. Zawór napełniania

19. Presostat wody

20. Zawór spustowy

21. Naczynie wzbiorcze na c.o.

W
ys
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oś

ć
po

d
no

sz
en

ia
 [

m
H

2O
]

Przepływ [l/h]

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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ELEMENTY FUNKCYJNE

c.o.       c.o.  gaz          c.w.u.                     z.w.

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

1. Zawór napełniania

2. Kolektor spustowy 

3. Presostat wody

4. Zawór opróŜniania

5. Siłownik zaworu 3-drogowego  

6. Zawór bezpieczeństwa

7. Pompa 

8. Dolny odpowietrznik automatyczny

9. Dysza gazowa

10. Syfon

11. Mikser

12. Elektroda kondensatu

13. Elektroda zapłonowa

14. Elektroda jonizacyjna

15. Sonda NTC spalin

16. Termostat granicznej temperatury

17. Zaślepka otworu analizy spalin

18. Wyrzut spalin

19. Sonda NTC zasilania

20. Wymiennik główny

21. Odpowietrznik ręczny

22. Górny odpowietrznik automatyczny

23. Naczynie wzbiorcze c.o.

24. Palnik

25. Transformator zapłonowy

26. Wentylator

27. Sonda NTC zasobnika

28. Zawór gazowy

29. Zasobnik c.w.u.

30. Naczynie wzbiorcze c.w.u.

31. Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.

32. Zawór spustowy zasobnika c.w.u.

Mynute Boiler Green 25 B.S.I.

1. Zawór napełniania

2. Kolektor spustowy 

3. Presostat wody

4. Zawór opróŜniania

5. Siłownik zaworu 3-drogowego  

6. Zawór bezpieczeństwa

7. Pompa 

8. Dolny odpowietrznik automatyczny

9. Dysza gazowa

10. Syfon

11. Mikser

12. Elektroda kondensatu

13. Elektroda zapłonowa

14. Elektroda jonizacyjna

15. Sonda NTC spalin

16. Termostat granicznej temperatury

17. Zaślepka otworu analizy spalin

18. Wyrzut spalin

19. Sonda NTC zasilania

20. Wymiennik główny

21. Odpowietrznik ręczny

22. Górny odpowietrznik automatyczny

23. Naczynie wzbiorcze c.o.

24. Palnik

25. Transformator zapłonowy

26. Wentylator

27. Sonda NTC zasobnika

28. Zawór gazowy

29. Zasobnik c.w.u.

30. Naczynie wzbiorcze c.w.u.

31. Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.

32. Zawór spustowy zasobnika c.w.u.

Mynute Boiler Green 32 B.S.I.

c.o.       c.o.  gaz          c.w.u.                     z.w.
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LEGENDA

1 Wskaźnik ciśnienia
2 Wyświetlacz LCD (wskazuje temperaturę oraz status pracy kotła)
3 Pokrętło wyboru funkcji:    

OFF/RESET,

funkcja LATO,

funkcja ZIMA / wybór temperatury c.o

4 Pokrętło wyboru temperatury na c.w.u. 

WYŚWIETLACZ LCD

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.

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz podświetlany na biało!

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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WEJŚCIA Podłączenia niskonapięciowe

M6
OT+ - programator REC / Komfort Plus – Omega (tryb REC)
A - sonda zewnętrzna
B - termostat pokojowy (ON / OFF) / termostat ALPHA 7D / 
programator OMEGA (tryb CRT)

ALARM
M2a
C - termostat niskiej temperatury (np. zamontowany na 
rozdzielaczu podłogowym) / alarm ogólny, po usunięciu 
białego mostka

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

M2:
POS - programator c.w.u.
JeŜeli obwód POS pozostaje otwarty to mimo Ŝądania grzania 
zasobnika, kocioł nie będzie podgrzewał wody w zasobniku..

UWAGA! Przy braku programatora, na M2 powinien 
znajdować się mostek.

WEJŚCIA – Programator zasobnika

white - biały

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

purple - fioletowy

POS

PROGRAMATORY

1. Brak programatora (załoŜony fabrycznie mostek na T.A.) - wybór temperatury c.o. pokrętłem na panelu kotła.

2. Programator OMEGA (tryb REC, podłączenie przewodami OT+ do OT+) – przejmuje sterowanie kotłem, 
programowanie tygodniowe c.o. oraz dobowe zasobnika c.w.u., kody błędów, pokazuje temperaturę zewnętrzną

3. Programator ALPHA 7D lub OMEGA w trybie CRT (lub termostat ON/OFF), podłączenie przewodami TA –
programowanie czasów grzania c.o. i temperatury w pomieszczeniu 

4. Podłączona  sonda  zewnętrzna - aktywna regulacja  pogodowa

WEJŚCIA – ZASILANIE KOTŁA (230V / 50Hz)
NaleŜy zachować biegunowość podłączenia.
NaleŜy wykorzystać przewód dostarczony razem z kotłem, lub 
HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.
Pobór mocy (maksymalny):
-123W (25 B.S.I.), 
-137W (32 B.S.I.) brown – brązowy

blue - niebieski 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 2-funkcyjny) B.S.I.

LEGENDA KOLORÓW
Blu -niebieski
Marrone - brązowy
Nero - czarny
Rosso - czerwony
Bianco - biały
Viola - fioletowy
Rosa - róŜowy
Arancione - pomarańczowy
Grigio - szary
Giallo - Ŝółty
Verde - zielony

Listwa zaciskowa: POS (programator c.w.u.)M2aS.BOLL – Sonda NTC zasobnikaG

Listwa zaciskowa: 230VM3 T.BOLL/POS – Termostat zasobnika c.w.u./programator c.w.u.F

Listwa zaciskowa – Termostat niskiej temperatury / błąd 
zewnętrzny

M2Sonda zewnętrznaE

Bezpiecznik zewnętrzny 3.15AFF   Bezpiecznik 3,15AFD

Sonda NTC na powrocie obiegu c.o.S.R.  
Funkcja kominiarza, przerwanie cyklu odpowietrzania i kalibracja gdy 
aktywna

S.W 1

Sonda NTC na zasilaniu obiegu c.o.S.M.   ŁącznikiCN1-CN15 

Sonda NTC spalinS.F.   Wbudowany zasobnik z sondą NTC (brak mostka)JP8

Termostat granicznej temperatury wodyT.L.A. Zarządzanie instalacją grzejnikową (brak mostka) / podłogową (mostek)JP7

Sonda zasobnika c.w.u.S.B.
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy (tylko gdy podłączona 
sonda zewnętrzna)

JP6 

Presostat wodyP.A.
Funkcja grzania tylko dla kotłów z wbudowanym zasobnikiem (mostek 
załoŜony)

JP5

Programator c.w.u.POSKocioł z wbudowanym zasobnikiem (mostek załoŜony)JP4

Transformator zapłonuTSC2Kalibracja serwisowa (MAX, MIN, MAX_CH, RLA)JP3  

Elektroda zapłonowaE.A.  Zerowanie czasów na c.o.JP2  

Napęd zaworu trójdrogowego3V  Kalibracja mocy maksymalnej - RANGE RATED (MAX_CD_ADJ)JP1 

Kontrola wentylatoraV Lv  Nie uŜywanyP4 

Zasilanie wentylatora 230VV HvWybór krzywej grzewczejP3

Operator zaworu gazowegoOPE   Potencjometr c.w.u.P2

PompaP   Potencjometr funkcji off–lato–zima–reset / temp. c.o.P1

Listwa zaciskowa: Open therm, sonda zewnętrzna, termostat 
pokojowy (24Vdc)

M6Płyta elektroniczna ze zintegrowanym wyświetlaczemAKL

bezpiecznik 3.15ATF1 Termostat niskiej temperatury / błąd zewnętrznyC

Elektroda kondensatuS.C.Zawór gazowyB

Elektroda jonizacyjnaE.R.  24V Mostek termostatu pokojowegoA

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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90°45°

1,6 m1,3 m25 B.S.I. – 7,85 m

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 60/100

1,6 m1,3 m32 B.S.I. – 7,85 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 60/100 mm

ODPROWADZANIE SPALIN

Mynute Boiler Green jest kotłem typu C (z zamknięta komorą spalania), w związku z tym wymaga szczelnych połączeń
przewodów spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia. W ofercie Beretta 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 pary wodnej zawartej w spalinach. Jeśli 
system spalinowy nie jest wyposaŜony w odpływ, kondensat bezpiecznie odprowadzany jest przez kocioł.
UWAGA!
NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów

Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

WIDOK KOTŁA Z GÓRY

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 80-125 mm)

Adapter Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 60-100 mm)

Adapter Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

A

Zatyczka otworów 
analizy spalin i 
powietrza

C

Odpowietrznik 
ręczny

D

Przewód 
koncentryczny ø
60/100 mm

B

Wlot powietrza 
ø 80 mm

A

B

CD

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

A

B

C

D

90°45°

1,5 m1 m25 B.S.I. – 14,85 m

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 80/125

1,5 m1 m32 B.S.I. – 14,85 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80/125 mm
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25 B.S.I. – 36m + 36m

32 B.S.I. – 35m + 35m

90°45°

SYSTEM ROZDZIELONY  Ø 80 + 80

1,5 m1,0 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość kominów 
ø 80 + 80 mm

25 B.S.I. – 60m

32 B.S.I. – 57m

90°45°

SYSTEM B23P–B52P Ø80 

(pobór powietrza z pomieszczenia)

1,5 m1,0 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW Ø80+Ø80 DLA 
KOTŁÓW 25 B.S.I. (*) 

UWAGA!
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 naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

SYSTEM ROZDZIELONY ø 80 +80 mm

Adapter Ø80+80 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości.

SYSTEM B23P-B53P (ø 80 mm)

Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

ZESTAW RENOWACYJNY (ø 80/125 mm)

W  skład  zestawu  wchodzi:

1. Kolano 90° - Ø 80 samoblokujące się w trójniku Ø 120
lub Ø 130 znajdującego się w szachcie kominowym

2. Obręcz centrująca do rury spalinowej Ø 80 z otworami do 
prowadzenia liny

3. Kolektor powietrzno – spalinowy z płytą dachową
4. PrzedłuŜenie Ø 80 o (25 cm) z moŜliwością docięcia
5. PrzedłuŜenie koncentryczne Ø 80/125 o długości 25 cm z 

o-ringiem uszczelniającym do rury Ø 130
6. Rozeta Ø 125
7. Adapter kolanowy Ø 60/100 – 80/125
8. Wazelina  techniczna 

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Zestaw renowacyjny słuŜy do szybkiej adaptacji komina od kotła z komorą otwartą
(podciśnieniowego – typ N) do kotła z komorą zamknięta (wymagany komin 
nadciśnieniowy – typ P). Istniejący komin zostanie wykorzystany do poboru powietrza, a 
wyrzut spalin zostanie zrealizowany poprzez wkład ø 80 mm. W skład zestawu wchodzi 
kolano 90° (Ø 80) samoblokujące się w trójniku Ø 120 - Ø 130. Kolano to wytrzymuje 
obciąŜenia całego wkładu kominowego.

D
łu

go
ść

pr
ze

w
od

u 
sp

al
in

ow
eg

o 
[m

]
Długość przewodu powietrznego [m]

(*) wykresy maksymalnych długości kominów dla systemu rozdzielonego 
kotłów 32 B.S.I. znajdują się w instrukcji kotłów 

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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OPIS MOSTKÓW

JP1
Kalibracja RANGE RATED (MAX_CD_ADJ). Przy załoŜonej zworce istnieje moŜliwość obniŜenia mocy maksymalnej kotła na 
centralnym ogrzewaniu (więcej w rozdziale RANGE RATED).

JP2
Przy braku zworki, palnik w trybie c.o. przez pierwsze 15 minut pracuje maksymalnie przy 75% mocy oraz występuje przerwa 3 
min. między wyłączeniem, a kolejnym włączeniem palnika. Po zamontowaniu zworki, czasy te są zerowane.

JP3
Wraz z załoŜoną zworką JP1 umoŜliwia kalibrację parametrów kotła (MAX, MIN, MAX_CH, RLA).

JP4
Kocioł z wbudowanym zasobnikiem (mostek załoŜony).

JP5
Funkcja grzania tylko dla kotłów z wbudowanym zasobnikiem (mostek załoŜony).

JP6
Funkcja obniŜenia nocnego i ciągłej pracy pompy, aktywna tyko, gdy podłączona jest sonda zewnętrzna (więcej w rozdziale 
TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA).

JP7
Typ instalacji:
- instalacja grzejnikowa 40-80°C (brak mostka – tryb fabryczny)
- instalacja podłogowa 20-45°C (zamontowany mostek).

JP8
Wbudowany zasobnik z sondą NTC (brak mostka).

KONFIGURACJA KOTŁA

Na płycie elektronicznej kotła istnieje szereg mostków (JPX), które umoŜliwiają jego konfigurację. 

Aby uzyskać dostęp do płyty, naleŜy:

1. odchylić panel sterowania do siebie
2. odkręcić śruby F (patrz rys. poniŜej) i zdjąć pokrywę
3. na wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się zworki i śrubokręt
4. zworki naleŜy montować przy wyłączonym kotle na płycie elektronicznej (patrz rys. poniŜej)

F

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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34

63

18

63

G2.350

34

56

17

56

LPG

34

63

18

63

G27

34

52

16

63

G20

Mynute Boiler Green 32 B.S.I.

-

-

-

-

G2.350

34

56

17

56

G20

Mynute Boiler Green 25 B.S.I.

LPGG27

-

-

-

-

34

52

16

63

Wartość parametrów (rpm / 100) w zaleŜności od rodzaju gazu

WOLNY START4

MAKSIMUM NA 
C.O.

3

ABSOLUTNE 
MIMIMUM

2

a) C.W.U.
b) ABSOLUTNE 

MAKSIMUM
1

Wskazania 
wyświetlacza

Opis parametru
Numer 

parametru

UWAGA! Czynności regulacyjne mogą zostać zakończone bez zapamiętania poszczególnych wartości i z pozostawieniem 
wartości fabrycznych poprzez wyjęcie zworek z JP1 i JP3 bez zmiany parametrów, przez przestawienia pokrętła wyboru funkcji 
w pozycję OFF/RESET lub odłączając zasilanie elektryczne kotła. 

56

34

56

17

56

25 B.S.I.

52

34

32 B.S.I.

52

16

63

Wartość fabryczna - obroty wentylatora (rpm/100) 

WOLNY START4

OGRANICZENIE MOCY C.O. 
(rozdział RANGE RATED)

5

MAKSIMUM NA C.O.3

ABSOLUTNE MINIMUM2

C.W.U.
ABSOLUTNE MAKSIMUM

1

Wskazania 
wyświetlacza

Tryb pracy
Numer 

parametru

Tabela 1 (nastawy fabryczne dla gazu G20)

Tabela 2

Aby aktywować funkcję zmiany wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego

2. Ustawić pokrętło c.w.u. na minimum a c.o. na maksimum

3. Na płycie elektronicznej (RYS. 1) umieścić zworki na JP1 i JP3
(RYS. 2)

4. Podłączyć zasilanie do kotła - wyświetla się ADJ przez 4 sek.

5. Pojawia się Parametr 1 (patrz Tabela 2)

6. Obracać pokrętłem temperatury c.o. aby ustawić Ŝądaną wartość

7. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2) aby przejść
do kolejnych parametrów (patrz Tabela 2)

8. Aby zapisać nowe wartości parametrów, naleŜy po zmianie ostatniego parametru nacisnąć przycisk SW1 - wyświetla się ADJ 
następnie usunąć zworki z JP1 i JP3 (przy włączonym kotle).

MODYFIKACJA PARAMETRÓW

Aby aktywować funkcję podglądu wartości parametrów naleŜy:

1. Odłączyć programator w trybie REC z kostki  OT+ (jeŜeli podłączony)

2. Ustawić pokrętło wyboru funkcji na ZIMA lub LATO

3. Odchylić panel sterowania i uzyskać dostęp do płyty elektronicznej (RYS. 1)

4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 2)

5. KaŜdy z parametrów pojawia się na wyświetlaczu (patrz Tabela 1) przez 2 sekundy. KaŜdy z 
parametrów jest przedstawiony za pomocą poniŜszych symboli, natomiast wartości obrotów 
wentylatora wyraŜone są w setkach na minutę.

PODGLĄD PARAMETRÓW RYS. 1

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

RYS. 2 SW1 JP3       JP1
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Funkcja kominiarza zostaje automatycznie 

dezaktywowana, jeśli wystąpi błąd. Jeśli 

błąd występuje podczas analizy spalin, 

naleŜy przeprowadzić procedurę RESET 

kotła.

RYS. 1

RYS. 2

32 B.S.I.

25 B.S.I.

109,09,09,0Ilość CO2 [%]

G2.350 G27

109,0Ilość CO2 [%]

LPGG20

SW1

TABELA 1 – parametry przy maksymalnej mocy kotła

TABELA 2 – parametry przy minimalnej mocy kotła

RYS. 3

H – regulacja zawartości CO2 przy 
maksymalnej mocy kotła (obracając w prawo 
następuje zmniejszanie zawartości CO2)

I – regulacja zawartości CO2 (pod zaślepką!) 
przy minimalnej mocy kotła (obracając w 
prawo następuje zwiększenie zawartości 
CO2)

REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZ)
Aby wyregulować zawór gazowy, naleŜy:

1. Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego

2. Otworzyć zawór gazowy

3. Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji OFF/RESET (wyświetlacz 
wyłączony)

4. Nacisnąć przycisk SW1 na płycie elektronicznej (RYS. 1)

5. Zaczekać na zapłon. Na wyświetlaczu pojawia się ACO +      +      . Kocioł
pracuje z mocą RANGE RATED. Funkcja kominiarza  trwa maks. 15 minut; 
jeśli temperatura zasilania przekroczy 90°C, palnik się wyłączy. Włączy się
przy spadku temperatury poniŜej 78°C

6. Zdemontuj śrubę C i zatyczkę E (RYS. 2) i wsuń sondę analizatora spalin

REGULACJA MAKSIMUM

7. Nacisnąć przycisk SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów 
odpowiadającą maksymalnej mocy (Tab. 1). Wyświetlacz: ACO+      +      .

8. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w Tab. 1
- wyregulować maksimum zaworu gazowego śrubą H (RYS. 3)

REGULACJA MINIMUM

9. Nacisnąć SW1 ponownie, aby osiągnąć liczbę obrotów odpowiadającą
minimalnej mocy (Tab. 2). Wyświetlacz: ACO +       +        +        . 

10. Sprawdzić wartość CO2 - jeśli wartość nie jest zgodna ze wskazaną w Tab. 2
- wyregulować minimum zaworu gazowego śrubą I (RYS. 3)

11. Aby opuścić funkcję kominiarza, przestawić pokrętło wyboru funkcji na 
LATO lub ZIMA

12. usunąć sondę do analizy spalin i umieścić z powrotem zatyczkę

13. zamknąć panel sterowania i zamontować z powrotem obudowę na kocioł.

32 B.S.I.

25 B.S.I.

109,09,09,5Ilość CO2 [%]

G2.350 G27

109,5Ilość CO2 [%]

LPGG20

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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PRZEZBRAJANIE NA INNY RODZAJ GAZU

Fabrycznie kocioł jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20 (GZ50). Aby 
przezbroić kocioł na inny gaz naleŜy skorzystać z zestawu przezbrojeniowego 
dostępnego, jako akcesorium dodatkowe.

RYS. 1

Wykresy zaleŜności mocy kotła od prędkości wentylatora

RANGE RATED - OBNIśENIE MAKSYMALNEJ MOCY NA C.O.
Kocioł moŜe być zaadoptowany do róŜnych wielkościowo pomieszczeń ze względu na certyfikację RANGE RATED i moŜliwość
obniŜenia mocy maksymalnej na centralnym ogrzewaniu.

W celu przezbrojenia naleŜy:

1. Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazowy

2. Zdjąć obudowę kotła i odchylić panel sterowania

3. Odkręcić rurkę gazową (A) – RYS. 1

4. Wymień mikser (jeŜeli znajduje się w zestawie do przezbrojenia)

5. Wyjąć dyszę (B) – RYS. 1 - umieszczoną wewnątrz rurki gazowej i zastąpić ją
odpowiednią dyszą z zestawu przezbrojeniowego

6. Przykręcić z powrotem rurkę gazową

7. Zmienić wartości parametrów 1 i 2 (patrz rozdział - MODYFIKACJA PARAMETRÓW)

8. Otworzyć zawór gazowy (sprawdzić szczelność) i zasilić elektrycznie kocioł

9. Wykonać analizę spalin i regulację zaworu gazowego (patrz rozdział - REGULACJA 
ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZ)

RYS. 2 SW1 JP1

Mynute Green 25 C.S.I. – R.S.I.Mynute Green 25 B.S.I.
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Moc kotła [kW] Moc kotła [kW]

W celu wyregulowania maksymalnej mocy kotła naleŜy:

1. Odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego

2. Ustawić pokrętło wyboru temp. c.o. na wartość maksymalną

3. Umieścić zworkę na JP1 (RYS. 2) na płycie elektronicznej

4. Podłączyć kocioł do zasilania elektrycznego

5. Wyświetlany jest napis ADJ na ok. 4 sek. 

6. Na wyświetlaczu pojawia się symbol

7. Liczba obrotów wentylatora wyraŜona w setkach np. 25= 2500

8. Pokrętłem wyboru temp. c.o. ograniczyć moc na c.o. (patrz wykres)

9. Nacisnąć przycisk SW1 (RYS. 2) – pojawia się napis ADJ

10. Odczekać 4 sek. i usunąć zworkę z JP1

11. Umieścić aktualną wartość w tabeli na końcu instrukcji kotła.

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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TERMOSTAT POKOJOWY (brak zworki JP6)

Jeśli do kotła podłączony jest termostat pokojowy. Włączenie 
ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu 
pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie 
przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w dowolnym momencie 
dokonać zmiany tej temperatury obracając pokrętłem wyboru 
temperatury na c.o. W tym momencie uŜytkownik będzie mógł
ustawiać wartość zakresie zakresu od 15°C do 25°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.

TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA

Regulacja pogodowa zostaje aktywowana w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej do kotła.

Obliczenie krzywej grzewczej
Wybrana krzywa grzewczej utrzymuje teoretycznie temperaturę 20°C dla temperatur zewnętrznych pomiędzy -20°C a +20°C. 
Wybór krzywej zaleŜy od minimalnej planowej temperatury zewnętrznej zaleŜnej od strefy klimatycznej (np.Tzew. = -20) oraz 
od projektowanej Temp. c.o. (czyli od typu instalacji) i jest obliczana przez instalatora wg wzoru:

zew.

zmiennac.o.

T20

TT
KT

−

−

=
gdzie Tzmienna:          30 dla ogrzewania grzejnikowego

25 dla ogrzewania podłogowego

WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (KT)

Aby wybrać KT, naleŜy uŜyć potencjometru P3 na płycie 
elektronicznej kotła (patrz schemat elektryczny). Podczas 
obracania potencjometrem P3 numer KT zostaje pokazany 
na wyświetlaczu kotła

Brak  zworki  na  JP7 - ogrzewanie grzejnikowe
Wybór  krzywej  nr. 10 , 11 , (…) , 29 , 30 

Zamontowana  zworka  na  JP7 - ogrzewanie podłogowe  
MoŜliwość wyboru  krzywej  nr. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8

30      25          20     

15

10

8 

6  
4  

2  

15°C25°C

TERMOSTAT POKOJOWY (załoŜona zworka na JP6) –
ciągła praca pompy

Przy Ŝądaniu grzania przez termostat, w celu osiągnięcia 
temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C w 
pomieszczeniu), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o 
temperaturę zewnętrzną. Brak Ŝądania grzania przez termostat 
nie oznacza wyłączenia kotła, lecz zredukowanie (przesunięcie 
równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C w 
pomieszczeniu). Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana 
jest automatycznie przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w 
dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury. W tym 
momencie moŜna ustawić wartość z zakresu 15°C a 25°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).

D - TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (°C)
E - TEMPERATURA ZASILANIA (°C)
F - krzywa temperatury DNIA
G - krzywa temperatury NOCY

PRZYKŁADOWE OBNIśENIE NOCNE

* 10

PRZYKŁADOWE KRZYWE GRZEWCZE

KORYGOWANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ

20°C

16°C20°C

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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STANY AWARYJNE

Jeśli pojawi się , wskazuje to na bieŜącą usterkę; na wyświetlaczu pojawia się kod błędu, jak poniŜej:
Kody błędów A 01-02-03
NaleŜy ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji  (OFF), zaczekać 5-6 sek., a następnie ustawić na wybraną wcześniej funkcję. 
Kod błędu A 04
Równocześnie z kodem błędu, na wyświetlaczu pojawia się symbol „Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji” . W tym 
przypadku naleŜy sprawdzić jaka jest wskazywana przez manometr wartość ciśnienia: jeśli manometr wskazuje wartość poniŜej 
0.3 bar, naleŜy wyłączyć zasilanie elektryczne kotła, a następnie uzupełnić ciśnienie wody w instalacji za pomocą zaworu 
napełniania do momentu, aŜ osiągnie ono wartość pomiędzy 1 a 1,5 bar. Po przeprowadzeniu tej czynności, naleŜy przywrócić
zasilanie elektryczne. Kocioł wykona jeden cykl odpowietrzania trwający około dwóch minut. 
Kod błędu A 09
Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych 
warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego 
wymiennika (Kod błędu A 09 + licznik pracy>2500h). Po konserwacji naleŜy wyzerować
licznik godzin w następujący sposób:
- odłączyć zasilanie i zdjąć obudowę
- opuścić panel sterowania
- zdjąć pokrywkę, aby otrzymać dostęp do listwy zaciskowej – RYS. 1
Następnie naleŜy włączyć kocioł, wcisnąć i przytrzymać przycisk SW1 przez 4 sekundy, 
aby sprawdzić, czy licznik został wyzerowany, naleŜy odłączyć i włączyć zasilanie; 
odczyt licznika jest wyświetlany po znaku „-C-„.
Uwaga: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za kaŜdym razem, gdy wymiennik 
jest starannie czyszczony lub wymieniany. Aby sprawdzić ilość godzin, przemnoŜyć
wartość przez 100 (np.: wyświetlana wartość 18 = 1800 sumarycznych godzin –
wyświetlana wartość 1= 100 sumarycznych godzin). Kocioł pracuje poprawnie, nawet gdy 
kod błędu pojawi się na wyświetlaczu.

ZESTAW ZEWNĘTRZNEJ SYGNALIZACJI BŁĘDU „ITRF05” (AKCESORIA 
DODATKOWE)

Istnieje moŜliwość podłączenia urządzenia ITRF05, które w razie gdy na kotle pojawi się stan awarii, zamyka obwód 
przekaźnikowy na CN4. Do CN4 moŜna podłączyć jakiekolwiek urządzenia alarmujące np.: dzwonek, bramkę SMS itp..

CN7 – łącznik w kotle
CN2 – łącznik na płycie ITRF05
CN4 – złącze przekaźnikowe (bezprądowe)

RYS. 1

ODPOWETRZNIK RĘCZNY

Kocioł został wyposaŜony w odpowietrznik ręczny znajdujący się na górnej pokrywie 
obudowy kotła. NaleŜy:
• podłączyć rurkę która znajduje się na wyposaŜeniu kotła i odprowadzić drugi jej 
koniec do zewnętrznego zbiornika / zlewu
• zamknąć zawór gazowy
• odkręcić zawór napełniania oraz odpowietrznik ręczny
• wykonywać cykle Ŝądania grzania co spowoduje przestawianie się zaworu 3-
drogowego poprzez zamykanie i otwieranie obwodu termostatu pokojowego (R.S.I.) / 
odkręcanie i zakręcanie kranu c.w.u. (C.S.I.)
• powtarzać cykle przez ok.. 10 min lub do czasu aŜ przez odpowietrznik przestanie 
ulatniać się powietrze.

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX



187

LISTA KOMUNIKATÓW I KODÓW BŁĘDÓW

60oC śądanie grzania na c.w.u. 

Podłączona sonda zewnętrzna

Cykl automatycznego odpowietrzania

MigaInterwencja presostatu wody

Obecność płomienia

Funkcja antyzamarzaniowa

80oCśądanie grzania na ciepło 

88oC MigaPrzejściowe oczekiwanie na uruchomienie 

ACOFunkcja kominiarza

ADJElektroniczna regulacja min. i maks. mocy na c.o.

A77Interwencja termostatu niskiej temperatury

A11Płomień pasoŜytniczy

A09Sonda NTC spalin lub potrzeba czyszczenia wymiennika. Przegrzew na sondzie NTC spalin 

A08RóŜnica temperatur zasilanie/powrót lub sonda NTC na powrocie c.o.

A07RóŜnica temperatur zasilanie/powrót lub sonda NTC na c.o.

A06Awaria sondy NTC na c.w.u.

A04Alarm presostatu wody

A03Alarm presostatu spalin

A02Interwencja termostatu temperatury granicznej

A01Alarm usterki elektrycznej ACF (awaria elektroniki)

A01 Alarm blokady modułu ACF (zakłócenie płomienia)

OFFWyłączony 

-Stand-by 

WYŚWIETLACZSTATUS KOTŁA

MYNUTE BOILER GREEN – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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Kocioł wyposaŜony jest w:
• wbudowany moduł regulacji pogodowej
• sonda temperatury zewnętrznej (na wyposaŜeniu kotła)
• wysoka sprawność (do 109,4% – * * * *  wg dyrektywy 92/42/CEE 
i większa niŜ 93 + 2 log PN – zgodnie z DL 311/06)
• wysoki komfort ciepłej wody uŜytkowej * * * zgodnie z PN-EN 
13203 – 1:2006)
• stabilna temperatura c.w.u. dzięki specjalnie dobranej 
charakterystyce pracy kotła
• mikroprocesorowy moduł elektroniczny
• palnik o obniŜonej emisji z podmieszaniem oraz kontrolą proporcji 
gaz-powietrze
• system antyzamarzaniowy – jeśli temperatura wody w kotle spadnie 
poniŜej bezpiecznej wartości, wówczas włączy się pompa oraz palnik 
z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do wartości 35°C
• cykl antyblokujący pompę i zawór trójdrogowy
• funkcja „kominiarz” ułatwiająca przeprowadzenie analizy spalin
• zapłon elektroniczny i płynna regulacja mocy
• separator powietrza z „efektem cyklonu” wyposaŜony w 
odpowietrznik o duŜej wydajności (zapobiega korozji instalacji; 
zmniejsza szumy przepływu, co skutkuje cichą pracą instalacji; 
usuwa zanieczyszczenia zawarte w wodzie – bezawaryjność pomp)
• panel sterowania z elektronicznym wyświetlaczem – czytelny i 
łatwy w obsłudze
• bardzo duŜe moŜliwości programowania parametrów pracy 
urządzenia według indywidualnych potrzeb klienta
• konsola przyłączy hydraulicznych oraz ich obudowa zintegrowana 
z kotłem (zwiększająca estetykę urządzenia)
• rozbudowany system autodiagnostyki z identyfikacją usterek 
poprzez czytelne kody
• wbudowany stabilizator gazu
• sonda NTC kontroli temperatury w obiegu c.o. i c.w.u.
• wymiennik c.w.u. z mosiądzu i ze stali nierdzewnej 
z zabezpieczeniem przed nadmiernym osadzaniem się kamienia
• urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia 
(w przypadku zaniku płomienia na palniku odcina dopływ gazu)
• termostat granicznej temperatury 
(nie dopuszcza do przegrzania urządzenia)
• najwyŜszy stopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego IPX5D

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny

EXCLUSIVE GREEN HE – KOCIOŁ KONDENSACYJNY

Exclusive Green HE 25 C.S.I. - dwufunkcyjny (2,5-25kW)
Exclusive Green HE 25 C.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (2,5-25kW)
Exclusive Green HE 25 C.S.I. - jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem 3-drogowym (3,5-35kW)

Przeznaczenie
Exclusive Green HE to wyjątkowo oszczędne kotły kondensacyjne wyposaŜone w pompę modulowaną i szeroki zakres 
modulacji mocy 1:10. Urządzenie Exclusive Green HE to ekskluzywna kotłownia, przeznaczona do ogrzewania i 
przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej w mieszkaniach oraz domach jedno- i wielorodzinnych. Podłączenie zasobnika c.w.u. 
do modelu jednofunkcyjnego zwiększa ilość i komfort korzystania z ciepłej wody.

IPX5D

Kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu G20 (GZ50).
Kocioł moŜna przezbroić na gaz: G31 / G30 (LPG)
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BUDOWA I ELEMENTY SKŁADOWE

Odpowietrznik ręczny

Odpowietrznik 
automatyczny z 

separatorem powietrza

Panel sterowania

Otwory na sondę
analizatora spalin

Wymiennik 
kondensacyjny

Syfon kondensatu z 
pływakami

Zawór 3-drogowy

Zawór spustowy

Zawór bezpieczeństwa

Sonda NTC na powrocie 
c.o.

Mikser + tłumik

Sonda NTC spalin

Pompa elektroniczna 
odpowietrznikiem 

automatycznym (PWM)

Transformator 
zapłonowy

Elektroda jonizacyjna

Elektroda kondensatu

Wentylator

Dysza gazowa

Presostat wody

Zawór gazowy

Separator powietrza z „efektem 
cyklonu” wyposaŜony w odpowietrznik 
(zapobiega korozji, zmniejsza szumy 
przepływu, wydłuŜa Ŝywotność pomp.

SYFON KONDENSATU Z 
PLYWAKAMI

Nowoczesny palnik cylindryczny 
wykonany ze stali nierdzewnej. 
Dodatkowa elektroda kondensatu 
zabezpiecza palnik i wymiennik przed 
zalaniem, wyłączając kocioł przy zbyt 
wysokim poziomie kondensatu.

A – Palnik INOX

B – Elektroda jonizacyjna

C – Elektroda zapłonowa

D – Elektroda kondensatu

Najbardziej innowacyjnym i waŜnym 
komponentem grupy spalania jest
wymiennik kondensacyjny. Jego główne 
zalety to: bardzo duŜa przewodność
cieplna materiał - aluminium stopowe z 
dodatkiem krzemu i magnezu. 
Eliptyczna kształt odpowiadający Ø
18,8 mm, gwarantując bardzo 
ograniczone utraty ciśnienia i
maksymalną trudność w odkładaniu się
nieczystości.

SEPARATOR POWIETRZAPALNIK O OBNIśONEJ EMISJIWYMIENNIK KONDENSACYJNY

Separacja powietrza i wodyA B

C
D

Elektroda zapłonowa

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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TRYBY GRZEWCZE

CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Grzejnikowe – wybór temperatury: 20 – 80 °C 

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

2. Podłogowe – wybór temperatury: 20 – 80 °C (UWAGA! – zaleca się ograniczyć maksymalną temperaturę c.o.)

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 45, P.22 = 20 – wybór temperatury: 20 – 45oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 2,5; 5; 7,5.

3. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe) - przy wykorzystaniu modułu 2 lub 3 stref grzewczych:

A. CONNECT BASE MIX 1

Wybór temperatury strefy grzejnikowej: 20 – 80 °C

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

Wybór temperatury strefy podłogowej - na zaworze mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C.

B. CONNECT BASE MIX 2

Wybór temperatury strefy grzejnikowej: 20 – 80 °C

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

Wybór temperatury stref podłogowych - na zaworach mieszających w CONNECT BASE MIX 2: 20 - 50°C.

C. CONNECT AT/BT

Wybór temperatury strefy grzejnikowej: 20 – 80 °C 

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

Wybór temperatury strefy podłogowej: 20 – 80 °C (UWAGA! – zaleca się ograniczyć maksymalną temperaturę c.o.)

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.31 = 45, P.32 = 20 – wybór temperatury: 20 – 45oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 47 = 2,5; 5; 7,5.

CIEPŁA WODA UśYTKOWA (C.W.U.)

z.w...

c.w.u.

min. 1,5 l/min

1. Zasobnik z termostatem 
(nastawa fabryczna –
Parametr 10=3). Temperaturę
w zasobniku wybrać na 
termostacie – T.BOLL 
(pokrętło c.w.u. kotła –
nieaktywne).

2. Zasobnik z sondą NTC –
S.BOLL (Parametr 10=4). 
Temperaturę w zasobniku 
wybrać na pokrętle c.w.u. 
kotła. Na T. BOLL - mostek 
lub POS – programator c.w.u.

Wybór temperatury 35oC – 60oC

Minimalny przepływ : 1,5 l/min

.

Kocioł jednofunkcyjny R.S.I.Kocioł dwufunkcyjny C.S.I.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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60-10060-10060-100mmZestaw spalin: koncentryczny - średnica
8.858.858.85mMaksymalna długość

0,85/0,50,85/0,50,85/0,5mSkrócenie z powodu kolanka 45°/90°
105105105mmOtwór przelotowy w ścianie

80-12580-12580-125mmZestaw spalin: koncentryczny - średnica
14,8514,8514,85mMaksymalna długość
1,5/11,5/11,5/1mSkrócenie z powodu kolanka 45°/90°
130130130mmOtwór przelotowy w ścianie
808080mmZestaw spalin: rozdzielony  - średnica

40+4032+3232+32mMaksymalna długość
0,8/0,50,8/0,50,8/0,5mSkrócenie z powodu kolanka 45°/90°

15,614-1,49811,282-1,07011,282-1,070gr/sMasowe natęŜenie przepływu (max-min)
46,56133,64233,642Nm3/hNatęŜenie przepływu (E - G20) - Spaliny
43,09031,13531,135Nm3/hNatęŜenie przepływu (E - G20) - Powietrze

34,6025,0025,00kWNominalne obciąŜenie cieplne palnika

36,5026,2026,20kWNominalna moc cieplna kotła (50°-30°)

3,412,492,49kWZredukowana moc cieplna kotła (80°-60°)

C.O.

666barCiśnienie maksymalne
0,200,200,20Ciśnienie minimalne

14.3 / 11,9 / 10.2l/minWydatek c.w.u.              ∆t 25°C / ∆t 30°C / ∆t 35°C
2l/minMinimalny przepływ c.w.u.

35-60°CZakres regulacji temperatury c.w.u.
121010l/minOgranicznik przepływu

Ciśnienie gazu
202020mbarCiśnienie zasilania gazu I2E(G20)

3-903-903-90barMaksymalne ciśnienie - temperatura

103,1102,8102,8%Sprawność przy 30% (47° powrót)

1999898PaCiśnienie szczątkowe przy rurach koncentrycznych
Wentylator

454444kgWaga
358358358mmGłębokość
453453453mmSzerokość
845845845mmWymiary kotła: Wysokość
3/4”3/4”3/4”ØWejście gazu

C.W.U.*
3,50/6,202,50/4,502,50/4,50kWMinimalny zakres mocy grzewczej (Qm) G20/G31

34,6025,0025,00kWNominalny zakres mocy grzewczej (Cn)
3,712,692,69kWZredukowana moc cieplna kotła (50°-30°)

X5DX5DX5DIPStopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego
230-50230-50230-50V-HzZasilanie
II2H3PII2H3PII2H3PKategoria

152125125WPobór mocy elektrycznej
106,1105,2105,2%Średnia sprawność Pn (50°/30°)
97,698,198,1%Średnia sprawność Pn (80°/60°)

108,0109,4109,4%Sprawność przy 30% (30° powrót)
105,5-105,9104,8-107,4104,8-107,4%Sprawność Pn max-Pn min (50°-30°)

97,196,896,8%Sprawność spalania

97,5-97,397,5-99,797,5-99,7%Sprawność Pn max – Pn min (80°-60°)

3,502,502,50kWMinimalna moc cieplna kotła**
3,502,502,50kWZredukowane obciąŜenie cieplne palnika

34,6025,0025,00kWMaksymalna moc cieplna kotła **

---ØWejście – wyjście c.w.u. (GREEN R.S.I.)
1/2”1/2”1/2”ØWejście – wyjście c.w.u. (GREEN C.S.I.)
3/4”3/4”3/4”ØZasilanie – powrót c.o.

Podłączenia

373737mbarCiśnienie zasilania gazu I3P (G31)

Funkcja C.W.U.*
111barCiśnienie w przeponowym naczyniu wzbiorczym
101010lNaczynie wzbiorcze

100010001000l/hprzy przepływie
320320320mbarPompa: ciśnienie tłoczenia

20-8020-8020-80°CZakres regulacji temperatury wody w obiegu c.o.
0,25-0,450,25-0,450,25-0,45barMinimalne ciśnienie wody

Funkcja C.O.
0,10-2,500,12-2,800,12-2,80%Strata kominowa i przez obudowę przy wyłączonym palniku

3,50/6,202,50/4,502,50/4,50kWZredukowane obciąŜenie cieplne palnika (G20/G31)

33,7424,3824,38kWNominalna moc cieplna kotła (80°-60°)
34,6025,0025,00kWNominalne obciąŜenie cieplne palnika

35 R.S.I.25 R.S.I.25 C.S.I.Jedn.OPIS

DANE TECHNICZNE

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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ZUśYCIE  GAZU

G20: 34,02;  

G31: 88,00

MJ/m3S (MJ/kgS)Wartość opałowa

101010mbarMinimalne ciśnienie zasilania

222n.Ilość dysz palnika głównego
3,803,653,65mmŚrednica dyszy gazowej G20
3,052,952,95mmŚrednica dyszy gazowej G31

G20: 45,67;  

G31: 70,69

MJ/m3SLiczba Wobbego dolna Wi (15°C, 1013 mbar)

35 R.S.I.25 R.S.I.25 C.S.I.Jedn.OPIS

Minimalne zuŜycie gazu c.w.u.:
--0,26m3/hE (G20)
--0,19kg/hP (G31)

Minimalne zuŜycie gazu c.o.:
0.370,260,26m3/hE (G20)
0,270,190,19kg/hP (G31)

Maksymalne zuŜycie gazu c.w.u.:
--2,64m3/hE (G20)
--1,94kg/hP (G31)

3,662,642,64m3/hE (G20)
2,691,941,94kg/hP (G31)

Maksymalne zuŜycie gazu c.o.:
373737MbarP (G31)
202020mbarE (G20)

Ciśnienie zasilania:

625959T spalin
*     Wartości c.w.u. dla modeli dwufunkcyjnych

**   Uśredniona wartość podczas pracy w róŜnych warunkach pracy

*** Testowany system koncentryczny  Ø 60-100, długość 0,85, temperatura wody 80 - 60°C. Dane zawarte w tabeli nie mogą być uŜyte dla zaświadczenia o 
systemie. NaleŜy uŜyć danych zmierzonych w czasie pierwszego uruchomienia.

NOx

151010NOx poniŜej
9,59,59,5CO2

105,05,0CO poniŜejMinimalnie
747676T spalin
354545NOx poniŜej
9,09,09,0CO2

180180180CO poniŜejMaksymalnie
Wartości emisji przy min. I max. Gla gazu G20***

35 R.S.I.25 R.S.I.25 C.S.I.Jedn.OPIS

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny

DANE TECHNICZNE C.D.
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Exclusive  Green 25 C.S.I. (2-funkcyjny)  

Exclusive Green 25/35 R.S.I. (1-funkcyjny)

A

A B D E

B D E

C

C

- A powrót  c.o. 3/4"

- B  zasilanie  c.o. 3/4"

- C gaz  3/4"

- D powrót z zasobnika 3/4"

- E  zasilanie zasobnika 3/4"

- A powrót  c.o. 3/4"

- B  zasilanie  c.o. 3/4"

- C gaz  3/4"

- D wyjście c.w.u. 1/2„

- E  wejście z.w. 1/2"

ELEMENTY FUNKCYJNE

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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ZESTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH

Kocioł jest seryjnie wyposaŜony w listwę montaŜową, zestaw przyłączy hydraulicznych oraz szablon montaŜowy. 

2-funkcyjny
1-funkcyjny

WYMIARY KOTŁA

A. powrót  c.o. 3/4„
B. zasilanie  c.o. ¾
C. gaz 3/4„
D. wyjście c.w.u. 1/2„
E. wejście c.w.u. 1/2„
F. listwa montaŜowa
G. konsola

A. powrót  c.o. 3/4„
B. zasilanie  c.o. ¾
C. gaz 3/4„
RB powrót z węŜownicy zasobnika 3/4„
MB zasilanie węŜownicy zasobnika 3/4"

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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1. Bezpiecznik 2A
2. Termostat pokojowy (godzinowy, tygodniowy, przewodowy lub bezprzewodowy)
3. Sonda do zasobnika c.w.u. (Parametr 10 ustawiony na wartość 4)
4. Termostat bezpieczeństwa do ogrzewania podłogowego (np. Giacomini kod K373Y011)
5. Sonda zewnętrzna (na wyposaŜeniu kotła)
6. Termostat zasobnika c.w.u. (Parametr 10 ustawiony na wartość 3 – ustawienie fabryczne)

PODŁĄCZENIE DRUGIEJ POMPY

Istnieje moŜliwość podłączenia 2-giej pompy c.o. na za sprzęgłem hydraulicznym aby oddzielić obiegu kotłowy od obiegu lub 
obiegów instalacyjnych.
Po włączeniu się grzania w funkcji C.O., uruchomi się takŜe pompa P2 podłączona do kostki M2
WAśNE! Ustaw w kotle parametr 20 na wartość 3

7. Kocioł
8. Pompa w kotle
9. P2 - Pompa instalacyjna
10. Sprzęgło hydrauliczne

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
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90°45°

0,8m0,5m

25 C.S.I. / 25 R.S.I.

Poziomo – 7,85m

Pionowo – 8,85m

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 60/100

0,8m0,5m

35 R.S.I.

Poziomo – 7,85m

Pionowo – 8,85m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość kominów ø
60/100 mm

ODPROWADZANIE SPALIN

Exclusive Green HE jest kotłem typu C (z zamknięta komorą spalania), w związku z tym wymaga szczelnych połączeń
przewodów spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia. W ofercie Beretta 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 pary wodnej zawartej w spalinach. Jeśli 
system spalinowy nie jest wyposaŜony w odpływ, kondensat bezpiecznie odprowadzany jest przez kocioł.
UWAGA!
NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów

Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

WIDOK KOTŁA Z GÓRY

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 80-125 mm)

Adapter Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 60-100 mm)

Adapter Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

Zatyczka otworów 
analizy spalin i 
powietrza

C

Odpowietrznik 
ręczny

D

Przewód 
koncentryczny ø
60/100 mm

B

Wlot powietrza 
ø 80 mm

A

D
A B

C

90°45°

1,5 m1 m

25 C.S.I. / 25 R.S.I.

Poziomo – 14,85m

Pionowo – 13,95m

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 80/125

1,5 m1 m

35 R.S.I.

Poziomo – 7,85m

Pionowo – 8,85m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość kominów ø
80/125 mm

A

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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25 C.S.I. / 25 R.S.I.

Poziomo – 30,5m + 30,5m

Pionowo – 32m + 32m

35 R.S.I.

Poziomo – 38,5m + 38,5m

Pionowo – 40m + 40m

90°45°

SYSTEM ROZDZIELONY  Ø 80 + 80

1,5 m1,0 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość kominów 
ø 80 + 80 mm

25 C.S.I. / 25 R.S.I. – 50m

35 R.S.I. – 60m

90°45°

SYSTEM B23P–B52P Ø80 

(pobór powietrza z pomieszczenia)

0,8 m0,5 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW Ø80+Ø80 DLA 
KOTŁÓW 25 C.S.I. / 25 R.S.I. (*) 

UWAGA!
W przypadku, kiedy powietrze potrzebne do spalania jest pobierane z 
pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł, musi ono 
odpowiadać aktualnym normom prawnym, a w szczególności naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

SYSTEM ROZDZIELONY ø 80 +80 mm
Adapter Ø80+80 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości.

SYSTEM B23P-B53P (ø 80 mm)
Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

ZESTAW RENOWACYJNY (ø 80/125 mm)

W  skład  zestawu  wchodzi:

1. Kolano 90° - Ø 80 samoblokujące się w trójniku Ø 120
lub Ø 130 znajdującego się w szachcie kominowym

2. Obręcz centrująca do rury spalinowej Ø 80 z otworami do 
prowadzenia liny

3. Kolektor powietrzno – spalinowy z płytą dachową
4. PrzedłuŜenie Ø 80 o (25 cm) z moŜliwością docięcia
5. PrzedłuŜenie koncentryczne Ø 80/125 o długości 25 cm z 

o-ringiem uszczelniającym do rury Ø 130
6. Rozeta Ø 125
7. Adapter kolanowy Ø 60/100 – 80/125
8. Wazelina  techniczna 

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Zestaw renowacyjny słuŜy do szybkiej adaptacji komina od kotła z komorą otwartą
(podciśnieniowego – typ N) do kotła z komorą zamknięta (wymagany komin 
nadciśnieniowy – typ P). Istniejący komin zostanie wykorzystany do poboru powietrza, a 
wyrzut spalin zostanie zrealizowany poprzez wkład ø 80 mm. W skład zestawu wchodzi 
kolano 90° (Ø 80) samoblokujące się w trójniku Ø 120 - Ø 130. Kolano to wytrzymuje 
obciąŜenia całego wkładu kominowego.

D
łu

go
ść

pr
ze

w
od

u 
sp

al
in

ow
eg

o 
[m

]

Długość przewodu powietrznego [m]

(*) wykresy maksymalnych długości kominów dla systemu rozdzielonego kotłów 

35 R.S.I. znajdują się w instrukcji kotła

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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SCHEMAT HYDRAULICZNY

15. Odpowietrznik automatyczny

16. Separator powietrza

17. Odpowietrznik ręczny

18. Presostat wody

19. Wymiennik c.w.u.

20. Sonda NTC c.w.u.

21. Elektrozawór

22. Zawór napełniania

23. Wskaźnik ciśnienia

24. Zawór zwrotny

25. Kryza

26. Flusostat c.w.u.

27. Filtr c.w.u.

28. Zawór c.w.u.

A. Zasilanie zasobnika c.w.u.

B. Powrót z zasobnika c.w.u.

C. Zasilanie c.o.

D. Powrót c.o.

E. Wejście z.w.

F. Zasilanie c.w.u. 

G. Zawór bezpieczeństwa 

H. Zawór spustowy

I. By-pass

L. Zawór 3-drogowy

M. Pompa

N. Dolny odpowietrznik 
automatyczny

O. Naczynie wzbiorcze

P. Sonda NTC na powrocie 

Q. Wymiennik główny

R. Sonda NTC na zasilaniu

S. Górny odpowietrznik 
automatyczny

T. Separator powietrza

U. Odpowietrznik ręczny

Z. Zasobnik c.w.u.

1. Wejście z.w.

2. Wyjście c.w.u. 

3. Zasilanie c.o. 

4. Powrót c.o.

5. Zawór bezpieczeństwa

6. Zawór spustowy

7. By-pass

8. Zawór 3-drogowy

9. Pompa

10. Odpowietrznik automatyczny

11. Naczynie wzbiorcze

12. Sonda NTC na powrocie

13. Wymiennik główny

14. Sonda NTC na zasilaniu

Exclusive Green HE 25 - 35 R.S.I.Exclusive Green HE 25 C.S.I.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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1 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – PROPORCJONALNA (41 ≤ P90 ≤ 90)
W tym trybie elektronika determinuje, jaką przyjąć krzywą przepływu w stosunku do mocy chwilowej kotła. W zaleŜności od 
mocy w obiegu c.o., dobierana jest automatycznie jedna z dostępnych prędkości, zgodnie z krzywą prędkości przepływu: Moc 
maksymalna = najwyŜsza prędkość - Moc minimalna = najniŜsza prędkość
Aby wybrać tryb proporcjonalny naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość = 41
WAśNE: Nastawa parametru 90 na wartość 41 jest rekomendowana przez producenta.

2 – MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – STAŁA (2 ≤P90 ≤40)
W tym trybie, instalator ustawia wartość ∆T pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji, która ma być utrzymywana (np. jeśli 
wprowadzona wartość przez instalatora będzie wynosiła 10, to oznacza, Ŝe prędkość przepływu w instalacji zostanie tak 
dostosowana, Ŝeby utrzymać róŜnicę ∆T pomiędzy zasilaniem i powrotem na wymienniku na poziomie 10°C). Ten tryb 
dedykowany jest do instalacji grzejnikowych, gdzie kocioł nie jest sterowany przez termostat pokojowy. Podczas pracy ze stałą
temperaturą zasilania w stabilnych warunkach otoczenia, średnia temperatura grzejników ma tendencję wzrostową. Poprzez 
utrzymywanie stałej ∆T, zmniejszenie natęŜenia przepływu uzyskuje się przez zmianę krzywej prędkości przepływu, którą
cechuje niŜsza temperatura powrotu, co z kolei zwiększa sprawność kotła oraz zmniejsza zuŜycie energii elektrycznej. Aby 
wybrać ten tryb naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość pomiędzy 2 a 40 (przewaŜnie pomiędzy 10 a 20)

3 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY PRZY MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI (P90 = 1)
W tym trybie pompa moduluje stale przy maksymalnej prędkości. Tryb dedykowany jest do instalacji o wysokich stratach 
ciepła, gdzie głowicami reguluje się przepływ, aby zagwarantować jak najwyŜszą wydajność instalacji (przepływ instalacji 
przy maksymalnej prędkości niŜszy od 600l/h). Tryb ten jest stosowany w przypadku instalacji z wykorzystaniem sprzęgła 
hydraulicznego, przy duŜych przepływach obiegu głównego. Aby wybrać ten tryb naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość = 1

4 – TRYB AWARYJNY (P90 = 0)
Ten tryb jest stosowany w szczególnych przypadkach, w których kocioł pracuje bez regulacji przepływu (w przypadku 
wymiany pompy na niemodulowaną). 
OSTRZEśENIE! Karta BE06 podłączona do kostki przyłączeniowej CN9 musi zostać usunięta i zastąpiona przez mostek 
zamontowany na zaciskach środkowych (2-3) w gnieździe CN9. To podłączenie jest konieczne, gdyŜ jego brak moŜe wpłynąć
na nieprawidłowe funkcjonowanie całego systemu. Aby wybrać ten tryb naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość = 0

C
iś

n
ie

n
ie

 (
m

b
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r 

x
 1

0
0
)

TRYBY PRACY POMPY MODULOWANEJ – PWM (Klasa energetyczna A)

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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* Wyświetlona wartość na wyświetlaczu jest wyraŜona w obr/min/100 (np.: 3.600 = 36) 
Niektóre wartości mogą się róŜnić od tych, w tabeli, w zaleŜności od aktualizacji

C.S.I.               R.S.I.

G20       G31

25kW        60          60

35kW        60          59

Obr / min*MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA (ZMIENIAĆ TYLKO 
PODCZAS PRZEZBROJENIA!)

HP

310 - NIEAKTYWNA

1 – WYMIENNIK PŁYTOWY (KOC. 2-FUNK.)

2 – WBUDOWANY MINI ZASOBNIK

3 – ZASOBNIK Z TERMOSTATEM

4 - ZASOBNIK Z SONDĄ NTC

5 – WBUDOWANY ZASOBNIK DS.

6 – WBUDOWANY ZASOBNIK 3S

CIEPŁA WODA UśYTKOWA10

G20       G31

25kW        12          19

35kW        12          19

Obr / min*MINIMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 
(ZMIENIAĆ TYLKO PODCZAS 
PRZEZBROJENIA!)

LP

25kW - 37

35kW - 33

Obr / min*PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS 
ZAPŁONU (NIE ZMIENIAĆ!)

SP

FUNKCJA KOMINIARZA - MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS REGULACJI C02HH

FUNKCJA KOMINIARZA - MINIMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS REGULACJI C02LL

55200MINCZAS WYŁĄCZENIA C.O.29

1515200MINCZAS DZIAŁANIA NA ZREDUKOWANEJ 
MOCY

28

001 (TAK)0 (NIE)FUNKCJA TIMERA C.O.30

66102oCHISTEREZA PRACY NA C.O. (załącz)25

66102oCHISTEREZA PRACY NA C.O. (wyłącz)26

MAXMAXG20       G31

25kW        60          60

35kW        60          59

Obr / min*MAX. PRĘDKOŚĆ WENTYLAT. NA C.O.23

20203920oCMIN. TEMPERATURA NA C.O.22

MINMING20       G31

25kW        12          19

35kW        12          19

Obr / min*MIN. PRĘDKOŚĆ WENTYLAT. NA C.O.24

0 – OFF (WYŁĄCZONE)

1 – ON (WŁĄCZONE)

2 – 2 STREFA ZWORÓW + PROGR. POKOJ.

3 – DRUGA POMPA (KOSTKA M2)

4 – NIE UśYWANY

5 – NIE UśYWANY

6 – CONNECT AT-BT

7 – PROGR. POKOJ. + CONNECT AT-BT

8 – PROGR. POKOJ. + ZAWÓR STREFOWY

oCFUNKCJA C.O.20

80808040oCMAX. TEMPERATURA NA C.O.21

5100oCHISTEREZA W ZASOBNIKU14

808050oCTEMP. C.O. NA ZASILANIU ZASOBNIKA13

608040oCMAX. TEMP. C.W.U. W ZASOBNIKU12

60606040oCMAX. TEMP. C.W.U.11

5520 (b. dobrze izolowany)5 (słabo izolowany)POZIOM IZOLACYJNOŚCI BUDYNKU3

26 (25kW)

34 (35kW)

26 (25kW)10-16-20-26-30-34-50-70MOC KOTŁA (NIE ZMIENIAĆ!)2

111 - GAZ ZIEMNY / PLYNNYRODZAJ GAZU1

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

MAXMINJEDN.OPIS PARAMETRUNR

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny

LISTA PARAMETRÓW (HASŁO 18 i 53)

Kocioł w trybie OFF – na wyświetlaczu dwie kreski ( - - ) ; Odkręcić gniazdo analizy spalin i umieścić w nim sondę analizatora spalin ;  
Nacisnąć jednocześnie PRZYCISK FUNKCJI i przycisk INFO aŜ do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis CODE ; 
Naciśnij PRZYCISK FUNKCJI i pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybierz kod 18 lub 53 ;  Ponownie naciśnij PRZYCISK 
FUNKCJI aby zatwierdzić wybrany kod ;  Obracając pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybieramy i sprawdzamy wartości:
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Niektóre wartości domyślne mogą być róŜne od tych, w tabeli, w zaleŜności od aktualizacji

C.S.I.            R.S.I.

110 OFF – 1 AUTOFUNKCJA S.A.R. BOOSTER43

39

80

110 OFF – 1 AUTO – 2 ONoCFUNKCJA TERMOSTATU C.W.U.40

202020oCMIN. TEMPERATURA NA C.O. 2 OBIEG32

808040oCMAX. TEMPERATURA NA C.O. 2 OBIEG31

110 OFF – 1 AUTO – 2 ONoCFUN. PODGRZANIA WSTĘPNEGO C.W.U.41

110 OFF – 1 AUTOFUNKCJA S.A.R.42

40

40

110 OFF – 1 AUTOTERMOREGULACJA 1-OBIEG44

20202,5NR. KRZYWEJ GRZEWCZEJ 1- OBIEG45

110 OFF – 1 AUTOTERMOREGULACJA 2-OBIEG46

10102,5NR. KRZYWEJ GRZEWCZEJ 2-OBIEG47

NIEUśYWANY48

NIEUśYWANY50

1

1

255

1

100

1.0

41410TRYB PRACY POMPY90

000PRZEJŚCIE SYSTEMU POSTCYRKULACJI 
Z C.W.U. NA C.O.

92

000PRACA CIĄGŁA POMPY PIERWSZEGO 
OBIEGU CH1

94

551CZAS TRWANIA POSTCYRKULACJI Z 
C.W.U. NA C.O.

93

000PRACA CIĄGŁA POMPY DRUGIEGO 
OBIEGU CH2

95

0 – OFF (WYŁĄCZONA)

1 – ON (WŁĄCZONA)

FUNKCJA AUTOMAT. NAPEŁNIANIA85

0.60.60.4barCIŚNIENIE AKTYWOWANIA SIĘ FUNKCJI 
AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA 
INSTALACJI C.O.

86

NIEUśYWANY87

255255255 (bardzo wolno)0 (bardzo szybko)TERMOREGULACJA – SZYBKOŚĆ
ODPOWIEDZI

65

NIEUśYWANY63

44100oCTEMP. ANTYZAMARZANIOWA NA CWU61

000 – OFF

1 - ON

OBNIśENIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ PRZY 
ROZWARTYCH STYKACH TA – 2 OBIEG

52

66100oCTEMP. ANTYZAMARZANIOWA NA C.O.62

000 – OFF

1 - ON

OBNIśENIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ PRZY 
ROZWARTYCH STYKACH TA

51

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

MAXMINJEDN.OPIS PARAMETRUNR

PRACA CIĄGŁA POMPY DRUGIEGO 
OBIEGU CH2

95

UWAGA!
Parametry o zaciemnionych komórkach np..:

odpowiadają 2-giemu obiegowi c.o. realizowanemu za pomocą modułu 2 stref grzewczych Connect AT-BT.

LISTA PARAMETRÓW C.D. (HASŁO 18 i 53)

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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Pokrętło temperatury c.w.u.Przycisk 
funkcji

Przycisk  
INFO

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny

H – regulacja zawartości 
CO2 przy maksymalnej 
mocy kotła (obracając w 
prawo następuje 
zmniejszanie zawartości 
CO2)

I – regulacja zawartości 
CO2 (pod zaślepką!) 
przy minimalnej mocy 
kotła (obracając w 
prawo następuje 
zwiększenie zawartości 
CO2)

REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZA)

1. Kocioł w trybie OFF – na wyświetlaczu dwie kreski ( - - ) 

2. Odkręcić śrubę B (rys. 2), zdjąć zaślepkę C (rys. 2) i umieścić w sondę analizatora spalin

3. Nacisnąć jednocześnie PRZYCISK FUNKCJI i przycisk INFO aŜ do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis 
CODE

4. Naciśnij PRZYCISK FUNKCJI i pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybierz kod 18. Ponownie naciśnij PRZYCISK 
FUNKCJI aby zatwierdzić wybrany kod

5. Obracając pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybieramy i sprawdzamy wartości:

Parametr HP - maksymalna  prędkość wentylatora

Parametr LP - minimalna  prędkość wentylatora

Parametr SP - prędkość wentylatora  podczas  zapłonu

6. Dalej  obracając  pokrętłem  wyboru  temperatury C.W.U.  wybieramy:

Parametr HH – kocioł pracuje z maksymalną mocą do regulacji CO2

USTAWIANIE  MAKSIMUM

Uchom analizator spalin

W celu ustawienia poziomu CO2 - dokręcaj śrubę regulacyjną H (rys. 1) ciśnienia gazu uzyskując zmniejszenie lub wykręcaj 
uzyskując zwiększenie poziomu CO2, do czasu aŜ analizator spalin wskaŜe właściwą zawartość CO2 (patrz tabela poniŜej)

7. Dalej obracając pokrętłem wyboru temp C.W.U.  wybieramy:  

Parametr LL - kocioł pracuje z minimalną mocą

USTAWIANIE MINIMUM

Wykręć zaślepkę I (rys. 1) na  zaworze  gazowym

W celu ustawienia poziomu CO2 - dokręcaj śrubę regulacyjną I (rys. 1) ciśnienia gazu uzyskując zwiększenie lub wykręcaj 
uzyskując zmniejszenie poziomu CO2, do czasu aŜ analizator spalin wskaŜe właściwą zawartość CO2 (patrz tabela poniŜej)

Wkręć zaślepkę I (rys. 1) w  zawór  gazowy

rys. 2

rys. 1

10 %10 %33195935 R.S.I.

10 %10 %37196025 C.S.I. - 25 R.S.I.

LL – moc minimalnaHH – moc maksymalnaSP – zapł.LP – min.HP – maks.

Zawartość CO2Ilość obrotów wentylatora (rpm/100)

EXCLUSIVE GREEN HE

9,5 %9 %33126035 R.S.I.

9,5 %9 %37126025 C.S.I. - 25 R.S.I.

LL – moc minimalnaHH – moc maksymalnaSP – zapł.LP – min.HP – maks.

Zawartość CO2Ilość obrotów wentylatora (rpm/100)
EXCLUSIVE GREEN HE

G20 (GZ50)Rodzaj  gazu

TABELA NASTAW – GAZ ZIEMNY G20 (GZ50)

TABELA NASTAW – GAZ PŁYNNY G31 (LPG)



206

RYS. 1.18
RYS. 1.19

RYS. 1.20

PRZEZBRAJANIE NA INNY RODZAJ GAZU

Fabrycznie kocioł jest ptzystosowany do spalania gazu ziemnego G20 (GZ50). 

Aby przezbroić kocioł na gaz płynny (LPG) naleŜy skorzystać z zestawu przezbrojeniowego (na wyposaŜeniu kotła)

W celu przezbrojenia naleŜy:

• Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknij zawór odcinający gaz”

• Zdjąć poszczególne elementy w następującej kolejności osłonę przyłączeń, obudowę kotła i pokrywę komory spalania –
odkręć rurkę gazową

• Tylko model 25 HE: naleŜy odkręcić śruby mocujące tłumik (A) i zdjąć go (rys. 1.18). Wymontować mikser, który 
zamontowany jest za pomocą śrub i elementów dystansowych oraz wyjąć rurkę gazową

• Tylko model  35 HE: naleŜy odkręcić śruby mocujące zwęŜkę Venturi’ego do aluminiowej obudowy.

• Wyjąć zwęŜkę Venturi’ego B (rys. 1.18), uwalniając ją spod zacisków (naleŜy uwaŜać, aby nie uszkodzić) i przycisnąć od 
drugiej strony do momentu, kiedy w całości będzie moŜna ją zdjąć z obudowy aluminiowej.

• UŜywając klucza CH6 USUNĄĆ DWIE DYSZE (rys. 1.19) I NIE UśYWAĆ ICH PONOWNIE, usunąć zanieczyszczenia

• W tym miejscu naleŜy umieścić dwie dysze z zestawu przezbrojeniowego i dobrze je zamocować

• Ponownie zamontować mikser z zaworem w pozycji poziomej i elementy dystansowe umieszczone co 120° (rys. 1.20)

• Zamontować z powrotem rurkę gazową i tłumik w odwrotnej kolejności do demontaŜu

• Włączyć zasilanie elektryczne kotła i odtworzyć zawór odcinający gaz, sprawdzić szczelność

• Zmienić wartości parametrów HP, LP, SP (TABELA NASTAW)

• Wypełnić i umieścić na urządzeniu nową tabliczkę znamonionową z informacją o gazie, na którym obecnie pracuje kocioł

• ZałoŜyć poszczególne elementy w następującej kolejności pokrywę komory spalania, obudowę kotła i osłonę przyłączeń.

• Po wykonaniu przezbrojenia naleŜy wyregulować kocioł zgodnie z opisem w rozdziale „Regulacje” i przykleić tabliczkę
(dostępną w zestawie przezbrojeniowym) identyfikującą rodzaj gazu, na który pracuje obecnie urządzenie.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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1. Pokrętłem C.W.U. wybierz PARAMETR 23 (obniŜenie maksymalnej mocy na C.O.)

2. Aby obniŜyć maksymalną moc kotła na C.O. naciśnij PRZYCISK FUNKCJI. Wartość parametru 23 zaczyna pulsować.

3. Pokrętłem C.W.U. zmieniamy wartość parametru 23. Ze zmianą wartości parametru zmieniają się obroty wentylatora –
zmienia się maksymalna moc kotła na C.O.

4. Wybraną nową wartość zatwierdzamy naciskając PRZYCISK FUNKCJI

PODWYśSZENIE MINIMALNEJ MOCY NA C.O. (NIE ZMIENIAĆ)

1. Pokrętłem C.W.U wybierz PARAMETR 24 (podwyŜszenie  minimalnej mocy  kotła  na  C.O.). 

2. Aby podwyŜszyć minimalną moc kotła na C.O. naciśnij PRZYCISK FUNKCJI. Wartość parametru 24 zaczyna pulsować.

3. Pokrętłem  C.W.U. zmieniamy wartość parametru 24. Ze zmianą wartości parametru zmieniają się obroty wentylatora -
zmienia się minimalna moc kotła na C.O. 

4. Wybraną nową wartość (moc kotła) zatwierdzamy naciskając PRZYCISK FUNKCJI.

5. Naciśnij PRZYCISK ON/OFF - wyjście z programowania.

OBNIśENIE MAKSYMALNEJ MOCY NA C.O.

KRZYWA ZALEśNOŚCI : PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA – MOC KOŁA

Exclusive Green 25 C.S.I. – 25 R.S.I.

Exclusive Green 35 R.S.I.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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5101218D
9141519C

11151620B
8121419A

Kamień
Cegła 
pełna

Cegła 
dziurawka

Budynki stare
Budynki 

nowe
Rodzaj 

budynku

RODZAJ BUDYNKU
Aby obliczyć wartości temperatury wody zasilania c.o., kocioł bierze takŜe pod uwagę izolację termiczną budynku. W budynkach 
dobrze zaizolowanych, zmiany temperatury zewnętrznej wpływają mniej na temperaturę pokojową niŜ w budynkach źle 
zaizolowanych. Poziom izolacji termicznej budynku ustala się za pomocą Parametru P3.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny

TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA

Regulacja pogodowa zostaje aktywowana w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej do kotła. Istnieje moŜliwość kontroli 
temperatury poprzez wciśnięcie przycisku INFO. 

OBLICZANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ
Wybrana krzywa grzewczej utrzymuje teoretycznie temperaturę 20°C dla temperatur zewnętrznych pomiędzy -20°C a +20°C. 
Wybór krzywej zaleŜy od minimalnej planowej temperatury zewnętrznej zaleŜnej od strefy klimatycznej (np.Tzew. = -20) oraz 
od projektowanej Temp. c.o. (czyli od typu instalacji) i jest obliczana przez instalatora wg wzoru:

T.doprowadzona – temperatura w instalacji

T.Projektowana min. zewnętrzna – zaleŜna 
od strefy klimatycznej 

WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (KT)

Aby wybrać KT, naleŜy uŜyć parametru P45 (patrz lista 
parametrów). 

W zaleŜności od typu instalacji naleŜy ograniczyć moc 
minimalną i maksymalną w kotle za pomocą parametrów:
P21 – temperatura maksymalna
P22 – temperatura minimalna

Np.:
Ogrzewanie grzejnikowe: P21 = 70 ; P22 = 39 ; P45 = 12,5
Ogrzewanie podłogowe: P21 = 45 ; P22 = 20 ; P45 = 7,5

FUNKCJA SAR i SAR BOOSTER
Po aktywacji termoregulacji naleŜy wyłączyć funkcję SAR (P.42 = 0) i SAR BOOSTER (P43 = 0).

OBNIśENIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ PRZY ROZWARTYCH STYKACH TA (PARAMETR 51 = 1)
Przy Ŝądaniu grzania przez termostat, w celu osiągnięcia temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C w pomieszczeniu), 
włączenie ogrzewania następuje w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Brak Ŝądania grzania przez termostat nie oznacza 
wyłączenia kotła, lecz zredukowanie (przesunięcie równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C w pomieszczeniu). 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w dowolnym momencie 
dokonać zmiany tej temperatury. W tym momencie moŜna 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).

CIĄGŁA PRACA POMPY (PARAMETR 94 = 1)
Istnieje moŜliwość ustawienia ciągłej pracy pompy nie zaleŜnie od Ŝądania grzania przez kocioł.
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STANY AWARYJNE

W momencie pojawienia się błędu, na wyświetlaczu zgaśnie symbol      i pojawi się migający kod błędu oraz razem lub osobno 
dwa symbole         i           . W tabeli poniŜej znajduje się opis poszczególnych błędów.

LISTA KOMUNIKATÓW I KODÓW BŁĘDÓW

(D) Stała blokada
(T) Tymczasowa-przejściowa blokada. W momencie wystąpienia tego typu błędu kocioł będzie próbował automatycznie usunąć powstały błąd 
(°) C.S.I.: Błąd sondy w obwodzie ciepłej wody uŜytkowej – 60 : kocioł będzie pracował, ale moŜe nie utrzymywać stałej temperatury, której wartość będzie na 
poziomie 50°C. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się tylko kod błędu.
(*) W przypadku wystąpienia tego kodu błędu sprawdź ciśnienie w instalacji przy pomocy manometru umieszczonego w kotle. Jeśli ciśnienie jest niewystarczające 
(<0,4 bar) przeprowadź procedurę napełniania instalacji opisaną w rozdziale „Napełnianie instalacji”. 

Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia 
podstawowego wymiennika (kod błędu 91). Po czyszczeniu z uŜyciem zestawu dostarczonego jako wyposaŜenia dodatkowego, naleŜy wyzerować licznik :
- odłączyć główne zasilanie i odkręcić śruby mocujące obudowę podłączeń elektrycznych
- wyjąć zworkę J13 (schemat elektryczny)
- włączyć zasilanie kotła i zaczekać aŜ pojawi się na wyświetlaczu kod błędu 13
- wyłączyć zasilanie i ponownie zamontować zworkę J13
UWAGA! Procedurę zerowania licznika przeprowadzać za kaŜdym razem, gdy podstawowy wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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Nie wykorzystany9

Nie wykorzystany10

Stan licznika11

Historia kodów błędów (7-ostatnich)12-19

UWAGA: Jeśli sonda NTC jest zepsuta lub odłączona zamiast wartości wyświetlone zostaną dwa myślniki „--”

(*) z wykorzystaniem CONNECT AT-BT lub modułu BE08,

(**) jeśli na wyświetlaczu pojawi się punkt, temperatura spalin wynosi 100 + wyświetlona wartość

Prędkość wentylatora /1008

Przepływ c.w.u. (C.S.I)7

Temperatura zasilania drugiego obiegu (*)6

Temperatura spalin (**)5Ustawiona temperatura C.O. w 2-gim obiegu (*)Info 5

Nie wykorzystany4Ustawiona temperatura c.w.u.Info 4

Temperatura c.w.u.3Ustawiona temperatura wody w C.O.Info 3

Temperatura powrotu2Ciśnienie w instalacji C.O.Info 2

Temperatura zasilania1Temperatura zewnętrzna (gdy podłączona sonda)Info 1

INF2

Przytrzymać przycisk INFO przez 10 sekund

INFO

PRZYCISK INFO ORAZ INF2

NaleŜy uŜyć przycisku     , a na wyświetlaczu pojawi się symbol InFO. Ponowne uŜycie tego przycisku spowoduje, Ŝe na 
wyświetlaczu pojawią się aktualnie zmierzone dane. W celu przemieszczania się po danych równieŜ słuŜy przycisk     . Jeśli 
przycisk      nie będzie uŜywany, system automatycznie opuści funkcję informacji.

ODPOWETRZNIK RĘCZNY

Kocioł został wyposaŜony w odpowietrznik ręczny znajdujący się na górnej pokrywie 
obudowy kotła. NaleŜy:
• podłączyć rurkę i odprowadzić drugi jej koniec do zewnętrznego zbiornika / zlewu
• zamknąć zawór gazowy
• odkręcić zawór napełniania oraz odpowietrznik ręczny
• wykonywać cykle Ŝądania grzania co spowoduje przestawianie się zaworu 3-drogowego 
poprzez zamykanie i otwieranie obwodu termostatu pokojowego (R.S.I.) / odkręcanie i 
zakręcanie kranu c.w.u. (C.S.I.)
• powtarzać cykle przez ok.. 10 min lub do czasu aŜ przez odpowietrznik przestanie ulatniać
się powietrze.

EXCLUSIVE GREEN HE – kocioł kondensacyjny
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Kocioł wyposaŜony jest w:
• Cyfrowy wyświetlacz pokazujący:

a. temperaturę c.o. 
b. temperaturę c.o. i c.w.u. w czasie nastawiania
c. kody błędów (w przypadku awarii)
d. nr. krzywej grzewczej (podczas ustawiania)
e. prędkości wentylatora (podczas ustawiania)

• Wbudowany moduł regulacji pogodowej
• Kostkę przyłączeniową sondy zewnętrznej i programatora 

OMEGA
• Pompę obiegową z automatycznym odpowietrznikiem
• Separator powietrza z automatycznym odpowietrznikiem
• Odpowietrznik ręczny + silikonowy węŜyk do odpowietrzania
• 8-litrowe naczynie wzbiorcze
• Zawór bezpieczeństwa 3bar po stronie c.o.
• NajwyŜszy stopień zabezpieczenia przeciwporaŜeniowego IPX5D
• Zasobnik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

DUPLEX posiada:
a. naczynie wzbiorcze c.w.u.
b. anoda magnezowa testerem zuŜycia
c. węŜownicę o wysokim wydaku c.w.u.
d. zawór bezpieczeństwa zasobnika 

Kocioł posiada zabezpieczenia przed:
• Brakiem ciągu kominowego
• Przekroczeniem granicznej temperatury
• Brakiem wody
• Wypływem gazu spowodowanym brakiem płomienia
• Blokowaniem się pompy i zaworu 3-drogowego

Do  kotła  moŜna  podłączyć:
• termostat pokojowy ALPHA 7D (ON-OFF)
• programator OMEGA w trybie REC lub CRT
• Sondę temperatury zewnętrznej
• Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1
• Zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT AT-BT
• Zestaw trzech stref grzewczych CONNECT BASE MIX 2
• Termostat granicznej temperatury (strefy podłogowej)

Kocioł jest fabrycznie przystosowany do gazu G20 (GZ50).
Kocioł moŜna przezbroić na gaz: G31 / G30 (LPG)

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE  – KOCIOŁ KONDENSACYJNY Z 
WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ „DUPLEX”

Exclusive Boiler Green 25 B.S.I. - wbudowany zasobnik 45l (6-25kW)

Przeznaczenie
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE to nowa gama kotłów kondensacyjnych z wbudowanym zasobnikiem wyposaŜone w pompę
modulowaną i szeroki zakres modulacji mocy 1:10. Te nowoczesne, bezpieczne i energooszczędne urządzenia to kompletne 
kotłownie przeznaczone do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody uŜytkowej w mieszkaniach oraz domach jedno- i 
wielorodzinnych. Dzięki wysokiej sprawności (109,4%) i wykorzystaniu zjawiska kondensacji spalin, kotły są ekonomiczne i 
ekologiczne. Dzięki przejrzystemu panelowi sterowania z wyświetlaczem LCD regulacja parametrów pracy kotła jest prosta i 
szybka. Kotły posiada 60 litrowy zasobnik.

IPX5D

Zasobnik DUPLEX

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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BUDOWA I ELEMENTY SKŁADOWE

Odpowietrznik 
automatyczny z 

separatorem powietrza

Panel sterowania

Otwory na sondę
analizatora spalin

Elektroda zapłonowa

Syfon kondensatu z 
pływakami

Zawór 3-drogowy

Zawór spustowy

Zawór bezpieczeństwa

Wziernik

Mikser + tłumik

Sonda NTC spalin

Pompa elektroniczna 
odpowietrznikiem 

automatycznym (PWM)

Zasobnik ze stali 
nierdzewnej DUPLEX

Palnik

Transformator 
zapłonowy

Wentylator

Dysza gazowa

Zawór gazowy

Presostat wody

Naczynie wzbiorcze na 
c.o.

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

Elektroda kondensatu

Naczynie wzbiorcze 
zasobnika

7barMaksymalne ciśnienie zasobnika

183lIlość ciepłej wody przez pierwsze 10min przy  ∆t 30°C

-l/minOgranicznik przepływu

37-60°CZakres nastawy temp.

0,707m2Powierzchnia wymiennika

3,87lPojemność wymiennika

60lPojemność zasobnika

PionowaOrientacja wymiennika

pionowaOrientacja zasobnika

Stal nierdzewna DUPLEXTyp zasobnika 

Mynute Boiler Green 32 B.S.I.Jedn.Dane techniczne zasobnika 

ZASOBNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ „DUPLEX”

Zasobnik został wykonany ze stali nierdzewnej typu DUPLEX – stal ta posiada zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie 
(zapobiega to powstawaniu szczelin) oraz bardzo wysoką odporność na korozję wŜerową. Zasobnik posiada anodę magnezową, 
zawór bezpieczeństwa, izolację, zawór spustowy oraz naczynie wzbiorcze. MoŜliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u.
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Eliptyczna kształt odpowiadający Ø 18,8 mm, 
gwarantując bardzo ograniczone utraty obciąŜenia i
maksymalną trudność w odkładaniu się nieczystości.

Palnik ze stali INOX

Sonda kondensatu

Mikser gazu i powietrza

Elektroda wykrywania 
płomienia

Elektroda zapłonowa

Jeśli nie ma kondensatu w komorze,

pływaki nie dopuszczą, aby spaliny 

wydostały się na zewnątrz.

Kiedy jest obecny kondensat, pływaki 

pozwalają na ujście. Woda gwarantuje, Ŝe 

spaliny nie wydostana się na zewnątrz.

JeŜeli ciśnienie wentylatora wypchnie 

kondensat z syfonu, pływaki nie dopuszczą, 

aby spaliny wydostały się na zewnątrz.

Wyjście wody

Wir wody

Wejście wiru

Odpowietrznik automatyczny

Separacja powietrza i 
wody

Wejście wody 

Skład zanieczyszczeń

WYMIENNIK Al/Si/Mg PALNIK INOX

SEPARATOR POWIETRZA Z EFEKTEM CYKLONU

PODWÓJNY (*) SYFON KONDENSATU
(*) kondensat z komory spalania i komina płyną do osobnych syfonów

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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TRYBY GRZEWCZE
CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Grzejnikowe – wybór temperatury: 20 – 80 °C 

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

2. Podłogowe – wybór temperatury: 20 – 80 °C (UWAGA! – zaleca się ograniczyć maksymalną temperaturę c.o.)

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 45, P.22 = 20 – wybór temperatury: 20 – 45oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 2,5; 5; 7,5.

3. Mieszane (ogrzewanie grzejnikowe + podłogowe) - przy wykorzystaniu modułu 2 lub 3 stref grzewczych:

A. CONNECT BASE MIX 1

Wybór temperatury strefy grzejnikowej: 20 – 80 °C

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

Wybór temperatury strefy podłogowej - na zaworze mieszającym w CONNECT BASE MIX 1: 20 - 50°C.

B. CONNECT BASE MIX 2

Wybór temperatury strefy grzejnikowej: 20 – 80 °C

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

Wybór temperatury stref podłogowych - na zaworach mieszających w CONNECT BASE MIX 2: 20 - 50°C.

C. CONNECT AT/BT

Wybór temperatury strefy grzejnikowej: 20 – 80 °C 

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.21 = 70, P.22 = 35 – wybór temperatury: 35 – 80oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 45 = 10; 12,5 (…) 37,5; 40

Wybór temperatury strefy podłogowej: 20 – 80 °C (UWAGA! – zaleca się ograniczyć maksymalną temperaturę c.o.)

MoŜliwość modyfikacji parametrami np. P.31 = 45, P.32 = 20 – wybór temperatury: 20 – 45oC

Po podłączeniu sondy zewnętrznej, zalecane krzywe grzewcze o numerach: Par. 47 = 2,5; 5; 7,5.

CIEPŁA WODA UśYTKOWA (C.W.U.)

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

z.w...

cwu

Wybór temperatury : 37oC – 60oC

Wydatek (dT 25oC): 14,3l/min

Przyłącze cyrkulacyjne : 
KOD 1103479

Zasobnik posiada okno rewizyjne pozwalające na kontrolę i 
ewentualne usunięcie osadów

PROGRAMATOR C.W.U. (*)
Istnieje moŜliwość podłączenia programatora c.w.u. dzięki któremu moŜna dostosować
okres czasu grzania zasobnika do konkretnego harmonogramu. NaleŜy podłączyć
programator do kostki przyłączeniowej M2 na zasadzie:

NIE  GRZEJE C.W.U.GRZEJE C.W.U.Obwód M2 - zamknięty

NIE  GRZEJE C.W.U.NIE  GRZEJE C.W.U.Obwód M2 – otwarty

Brak Ŝądania grzania zasobnika 
przez kocioł

śądanie grzania zasobnika przez 
kocioł

purple - fioletowy

(*) – przy braku programatora, na M2 powinien znajdować się mostek
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DANE TECHNICZNE

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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DANE TECHNICZNE C.D.

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

TABELA MULTIGAZ
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ujście kondensatu

zaw. spustowy zasobnika

wyjście c.w.u.

powrót/zasilanie c.o.

wejście z.w.

gaz

39

78,5

142,5

171,75

219,5

256,25

SC 

RC 

U 

R/M 

E 

G 

1/2"wejście z.w.AF

1/2"wyjście c.w.u.AC

3/4"gazG

3/4"zasilanie  c.o.M

3/4"powrót  c.o.R

Kocioł z wbudowanym zasobnikiem (B.S.I.)

ZESTAW PRZYŁĄCZY HYDRAULICZNYCH
Kocioł seryjnie wyposaŜony jest w listwę montaŜową oraz szablon montaŜowy. Kocioł moŜna doposaŜyć w konsolę przyłączy. 

FILTR

WYMIARY KOTŁA

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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SCHEMAT HYDRAULICZNY
A. Powrót c.o.

B. Zasilanie c.o.

C. Wyjście c.w.u.

D. Wejście zimnej wody

1. Zawór bezpieczeństwa

2. By-pass

3. Zawór 3-drogowy

4. Pompa

5. Dolny odpowietrznik automatyczny

6. Wskaźnik ciśnienia

7. Naczynie wzbiorcze c.o.

8. Sonda NTC na powrocie

9. Wymiennik główny

10. Sonda NTC na zasilaniu

11. Górny odpowietrznik automatyczny

12. Separator powietrza

13. Odpowietrznik ręczny

14. Zasobnik c.w.u.

15. Wymiennik

16. Naczynie wzbiorcze zasobnika

17. Zawór bezpieczeństwa

18. Zawór spustowy

19. Sonda NTC zasobnika c.w.u.

20. Elektrozawór napełniania

21. Zawór napełniania

22. Zawór spustowy

23. Presostat

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

ELEMENTY FUNKCYJNE

1. Zawór napełniania

2. Kolektor spustowy 

3. Presostat wody

4. Zawór opróŜniania

5. Siłownik zaworu 3-drogowego  

6. Zawór bezpieczeństwa

7. Pompa 

8. Dolny odpowietrznik automatyczny

9. Wskaźnik ciśnienia

10. Dysza gazowa

11. Syfon

12. Mikser

13. Elektroda kondensatu

14. Elektroda zapłonowa

15. Elektroda jonizacyjna

16. Sonda NTC spalin

17. Termostat granicznej temperatury

18. Zaślepka otworu analizy spalin

19. Wyrzut spalin

20. Sonda NTC zasilania

21. Wymiennik główny

22. Odpowietrznik ręczny

23. Górny odpowietrznik automatyczny z separatorem 
powietrza

24. Naczynie wzbiorcze c.o.

25. Transformator zapłonowy

26. Wentylator

27. Sonda NTC zasobnika

28. Zawór gazowy

29. Zasobnik c.w.u.

30. Naczynie wzbiorcze c.w.u.

31. Zawór bezpieczeństwa zasobnika c.w.u.

32. Zawór spustowy zasobnika c.w.u.

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



219

WEJŚCIA Podłączenia niskonapięciowe – M10

POS - programator c.w.u.
JeŜeli obwód POS pozostaje otwarty to mimo Ŝądania grzania 
zasobnika, kocioł nie będzie podgrzewał wody w zasobniku..
UWAGA! Przy braku programatora, na M2 powinien 
znajdować się mostek.

4 - Termostat niskiej temperatury (np. zamontowany na 
rozdzielaczu podłogowym) / alarm ogólny, po usunięciu 
białego mostka

5 - Sonda zewnętrzna

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

M2:
Istnieje moŜliwość podłączenia 2-giej pompy c.o. na za 
sprzęgłem hydraulicznym aby oddzielić obiegu kotłowy od 
obiegu lub obiegów instalacyjnych.
Po włączeniu się grzania w funkcji C.O., uruchomi się takŜe 
pompa P2 podłączona do kostki M2
WAśNE! Ustawić w kotle parametr 20 na wartość 3

WYJŚCIA – Dodatkowa pompa

POS

PROGRAMATORY

1. Brak programatora (załoŜony fabrycznie mostek na T.A.) - wybór temperatury c.o. pokrętłem na panelu kotła.

2. Programator OMEGA (tryb REC, podłączenie przewodami OT+ do komunikatora ITFR 11 OT (akcesoria 
dodatkowe) – przejmuje sterowanie kotłem, programowanie tygodniowe c.o. oraz dobowe zasobnika c.w.u., kody 
błędów, pokazuje temperaturę zewnętrzną

3. Programator ALPHA 7D lub OMEGA w trybie CRT (lub termostat ON/OFF), podłączenie przewodami TA –
programowanie czasów grzania c.o. i temperatury w pomieszczeniu 

4. Podłączona  sonda  zewnętrzna - aktywna regulacja  pogodowa

WEJŚCIA – ZASILANIE KOTŁA (230V / 50Hz)
NaleŜy zachować biegunowość podłączenia.
NaleŜy wykorzystać przewód dostarczony razem z kotłem, lub 
HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm2, z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.
Pobór mocy (maksymalny):
-66W (25 B.S.I.)

1 – Bezpiecznik 
2 – Termostat pokojowy (ON / OFF) / ALPHA 7D / OMEGA (tryb CRT)

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

7. Kocioł
8. Pompa w kotle
9. P2 - Pompa instalacyjna
10. Sprzęgło hydrauliczne
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (Kocioł 2-funkcyjny) B.S.I.

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

L
E

G
E

N
D

A
 K

O
L

O
R

Ó
W

B
lu

 -
ni

eb
ie

sk
i

M
ar

ro
ne

 -
br

ąz
ow

y
N

er
o 

-
cz

ar
ny

R
os

so
 -

cz
er

w
on

y
B

ia
nc

o 
-

bi
ał

y
V

io
la

 -
fi

ol
et

ow
y

R
os

a 
-

ró
Ŝo

w
y

A
ra

nc
io

ne
 -

po
m

ar
ań

cz
ow

y
G

ri
gi

o 
-

sz
ar

y
G

ia
ll

o 
-

Ŝó
łt

y
V

er
de

 -
zi

el
on

y



221

1,6m1,3mPoziomo - 7,85 m

90°45°

1,6m1,3mPionowo – 8,85m

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 60/100

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 60/100 mm

ODPROWADZANIE SPALIN

Exclusive Boiler Green HE jest kotłem typu C (z zamknięta komorą spalania), w związku z tym wymaga szczelnych połączeń
przewodów spalinowych i powietrznych, które zapewnią poprawną pracę urządzenia. W ofercie Beretta 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 pary wodnej zawartej w spalinach. Jeśli 
system spalinowy nie jest wyposaŜony w odpływ, kondensat bezpiecznie odprowadzany jest przez kocioł.
UWAGA!
NaleŜy przewidzieć spadek 1° przewodów poziomych wydalania spalin w kierunku kotła
Kocioł automatycznie dostosowuje się do typu instalacji i długości przewodów

Nie blokować / zasłaniać w Ŝaden sposób przewodu powietrznego.

WIDOK KOTŁA Z GÓRY

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 80-125 mm)

Adapter Ø80/125 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

SYSTEM KONCENTRYCZNY (ø 60-100 mm)

Adapter Ø60/100 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych w 
tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

Zatyczka otworów 
analizy spalin i 
powietrza

C

Przewód 
koncentryczny ø
60/100 mm

B

Wlot powietrza 
ø 80 mm

A

A

B

C

90°45°

1,5 m1 m14,85 m

SYSTEM KONCENTRYCZNY  Ø 80/125

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80/125 mm

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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32m + 32m

90°45°

SYSTEM ROZDZIELONY  Ø 80 + 80

1,5 m1,0 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość kominów 
ø 80 + 80 mm

50m

90°45°

SYSTEM B23P–B52P Ø80 

(pobór powietrza z pomieszczenia)

1,5 m1,0 m

Strata na kaŜdym kolankuMaksymalna długość
kominów ø 80 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW Ø80+Ø80 DLA 
KOTŁÓW 25 B.S.I. (*) 

UWAGA!
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 naleŜy 
zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry 
techniczne.

SYSTEM ROZDZIELONY ø 80 +80 mm

Adapter Ø80+80 dostępny jest jako akcesorium dodatkowe. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości.

SYSTEM B23P-B53P (ø 80 mm)

Pobór powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz. NaleŜy przestrzegać maksymalnych długości kominów podanych 
w tabeli oraz uwzględnić kolana przy wyliczaniu maksymalnej długości..

ZESTAW RENOWACYJNY (ø 80/125 mm)

W  skład  zestawu  wchodzi:

1. Kolano 90° - Ø 80 samoblokujące się w trójniku Ø 120
lub Ø 130 znajdującego się w szachcie kominowym

2. Obręcz centrująca do rury spalinowej Ø 80 z otworami do 
prowadzenia liny

3. Kolektor powietrzno – spalinowy z płytą dachową
4. PrzedłuŜenie Ø 80 o (25 cm) z moŜliwością docięcia
5. PrzedłuŜenie koncentryczne Ø 80/125 o długości 25 cm z 

o-ringiem uszczelniającym do rury Ø 130
6. Rozeta Ø 125
7. Adapter kolanowy Ø 60/100 – 80/125
8. Wazelina  techniczna 

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Zestaw renowacyjny słuŜy do szybkiej adaptacji komina od kotła z komorą otwartą
(podciśnieniowego – typ N) do kotła z komorą zamknięta (wymagany komin 
nadciśnieniowy – typ P). Istniejący komin zostanie wykorzystany do poboru powietrza, a 
wyrzut spalin zostanie zrealizowany poprzez wkład ø 80 mm. W skład zestawu wchodzi 
kolano 90° (Ø 80) samoblokujące się w trójniku Ø 120 - Ø 130. Kolano to wytrzymuje 
obciąŜenia całego wkładu kominowego.

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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1 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – PROPORCJONALNA (41 ≤ P90 ≤ 90)
W tym trybie elektronika determinuje, jaką przyjąć krzywą przepływu w stosunku do mocy chwilowej kotła. W zaleŜności od 
mocy w obiegu c.o., dobierana jest automatycznie jedna z dostępnych prędkości, zgodnie z krzywą prędkości przepływu: Moc 
maksymalna = najwyŜsza prędkość - Moc minimalna = najniŜsza prędkość
Aby wybrać tryb proporcjonalny naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość = 41
WAśNE: Nastawa parametru 90 na wartość 41 jest rekomendowana przez producenta.

2 – MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – STAŁA (2 ≤P90 ≤40)
W tym trybie, instalator ustawia wartość ∆T pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji, która ma być utrzymywana (np. jeśli 
wprowadzona wartość przez instalatora będzie wynosiła 10, to oznacza, Ŝe prędkość przepływu w instalacji zostanie tak 
dostosowana, Ŝeby utrzymać róŜnicę ∆T pomiędzy zasilaniem i powrotem na wymienniku na poziomie 10°C). Ten tryb 
dedykowany jest do instalacji grzejnikowych, gdzie kocioł nie jest sterowany przez termostat pokojowy. Podczas pracy ze stałą
temperaturą zasilania w stabilnych warunkach otoczenia, średnia temperatura grzejników ma tendencję wzrostową. Poprzez 
utrzymywanie stałej ∆T, zmniejszenie natęŜenia przepływu uzyskuje się przez zmianę krzywej prędkości przepływu, którą
cechuje niŜsza temperatura powrotu, co z kolei zwiększa sprawność kotła oraz zmniejsza zuŜycie energii elektrycznej. Aby 
wybrać ten tryb naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość pomiędzy 2 a 40 (przewaŜnie pomiędzy 10 a 20)

3 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY PRZY MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI (P90 = 1)
W tym trybie pompa moduluje stale przy maksymalnej prędkości. Tryb dedykowany jest do instalacji o wysokich stratach 
ciepła, gdzie głowicami reguluje się przepływ, aby zagwarantować jak najwyŜszą wydajność instalacji (przepływ instalacji 
przy maksymalnej prędkości niŜszy od 600l/h). Tryb ten jest stosowany w przypadku instalacji z wykorzystaniem sprzęgła 
hydraulicznego, przy duŜych przepływach obiegu głównego. Aby wybrać ten tryb naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość = 1

4 – TRYB AWARYJNY (P90 = 0)
Ten tryb jest stosowany w szczególnych przypadkach, w których kocioł pracuje bez regulacji przepływu (w przypadku 
wymiany pompy na niemodulowaną). 
OSTRZEśENIE! Karta BE06 podłączona do kostki przyłączeniowej CN9 musi zostać usunięta i zastąpiona przez mostek 
zamontowany na zaciskach środkowych (2-3) w gnieździe CN9. To podłączenie jest konieczne, gdyŜ jego brak moŜe wpłynąć
na nieprawidłowe funkcjonowanie całego systemu. Aby wybrać ten tryb naleŜy:
- Ustawić parametr 90 na wartość = 0
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TRYBY PRACY POMPY MODULOWANEJ – PWM (Klasa energetyczna A)
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* Wyświetlona wartość na wyświetlaczu jest wyraŜona w obr/min/100 (np.: 3.600 = 36) 
Niektóre wartości mogą się róŜnić od tych, w tabeli, w zaleŜności od aktualizacji

G20 - 60       

G31 – 60

60Obr / min*MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA (NIE ZMIENIAĆ!)

HP

50 - NIEAKTYWNA

1 – WYMIENNIK PŁYTOWY (KOC. 2-FUNK.)

2 – WBUDOWANY MINI ZASOBNIK

3 – ZASOBNIK Z TERMOSTATEM

4 - ZASOBNIK Z SONDĄ NTC

5 – WBUDOWANY ZASOBNIK DS.

6 – WBUDOWANY ZASOBNIK 3S

CIEPŁA WODA UśYTKOWA10

12G20 - 12

G31 - 19

Obr / min*MINIMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 
(ZMIENIAĆ TYLKO PODCZAS 
PRZEZBROJENIA!)

LP

37
37

Obr / min*PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS 
ZAPŁONU (NIE ZMIENIAĆ!)

SP

FUNKCJA KOMINIARZA - MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS REGULACJI C02HH

FUNKCJA KOMINIARZA - MINIMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS REGULACJI C02LL

5200MINCZAS WYŁĄCZENIA C.O.29

15200MINCZAS DZIAŁANIA NA ZREDUKOWANEJ 
MOCY

28

01 (TAK)0 (NIE)-FUNKCJA TIMERA C.O.30

6102oCHISTEREZA PRACY NA C.O. (załącz)25

6102oCHISTEREZA PRACY NA C.O. (wyłącz)26

MAXG20 - 60       

G31 – 60

Obr / min*MAX. PRĘDKOŚĆ WENTYLAT. NA C.O.23

203920oCMIN. TEMPERATURA NA C.O.22

MING20 – 12

G31 - 19

Obr / min*MIN. PRĘDKOŚĆ WENTYLAT. NA C.O.24

10 – OFF (WYŁĄCZONE)

1 – ON (WŁĄCZONE)

2 – 2 STREFA ZWORÓW + PROGR. POKOJ.

3 – DRUGA POMPA (KOSTKA M2)

4 – NIE UśYWANY

5 – NIE UśYWANY

6 – CONNECT AT-BT

7 – PROGR. POKOJ. + CONNECT AT-BT

8 – PROGR. POKOJ. + ZAWÓR STREFOWY

oCFUNKCJA C.O.20

808040oCMAX. TEMPERATURA NA C.O.21

5100oCHISTEREZA W ZASOBNIKU14

608550oCTEMP. C.O. NA ZASILANIU ZASOBNIKA13

608040oCMAX. TEMP. C.W.U. W ZASOBNIKU12

60oCNIEUśYWANY11

520 (b. dobrze izolowany)5 (słabo izolowany)POZIOM IZOLACYJNOŚCI BUDYNKU3

26 (25kW)10-16-20-26-30-34-50-70MOC KOTŁA (NIE ZMIENIAĆ!)2

11 - GAZ ZIEMNY / PLYNNYRODZAJ GAZU1

USTAWIENIE 
BIEśĄCE

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

MAXMINJEDN.OPIS PARAMETRUNR

LISTA PARAMETRÓW (HASŁO 18 i 53)

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

Kocioł w trybie OFF – na wyświetlaczu dwie kreski ( - - ) ; Odkręcić gniazdo analizy spalin i umieścić w nim sondę analizatora 
spalin ;  Nacisnąć jednocześnie PRZYCISK FUNKCJI i przycisk INFO aŜ do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis 
CODE ; Naciśnij PRZYCISK FUNKCJI i pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybierz kod 18 lub 53 ;  Ponownie naciśnij 
PRZYCISK FUNKCJI aby zatwierdzić wybrany kod ;  Obracając pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybieramy i 
sprawdzamy wartości:
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Niektóre wartości domyślne mogą być róŜne od tych, w tabeli, w zaleŜności od aktualizacji

10 OFF – 1 AUTOFUNKCJA S.A.R. BOOSTER43

39

80

10 OFF – 1 AUTO – 2 ONoCFUNKCJA TERMOSTATU C.W.U.40

2520oCMIN. TEMPERATURA NA C.O. 2 OBIEG32

4540oCMAX. TEMPERATURA NA C.O. 2 OBIEG31

10 OFF – 1 AUTO – 2 ONoCFUN. PODGRZANIA WSTĘPNEGO C.W.U.41

10 OFF – 1 AUTOFUNKCJA S.A.R.42

40

40

10 OFF – 1 AUTOTERMOREGULACJA 1-OBIEG44

202,5NR. KRZYWEJ GRZEWCZEJ 1- OBIEG45

10 OFF – 1 AUTOTERMOREGULACJA 2-OBIEG46

102,5NR. KRZYWEJ GRZEWCZEJ 2-OBIEG47

NIEUśYWANY48

NIEUśYWANY50

1

1

255

1

100

1.0

410TRYB PRACY POMPY90

00PRZEJŚCIE SYSTEMU POSTCYRKULACJI 
Z C.W.U. NA C.O.

92

00PRACA CIĄGŁA POMPY PIERWSZEGO 
OBIEGU CH1

94

51CZAS TRWANIA POSTCYRKULACJI Z 
C.W.U. NA C.O.

93

00PRACA CIĄGŁA POMPY DRUGIEGO 
OBIEGU CH2

95

10 – OFF (WYŁĄCZONA)

1 – ON (WŁĄCZONA)

FUNKCJA AUTOMAT. NAPEŁNIANIA85

0.60.4barCIŚNIENIE AKTYWOWANIA SIĘ FUNKCJI 
AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA 
INSTALACJI C.O.

86

NIEUśYWANY87

20255 (bardzo wolno)0 (bardzo szybko)TERMOREGULACJA – SZYBKOŚĆ
ODPOWIEDZI

65

NIEUśYWANY63

4100oCTEMP. ANTYZAMARZANIOWA NA CWU61

00 – OFF

1 - ON

OBNIśENIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ PRZY 
ROZWARTYCH STYKACH TA – 2 OBIEG

52

6100oCTEMP. ANTYZAMARZANIOWA NA C.O.62

00 – OFF

1 - ON

OBNIśENIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ PRZY 
ROZWARTYCH STYKACH TA

51

USTAWIENIE 
BIEśĄCE

USTAWIENIA 
FABRYCZNE

MAXMINJEDN.OPIS PARAMETRUNR

PRACA CIĄGŁA POMPY DRUGIEGO 
OBIEGU CH2

95

UWAGA!
Parametry o zaciemnionych komórkach np..:

odpowiadają 2-giemu obiegowi c.o. realizowanemu za pomocą modułu 2 stref grzewczych Connect AT-BT.

LISTA PARAMETRÓW C.D. (HASŁO 18 i 53)

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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Pokrętło temperatury c.w.u.Przycisk 
funkcji

Przycisk  
INFO

H – regulacja zawartości 
CO2 przy maksymalnej 
mocy kotła (obracając w 
prawo następuje 
zmniejszanie zawartości 
CO2)

I – regulacja zawartości 
CO2 (pod zaślepką!) 
przy minimalnej mocy 
kotła (obracając w 
prawo następuje 
zwiększenie zawartości 
CO2)

REGULACJA ZAWORU GAZOWEGO (FUNKCJA KOMINIARZA)

1. Kocioł w trybie OFF – na wyświetlaczu dwie kreski ( - - ) 

2. Odkręcić śrubę A (rys. 2), zdjąć zaślepkę B (rys. 2) i umieścić w sondę analizatora spalin

3. Nacisnąć jednocześnie PRZYCISK FUNKCJI i przycisk INFO aŜ do momentu, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis 
CODE

4. Naciśnij PRZYCISK FUNKCJI i pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybierz kod 18. Ponownie naciśnij PRZYCISK 
FUNKCJI aby zatwierdzić wybrany kod

5. Obracając pokrętłem wyboru temperatury C.W.U. wybieramy i sprawdzamy wartości:

Parametr HP - maksymalna  prędkość wentylatora

Parametr LP - minimalna  prędkość wentylatora

Parametr SP - prędkość wentylatora  podczas  zapłonu

6. Dalej  obracając  pokrętłem  wyboru  temperatury C.W.U.  wybieramy:

Parametr HH – kocioł pracuje z maksymalną mocą do regulacji CO2

USTAWIANIE  MAKSIMUM

Uchom analizator spalin

W celu ustawienia poziomu CO2 - dokręcaj śrubę regulacyjną H (rys. 1) ciśnienia gazu uzyskując zmniejszenie lub wykręcaj 
uzyskując zwiększenie poziomu CO2, do czasu aŜ analizator spalin wskaŜe właściwą zawartość CO2 (patrz tabela poniŜej)

7. Dalej obracając pokrętłem wyboru temp C.W.U.  wybieramy:  

Parametr LL - kocioł pracuje z minimalną mocą

USTAWIANIE MINIMUM

Wykręć zaślepkę I (rys. 1) na  zaworze  gazowym

W celu ustawienia poziomu CO2 - dokręcaj śrubę regulacyjną I (rys. 1) ciśnienia gazu uzyskując zwiększenie lub wykręcaj 
uzyskując zmniejszenie poziomu CO2, do czasu aŜ analizator spalin wskaŜe właściwą zawartość CO2 (patrz tabela poniŜej)

Wkręć zaślepkę I (rys. 1) w  zawór  gazowy

rys. 2

rys. 1

10 %10 %371960

LL – moc minimalnaHH – moc maksymalnaSP – zapł.LP – min.HP – maks.

Zawartość CO2Ilość obrotów wentylatora (rpm/100)

EXCLUSIVE BOILER 

GREEN HE

9,5 %9 %371260

LL – moc minimalnaHH – moc maksymalnaSP – zapł.LP – min.HP – maks.

Zawartość CO2Ilość obrotów wentylatora (rpm/100)

EXCLUSIVE BOILER 

GREEN HE

TABELA NASTAW – GAZ ZIEMNY G20 (GZ50)

TABELA NASTAW – GAZ PŁYNNY G31 (LPG)

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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RYS. 1.18 RYS. 1.19

RYS. 1.20

PRZEZBRAJANIE NA INNY RODZAJ GAZU

Fabrycznie kocioł jest ptzystosowany do spalania gazu ziemnego G20 (GZ50). 

Aby przezbroić kocioł na gaz płynny – LPG (G31) naleŜy skorzystać z zestawu przezbrojeniowego (na wyposaŜeniu kotła)

W celu przezbrojenia naleŜy:

• Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknij zawór odcinający gaz

• Zdjąć poszczególne elementy w następującej kolejności: osłonę przyłączeń, obudowę kotła i pokrywę komory spalania –
odkręć rurkę gazową

• NaleŜy odkręcić śruby mocujące tłumik (A) i zdjąć go (rys. 1.18). Wymontować mikser, który zamontowany jest za pomocą
śrub i elementów dystansowych oraz wyjąć rurkę gazową.

• Wyjąć zwęŜkę Venturi’ego B (rys. 1.18), uwalniając ją spod zacisków (naleŜy uwaŜać, aby nie uszkodzić) i przycisnąć od 
drugiej strony do momentu, kiedy w całości będzie moŜna ją zdjąć z obudowy aluminiowej.

• UŜywając klucza CH6 USUNĄĆ DWIE DYSZE (rys. 1.19) I NIE UśYWAĆ ICH PONOWNIE, usunąć zanieczyszczenia

• W tym miejscu naleŜy umieścić dwie dysze z zestawu przezbrojeniowego i dobrze je zamocować

• Ponownie zamontować mikser z zaworem w pozycji poziomej i elementy dystansowe umieszczone co 120° (rys. 1.20)

• Zamontować z powrotem rurkę gazową i tłumik w odwrotnej kolejności do demontaŜu

• Włączyć zasilanie elektryczne kotła i odtworzyć zawór odcinający gaz, sprawdzić szczelność

• Zmienić wartości parametrów HP, LP, SP (TABELA NASTAW)

• Wypełnić i umieścić na urządzeniu nową tabliczkę znamonionową z informacją o gazie, na którym obecnie pracuje kocioł

• ZałoŜyć poszczególne elementy w następującej kolejności pokrywę komory spalania, obudowę kotła i osłonę przyłączeń.

• Po wykonaniu przezbrojenia naleŜy wyregulować kocioł zgodnie z opisem w rozdziale „Regulacje” i przykleić tabliczkę
(dostępną w zestawie przezbrojeniowym) identyfikującą rodzaj gazu, na który pracuje obecnie urządzenie.

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX
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1. Pokrętłem C.W.U. wybierz PARAMETR 23 (obniŜenie maksymalnej mocy na C.O.)

2. Aby obniŜyć maksymalną moc kotła na C.O. naciśnij PRZYCISK FUNKCJI. Wartość parametru 23 zaczyna pulsować.

3. Pokrętłem C.W.U. zmieniamy wartość parametru 23. Ze zmianą wartości parametru zmieniają się obroty wentylatora –
zmienia się maksymalna moc kotła na C.O.

4. Wybraną nową wartość zatwierdzamy naciskając PRZYCISK FUNKCJI

PODWYśSZENIE MINIMALNEJ MOCY NA C.O. (NIE ZMIENIAĆ)

1. Pokrętłem C.W.U wybierz PARAMETR 24 (podwyŜszenie  minimalnej mocy  kotła  na  C.O.). 

2. Aby podwyŜszyć minimalną moc kotła na C.O. naciśnij PRZYCISK FUNKCJI. Wartość parametru 24 zaczyna pulsować.

3. Pokrętłem  C.W.U. zmieniamy wartość parametru 24. Ze zmianą wartości parametru zmieniają się obroty wentylatora -
zmienia się minimalna moc kotła na C.O. 

4. Wybraną nową wartość (moc kotła) zatwierdzamy naciskając PRZYCISK FUNKCJI.

5. Naciśnij PRZYCISK ON/OFF - wyjście z programowania.

OBNIśENIE MAKSYMALNEJ MOCY NA C.O.

KRZYWA ZALEśNOŚCI : PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA – MOC KOŁA

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE – kocioł kondensacyjny 
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej DUPLEX

KRZYWA EMISJI CO2 W ZALEśNOŚCI OD MOCY GRZEWCZEJ
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5101218D
9141519C

11151620B
8121419A

Kamień
Cegła 
pełna

Cegła 
dziurawka

Budynki stare
Budynki 

nowe
Rodzaj 

budynku

RODZAJ BUDYNKU
Aby obliczyć wartości temperatury wody zasilania c.o., kocioł bierze takŜe pod uwagę izolację termiczną budynku. W budynkach 
dobrze zaizolowanych, zmiany temperatury zewnętrznej wpływają mniej na temperaturę pokojową niŜ w budynkach źle 
zaizolowanych. Poziom izolacji termicznej budynku ustala się za pomocą Parametru P3.

TERMOREGULACJA – FUNKCJA POGODOWA

Regulacja pogodowa zostaje aktywowana w przypadku podłączenia sondy zewnętrznej do kotła. Istnieje moŜliwość kontroli 
temperatury poprzez wciśnięcie przycisku INFO. 

OBLICZANIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ
Wybrana krzywa grzewczej utrzymuje teoretycznie temperaturę 20°C dla temperatur zewnętrznych pomiędzy -20°C a +20°C. 
Wybór krzywej zaleŜy od minimalnej planowej temperatury zewnętrznej zaleŜnej od strefy klimatycznej (np.Tzew. = -20) oraz 
od projektowanej Temp. c.o. (czyli od typu instalacji) i jest obliczana przez instalatora wg wzoru:

T.doprowadzona – temperatura w instalacji

T.Projektowana min. zewnętrzna – zaleŜna 
od strefy klimatycznej 

WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (KT)

Aby wybrać KT, naleŜy uŜyć parametru P45 (patrz lista 
parametrów). 

W zaleŜności od typu instalacji naleŜy ograniczyć moc 
minimalną i maksymalną w kotle za pomocą parametrów:
P21 – temperatura maksymalna
P22 – temperatura minimalna

Np.:
Ogrzewanie grzejnikowe: P21 = 70 ; P22 = 39 ; P45 = 12,5
Ogrzewanie podłogowe: P21 = 45 ; P22 = 20 ; P45 = 7,5

FUNKCJA SAR i SAR BOOSTER
Po aktywacji termoregulacji naleŜy wyłączyć funkcję SAR (P.42 = 0) i SAR BOOSTER (P43 = 0).

OBNIśENIE KRZYWEJ GRZEWCZEJ PRZY ROZWARTYCH STYKACH TA (PARAMETR 51 = 1)
Przy Ŝądaniu grzania przez termostat, w celu osiągnięcia temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C w pomieszczeniu), 
włączenie ogrzewania następuje w oparciu o temperaturę zewnętrzną. Brak Ŝądania grzania przez termostat nie oznacza 
wyłączenia kotła, lecz zredukowanie (przesunięcie równoległe) krzywej grzewczej na poziom NOCY (16°C w pomieszczeniu). 
Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak uŜytkownik moŜe w dowolnym momencie 
dokonać zmiany tej temperatury. W tym momencie moŜna 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).

CIĄGŁA PRACA POMPY (PARAMETR 94 = 1)
Istnieje moŜliwość ustawienia ciągłej pracy pompy nie zaleŜnie od Ŝądania grzania przez kocioł.
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STANY AWARYJNE

W momencie pojawienia się błędu, na wyświetlaczu zgaśnie symbol      i pojawi się migający kod błędu oraz razem lub osobno 
dwa symbole         i           . W tabeli poniŜej znajduje się opis poszczególnych błędów.

LISTA KOMUNIKATÓW I KODÓW BŁĘDÓW

(D) Stała blokada
(T) Tymczasowa-przejściowa blokada. W momencie wystąpienia tego typu błędu kocioł będzie próbował automatycznie usunąć powstały błąd 
(*) W przypadku wystąpienia tego kodu błędu sprawdź ciśnienie w instalacji przy pomocy manometru umieszczonego w kotle. Jeśli ciśnienie jest niewystarczające 
(<0,4 bar) przeprowadź procedurę napełniania instalacji opisaną w rozdziale „Napełnianie instalacji”. 

Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych warunków roboczych sygnalizuje 
potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego wymiennika (kod błędu 91). Po czyszczeniu z uŜyciem zestawu 
dostarczonego jako wyposaŜenia dodatkowego, naleŜy wyzerować licznik :
- odłączyć główne zasilanie i odkręcić śruby mocujące obudowę podłączeń elektrycznych
- wyjąć zworkę J13 (schemat elektryczny)
- włączyć zasilanie kotła i zaczekać aŜ pojawi się na wyświetlaczu kod błędu 13
- wyłączyć zasilanie i ponownie zamontować zworkę J13

UWAGA! Procedurę zerowania licznika przeprowadzać za kaŜdym razem, gdy podstawowy wymienniki jest starannie 
czyszczony lub wymieniany.
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Nie wykorzystany9

Nie wykorzystany10

Stan licznika11

Historia kodów błędów (7-ostatnich)12-19

UWAGA: Jeśli sonda NTC jest zepsuta lub odłączona zamiast wartości wyświetlone zostaną dwa myślniki „--”

(*) z wykorzystaniem CONNECT AT-BT lub modułu BE08,

(**) jeśli na wyświetlaczu pojawi się punkt, temperatura spalin wynosi 100 + wyświetlona wartość

Prędkość wentylatora /1008

Nie wykorzystywany7

Temperatura zasilania drugiego obiegu (*)6

Temperatura spalin (**)5Ustawiona temperatura C.O. w 2-gim obiegu (*)Info 5

Nie wykorzystany4Ustawiona temperatura c.w.u.Info 4

Temperatura c.w.u.3Ustawiona temperatura wody w C.O.Info 3

Temperatura powrotu c.o.2Ciśnienie w instalacji C.O.Info 2

Temperatura zasilania c.o.1Temperatura zewnętrzna (gdy podłączona sonda)Info 1

INF2

Przytrzymać przycisk INFO przez 10 sekund

INFO

PRZYCISK INFO ORAZ INF2

NaleŜy uŜyć przycisku     , a na wyświetlaczu pojawi się symbol InFO. Ponowne uŜycie tego przycisku spowoduje, Ŝe na 
wyświetlaczu pojawią się aktualnie zmierzone dane. W celu przemieszczania się po danych równieŜ słuŜy przycisk     . Jeśli 
przycisk      nie będzie uŜywany, system automatycznie opuści funkcję informacji.

ODPOWETRZNIK RĘCZNY

Kocioł został wyposaŜony w odpowietrznik ręczny znajdujący się na górnej pokrywie 
obudowy kotła. NaleŜy:
• podłączyć rurkę i odprowadzić drugi jej koniec do zewnętrznego zbiornika / zlewu
• zamknąć zawór gazowy
• odkręcić zawór napełniania oraz odpowietrznik ręczny
• wykonywać cykle Ŝądania grzania co spowoduje przestawianie się zaworu 3-drogowego 
poprzez odkręcanie i zakręcanie kranu c.w.u.
• powtarzać cykle przez ok.. 10 min lub do czasu aŜ przez odpowietrznik przestanie ulatniać
się powietrze.
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