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Gazowy kocioł grzewczy spełnia podstawowe wymagania następujących rozporządzeń:

- Rozporządzenie dot. gazu 90/396/EWG

- Rozporządzenie dot. sprawności 92/42/EWG

- Rozporządzenie dot. zgodności elektromagnetycznej 89/336/EWG

- Rozporządzenie dot. niskiego napięcia 2006/95/EWG

i w związku z powyższym posiada znak CE

W niektórych częściach instrukcji użyte zostały umowne oznaczenia:

UWUWUWUWUWAAAAAGAGAGAGAGA = w odniesieniu do czynności wymagających szczególnej ostrożności oraz odpowiedniego przygotowania

ZABRONIONE ZABRONIONE ZABRONIONE ZABRONIONE ZABRONIONE = w odniesieniu do czynności, które w żadnym wypadku NIE MOGĄ być wykonane
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Nasze kotły zostały skonstruowane a następnie

sprawdzone w najmniejszych szczegółach, aby uchronić
użytkownika i instalatora przed jakimkolwiek
niebezpieczeństwem. W celu uniknięcia porażenia prądem
elektrycznym instalator po zamontowaniu urządzenia
musi sprawdzić poprawność podłączeń elektrycznych
a w szczególności to czy żaden z przewodów nie
wystaje z obudowy ochronnej

Niniejsza instrukcja instalacji stanowi - wraz z instrukcją

obsługi przeznaczoną dla użytkownika - nieodłączną
część urządzenia: należy więc upewnić się, czy wchodzi
w skład jego wyposażenia, również w razie przekazania
go innemu właścicielowi czy użytkownikowi lub
przeniesieniu go do innej instalacji.

Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe

i konserwacyjne muszą być wykonane przez
Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Instalator ma obowiązek podstawowego przeszkolenia

użytkownika z zakresu obsługi urządzenia oraz
bezpieczeństwa.

Kocioł powinien być użytkowany zgodnie z

przeznaczeniem. Wyklucza się wszelką
odpowiedzialność producenta/importera, z powodu szkód
wynikających z błędnej instalacji, regulacji, konserwacji
lub niewłaściwego użytkowania.

 Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy

urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. W
przeciwnym wypadku należy natychmiast zwrócić się
do sprzedawcy, u którego zostało ono zakupione.

Spust zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do

właściwego systemu zbierająco - odprowadzającego.
Producent/ impor ter urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa.

Do prawidłowego procesu spalania konieczna jest

poprawnie działająca wentylacja.

Podczas instalacji należy pouczyć użytkownika, że:

- w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i
natychmiast zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
Beretta

- ciśnienie robocze w instalacji musi zawierać się
pomiędzy 1 a 2 bar i nie może przekroczyć 3 bar. W
razie potrzeby należy wezwać AAAAAutorutorutorutorutoryzyzyzyzyzooooowwwwwaaaaannnnny Serwy Serwy Serwy Serwy Serwisisisisis
BerettaBerettaBerettaBerettaBeretta

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

● ustawienie wyłącznika głównego urządzenia oraz
wyłącznika głównego całej instalacji w pozycji
“wyłączony”

● zamknięcie kurków gazu oraz wody, zarówno obiegu
centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej

● opróżnienie obiegu centralnego ogrzewania oraz
ciepłej wody użytkowej, jeśli zachodzi
niebezpieczeństwo zamarzania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy pamiętać, że:

dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez opieki nie

powinny użytkować urządzenia

niebezpieczne jest włączanie jakichkolwiek urządzeń

elektrycznych, jak na przykład wyłączników,
elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego, itp.,
jeśli czuje się w otoczeniu rozchodzący zapach gazu.
W przypadku ulatniania się gazu należy natychmiast
wywietrzyć pomieszczenie otwierając szeroko okna i
drzwi; zamknąć główny kurek gazu; niezwłocznie
skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta

nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi

częściami ciała i/lub będąc na boso

przed przystąpieniem do wykonania czynności

związanych z czyszczeniem należy odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej ustawiając
dwubiegunowy wyłącznik instalacji oraz wyłącznik główny

znajdujący się na panelu sterowania w pozycji  “ ” (OFF)

zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek

modyfikacji urządzeń zabezpieczających lub
regulacyjnych bez zezwolenia lub odpowiednich
wskazówek producenta/ importera

nigdy nie należy ciągnąć, odłączać, skręcać przewodów

elektrycznych wychodzących z kotła, nawet wtedy jeśli
jest on odłączony od sieci elektrycznej

nie należy dopuścić do zatkania lub zmniejszenia
prześwitu otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w
którym zainstalowany jest gazowy kocioł grzejny

nie należy pozostawiać pojemników oraz substancji

łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym zainstalowane
jest urządzenie

nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach
dostępnych dzieciom.

1 1 1 1 1 WWWWWARARARARARUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWAAAAA
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Rys.  2.1

22222 OPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIAAAAA

2.1 Opis2.1 Opis2.1 Opis2.1 Opis2.1 Opis
JUNIOR 14/21i JUNIOR 14/21i JUNIOR 14/21i JUNIOR 14/21i JUNIOR 14/21i jest kotłem wiszącym typu B11BS dla potrzeb
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Ten typ urządzenia może być instalowany w pomieszczeniach
spełniających odpowiednie wymagania techniczne określone
w przepisach.
Główne charcharcharcharcharaaaaakterkterkterkterkterystykystykystykystykystyki technicznei technicznei technicznei technicznei techniczne kotła to:
- mikroprocesorowy moduł elektroniczny kontrolujący wejścia,

wyjścia i zarządzanie alarmami
- płynna, elektroniczna modulacja płomienia na c.o. i c.w.u.
- zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
- powolny zapłon elektroniczny
- wbudowany stabilizator ciśnienia gazu
- potencjometr wyboru temperatury c.w.u.
- przełącznik OFF- RESET, LATO, ZIMA/potencjometr wyboru

temperatury c.o
- czujnik NTC po stronie c.o.
- czujnik NTC po stronie c.w.u.
- pompa obiegowa z automatycznym odpowietrznikiem
- by-pass automatyczny
- wymiennik bitermiczny, złożony z rurek skrzydełkowanych

zawierający wewnątrz rurki do przygotowania ciepłej wody
użytkowej

- naczynie wzbiorcze 8 litrów
- zawór napełniania instalacji c.o.
- termomanometr w obiegu c.o.
- przystosowanie do podłączenia termostatu środowiskowego

(niskonapięciowe 24V)
- przystosowanie do podłączenia termostatu pokojowego lub

dobowo-godzinowego
- system antyblokujący pompę, aktywujący się po 24 h od

ostatniego cyklu załączenia
- urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia, które w przypadku

braku płomienia odcina dopływ gazu, sygnalizacja świetlna
- presostat na c.o.
- termostat granicznej temperatury, z ręcznym odblokowaniem,

kontrolujący przegrzewanie urządzenia, gwarantujący
bezpieczeństwo całej instalacji

- termostat spalin, który w przypadku zaburzenia ich wydalania
blokuje kocioł

- zawór bezpieczeństwa 3 bar na c.o.
- system antyzamarzaniowy.

2.2  P2.2  P2.2  P2.2  P2.2  Paaaaanel  sternel  sternel  sternel  sternel  sterooooowwwwwaaaaanianianianiania

1 Dioda sygnalizacyjna stanu pracy kotła

2 Pokrętło wyboru trybu pracy: OFF/alarm reset,

LATO,

ZIMA/Wybór temperatury wody

w c.o.

3   Pokrętło wyboru temperatury c.w.u.

4 Termomanometer

41 2 3
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2.3 Elementy funkcyjne k2.3 Elementy funkcyjne k2.3 Elementy funkcyjne k2.3 Elementy funkcyjne k2.3 Elementy funkcyjne koooootłatłatłatłatła

CZUJNIK NTC

NA C.O.

CZUJNIK NTC

NA C.W.U.

Rys.  2.2

1 Zawór napełniania
2 Zawór spustowy
3 Zawór bezpieczeństwa
4 Pompa
5 Presostat  wody
6 Odpowietrznik
7 Palnik
8 Elektroda zapłonowo-kontrolna

9 Termostat graniczny
10 Czujnik NTC na c.o.
11 Termostat spalin
12 Wymiennik bitermiczny
13 Naczynie wzbiorcze
14 Transformator zapłonu
15 Czujnik NTC na c.w.u.
16 Zawór gazowy
17 Flusostat

Wydajność pompyWydajność pompyWydajność pompyWydajność pompyWydajność pompy

Zależność wydajności pompy w funkcji przepływu
wody przedstawia poniższy wykres. Należy
pamiętać, że kocioł pracuje tylko wówczas, kiedy
w wymienniku  głównym jest odpowiedni przepływ
wody. W tym celu kocioł jest wyposażony w
automatyczny by-pass, który zapewnia
odpowiedni przepływ wody w wymienniku
niezależnie od stanu instalacji grzewczej.
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Rys.  2.3
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T.A. – Termostat Środowiskowy
Termostat Środowiskowy należy podłączyć wg powyższego
schematu po uprzednim zdemontowaniu mostka na zaciskach
(CN5)
UWAGAUWAGAUWAGAUWAGAUWAGA Na zaciskach CN 5 znajduje się NISKIE napięcie
(24V)

Urządzenia niskonapięciowe należy montować na listwie
zaciskowej CN6, tak jak jest to pokazane na powyższym
schemacie.
C.R. – Zdalne Sterowanie
SE – Sonda zewnętrzna

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Obieg hydraulicznyObieg hydraulicznyObieg hydraulicznyObieg hydraulicznyObieg hydrauliczny2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 WWWWWymiarymiarymiarymiarymiary i przyłączay i przyłączay i przyłączay i przyłączay i przyłącza
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Rys.  2.4 Rys.  2.5

2.6 P2.6 P2.6 P2.6 P2.6 Podłączodłączodłączodłączodłączenie terenie terenie terenie terenie termostamostamostamostamostatu śrtu śrtu śrtu śrtu środoodoodoodoodowwwwwiskiskiskiskiskooooowwwwwegegegegegooooo

TTTTT.A.A.A.A.A.....

Rys.  2.6

1 Wejście zimnej wody
2 Wyjście c.w.u.
3 Zasilanie c.o.
4 Powrót c.o.
5 Zawór spustowy
6 Zawór bezpieczeństwa
7 Pompa
8 Odpowietrznik
9 Naczynie wzbiorcze
10 Czujnik NTC na c.o.
11 Wymiennik bitermiczny
12 Palnik
13 Czujnik NTC na c.w.u.
14 Presostat wody
15 By-pass automatyczny
16 Ogranicznik przepływu
17 Flusostat
18 Filtr
19 Zawór uzupełniania wody c.o.
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MP Moduł elektroniczny
P1 Potencjometr wyboru trybu pracy  off-LATO-ZIMA/ Wybór temperatury wody w c.o.
P2 Potencjometr wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej
P3 Potencjometr wyboru „krzywej grzewczej”
P4 Potencjometr dla instalacji „solarnej” (nie wykorzystywany)
JP1 Mostek służący do regulacji minimalnego ciśnienia gazu na palniku
JP2 Mostek służący do regulacji maksymalnego ciśnienia gazu na palniku (jednocześnie włożony JP1), oraz do zerowania

czasów na c.o. (przy wyjętym JP1)
JP3 Wybór rodzaju gazu (Ziemny/Płynny(włożony))
JP4 Funkcja termostatu c.w.u. (kocioł nie „taktuje na c.w.u.do granicy 65°C)
JP5  nie wykorzystywany
JP6 nie wykorzystywany
LED  Led1 (kolor zielony) wskazuje stan pracy kotła, Led 2 (kolor żółty) wskazuje uaktywnienie funkcji podgrzania (nie

wykorzystywane), Led 3 (kolor czerwony) wskazuje na wystąpienie błędu w pracy urządzenia
CN1-CN12 Wtyczki podłączeniowe (CN4 – nie wykorzystywany)
F1 Bezpiecznik topikowy 2 A T
F Bezpiecznik topikowy  3.15A F
ME Kostka połączeń zewnętrznych
T.A. Termostat środowiskowy
E.A./R. Elektroda zapłonowo/jonizacyjna
TRX Transformator zapłonu
P Pompa obiegowa
OPE Operator zaworu gazowego
S.R. Czujnik (NTC) na c.o.
T.F. Termostat spalin
T.L. Termostat temperatury granicznej
PA Presostat wody
MOD Modulator
S.S. Czujnik (NTC) na c.w.u.
FL Flusostat c.w.u.

2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 SchemaSchemaSchemaSchemaSchemat elet elet elet elet elektrktrktrktrktrycznycznycznycznycznyyyyy

Rys.  2.7

Mostek Termostatu
Środowiskowego (24V)

Zawór gazu

Elektroda A/R

legenda kolorów:
nero czarny
blu niebieski
rosso czerwony
marrone brązowy
bianco biały
viola fioletowy
grigio szary
rosa        różowy

Bezpiecznik
3,15A F

ZALECANA POLARYZACJA L-N.



8

2.8 Dane techniczne
14/21i

Maksymalna moc cieplna palnika - obieg c.o. (Hi) kW 16,0
kcal/h 13.760

Maksymalna moc cieplna kotła - obieg c.o. kW 14,19
kcal/h 12.205

Minimalna moc cieplna palnika - obieg c.o. (Hi) kW 9,0
kcal/h 7.740

Minimalna moc cieplna kotła - obieg c.o. kW 7,78
kcal/h 6.687

Maksymalna moc cieplna palnika - obieg c.w.u. (Hi) kW 23,50
kcal/h 20.210

Maksymalna moc cieplna kotła - obieg c.w.u. kW 21,13
kcal/h 18.169

Minimalna moc cieplna palnika - obieg c.w.u. (Hi) kW 9,0
kcal/h 7.740

Minimalna moc cieplna kotła - obieg c.w.u. kW 7,8
kcal/h 6.687

Sprawność Pn max- Pn min % 88,7 - 86,4
Sprawność przy 30% % 88,8
Sprawność spalania % 90,8
Moc elektryczna/Pobór mocy W 85
Kategoria II2ELwLs3P

II2ELwLs3B/P
Kraj przeznaczenia PL
Zasilanie V - Hz 230-50
Stopień zabezpieczenia IP X5D
Straty kominowe i na obudowie przy wyłączonym palniku % 0,07-0,80
FUNKCJA C.O.FUNKCJA C.O.FUNKCJA C.O.FUNKCJA C.O.FUNKCJA C.O.
Maksymalne ciśnienie - temperatura wody bar-°C  3-90
Minimalne ciśnienie dla poprawnej pracy bar 0,25-0,45
Zakres regulacji temperatury wody c.o. °C 40-80
Pompa: ciśnienie tłoczenia mbar 176

                   przy przepływie l/h 1000
Naczynie wzbiorcze l 8
Naładowanie naczynia wzbiorczego bar 1
FUNKCJFUNKCJFUNKCJFUNKCJFUNKCJA CA CA CA CA C.W.W.W.W.W.U.U.U.U.U.....
Maksymalne ciśnienie wody bar 6
Minimalne ciśnienie wody bar 0,15
Wydatek c.w.u. ∆t 25° C l/min 12,1

∆t 30° C l/min 10,1
∆t 35° C l/min 8,7

Minimalny przepływ c.w.u. l/min 2
Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 37-60
Regulator przepływul/min 8
CICICICICIŚŚŚŚŚNIENIE GAZUNIENIE GAZUNIENIE GAZUNIENIE GAZUNIENIE GAZU
Ciśnienie zasilania gazu I2E (G20) mbar 20
Ciśnienie zasilania gazu I2Ls (G2.350) mbar 13
Ciśnienie zasilania gazu I2Lw (G27) mbar 20
Ciśnienie zasilania gazu I3P (G31) mbar 37
Ciśnienie zasilania gazu I3B/P(G30/G31) mbar 37
PODŁĄCZENIAPODŁĄCZENIAPODŁĄCZENIAPODŁĄCZENIAPODŁĄCZENIA
Zasilanie - powrót c.o. Ø 3/4”
Wejście - wyjście c.w.u. Ø 1/2”
Wejście gazu Ø 3/4”
WYMIARY KOTŁAWYMIARY KOTŁAWYMIARY KOTŁAWYMIARY KOTŁAWYMIARY KOTŁA
Wysokość mm 740
Szerokość mm 400
Głębokość mm 332
Waga kotła kg 29
Wielkość przepływu (G20)Wielkość przepływu (G20)Wielkość przepływu (G20)Wielkość przepływu (G20)Wielkość przepływu (G20)
Przepływ spalin Nm3/h 46,030
Przepływ powietrza Nm3/h 44,425
Przepływ masowy spalin (max.-min.) gr/s 15,97-14,81
ZESTZESTZESTZESTZESTAAAAAW SPW SPW SPW SPW SPALINALINALINALINALIN
Średnica mm 130
NONONONONOxxxxx klasa 2
EMISJEMISJEMISJEMISJEMISJA SPA SPA SPA SPA SPALIN G20*ALIN G20*ALIN G20*ALIN G20*ALIN G20*
MaksymalnieMaksymalnieMaksymalnieMaksymalnieMaksymalnie CO b.w. poniżej p.p.m. 80

CO2 % 4,05
NOx b.w. poniżej p.p.m. 140
∆t spalin °C 84

MinimalnieMinimalnieMinimalnieMinimalnieMinimalnie CO b.w. poniżej p.p.m. 90
CO2 % 2,45
NOx b.w. poniżej p.p.m. 120
∆t spalin °C 72

* Pomiary przeprowadzone z rurą ø 130 mm  długość 0,5m.
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PPPPPARAMETRARAMETRARAMETRARAMETRARAMETRYYYYY G27G27G27G27G27G2.350G2.350G2.350G2.350G2.350G20G20G20G20G20

Liczba Wobbego dolna Wi(15oC, 1013 mbar) MJ/m3S 45,67 29,67 35,17 80,58 70,69
Wartość opałowa MJ/m3S 34,02 24,49 27,89 116,09 88

MJ/KgS 45,65 46,34

Nominalne ciśnienie zasilania . . . . . mbar 20 13 20 37 37
(mm H2O) (203,9) (132,6) (203,9) (377,3) (377,3)

Minimalne ciśnienie zasilania . . . . . mbar 13,5 10,5 17,5
(mm H2O) (137,7) (107,1) (178,5)

14/21i
Palnik główny:

liczba 12 dysz . . . . . . . Ø mm 1,35 1,8 1,5 0,77 0,77
Maksymalne zużycie gazu dla c.o . . . . . Sm3/h 1,69 2,35 2,06

. . . . . . kg/h 1,26 1,24
Maksymalne zużycie gazu dla c.w.u . . . . Sm3/h 2,49 3,45 3,03

. . . . . . kg/h  1,85 1,82
Minimalne zużycie gazu dla c.o . . . . . . Sm3/h 0,95 1,32 1,16

. . . . . kg/h 0,71 0,70
Minimalne zużycie gazu dla c.w.u . . . . . Sm3/h 0,95 1,32 1,16

. . . . . . . kg/h 0,71 0,70
Maksymalne ciśnienie gazu na palniku c.o mbar 3,70 2,70 3,90 10,00 12,90

mm. H2O 37,73 27,53 39,77 101,97 131,54
Maksymalne ciśnienie gazu na palniku c.w.u mbar 7,90 5,80 8,00 20,90 27,20

mm. H2O 80,56 59,14 81,58 213,12 277,36
Minimalne ciśnienie gazu na palniku c.o. mbar 1,40 1,00 1,40 3,40 4,30

mm. H2O 14,28 10,20 14,28 34,67 43,85
Minimalne ciśnienie gazu na palniku c.w.u. mbar 1,40 1,00 1,40 3,40 4,30

mm. H2O 14,28 10,20 14,28 34,67 43,85

G30G30G30G30G30 G31G31G31G31G31

Jeśli chcesz przezbroić kocioł na gaz G30 czy G31 należy wyłączyć regulator ciśnienia.
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33333 MONTMONTMONTMONTMONTAŻ KAŻ KAŻ KAŻ KAŻ KOOOOOTŁATŁATŁATŁATŁA
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 WWWWWarararararunkunkunkunkunki instai instai instai instai instalololololowwwwwaaaaania knia knia knia knia koooootłatłatłatłatła
Instalacja gazowego kotła grzewczego musi być przeprowadzona
przez wykwalifikowany personel zgodnie z regulującymi to
przepisami. Warunkiem instalowania kotła u odbiorcy jest
zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych. Wykonanie
instalacji wewnętrznej powinno być zgodne z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. Podczas instalowania należy zawsze
przestrzegać lokalnych zarządzeń Straży Pożarnej, zakładu
gazownictwa oraz ewentualnych rozporządzeń władz lokalnych.
LOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJA
Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł powinno
odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym instalowania
aparatów gazowych; a zwłaszcza Rozporządzeniu Ministraa zwłaszcza Rozporządzeniu Ministraa zwłaszcza Rozporządzeniu Ministraa zwłaszcza Rozporządzeniu Ministraa zwłaszcza Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkówInfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkówInfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkówInfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkówInfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ichtechnicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ichtechnicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ichtechnicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ichtechnicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymiusytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymiusytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymiusytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymiusytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi
zmianami)zmianami)zmianami)zmianami)zmianami) i  normę PN - 91/E - 05009/701 i normę PN - 91/E - 05009/701 i normę PN - 91/E - 05009/701 i normę PN - 91/E - 05009/701 i normę PN - 91/E - 05009/701 dotyczącą dotyczącą dotyczącą dotyczącą dotyczącą
instalowania kot łów grzewczych w pomieszczeniachinstalowania kot łów grzewczych w pomieszczeniachinstalowania kot łów grzewczych w pomieszczeniachinstalowania kot łów grzewczych w pomieszczeniachinstalowania kot łów grzewczych w pomieszczeniach
wyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopieńwyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopieńwyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopieńwyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopieńwyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopień
zapewnionej ochrony obudowy (IP).zapewnionej ochrony obudowy (IP).zapewnionej ochrony obudowy (IP).zapewnionej ochrony obudowy (IP).zapewnionej ochrony obudowy (IP).
Powinno posiadać między innymi: wentylację nawiewno-
wywiewną, kanał spalinowy, wysokość pomieszczenia 2,2 m. Przy
instalowaniu kotła w danym pomieszczeniu należy uzyskać
pozytywną opinię terenowego dozoru kominiarskiego oraz
zakładu gazownictwa.
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy sprawdzić:
- czy zakupiony kocioł jest fabrycznie przystosowany do spalania

gazu jakim zasilana jest instalacja gazowa. Rodzaj gazu do
jakiego kocioł został przystosowany określony jest na tabliczce
znamionowej kotła

- czy kocioł w czasie transportu nie został uszkodzony. Jeżeli tak,
to należy zgłosić to bezpśrednio u sprzedawcy

- czy instalacja c.o. i grzejniki oraz instalacja c.w.u. została
należycie przepłukana wodą w celu usunięcia rdzy, zgorzeliny,
piasku i innych ciał obcych, które mogłyby zakłócić prawidłowe
działanie kotła.

Pomieszczenie, w którym zamontowane zostało urzędzenie musi
mieć poprawnie działającą wentylację wykonaną zgodnie z
obowiązującym prawem.  Otwory powinny być umiejscowione w
dolnej części ściany zewnętrznej, w miarę możliwości
przeciwstawnej tej, w której znajdują się kanały dymne.
Otwory powinny być zaopatrzone w kratki o prześwicie 1 cm2.
MINIMALNA ODLEGŁOMINIMALNA ODLEGŁOMINIMALNA ODLEGŁOMINIMALNA ODLEGŁOMINIMALNA ODLEGŁOŚŚŚŚŚĆĆĆĆĆ
Aby umożliwić dostęp do wnętrza gazowego kotła grzejnego w
celu wykonania normalnych czynności konserwacyjnych,
niezbędne jest uwzględnienie, w momencie jego instalacji,
minimalnych przewidzianych do tego odległości.
W celu właściwego umieszczenia kotła grzejnego na ścianie,
należy pamiętać o tym, że:
- nie może on być zamontowany nad piecem kuchennym lub

innym urządzeniem służącym do gotowania
- nie wolno pozostawiać w pomieszczeniu, w którym

zamontowany jest kocioł substancji łatwopalnych
- łatwo nagrzewające się ściany (na przykład drewniane) muszą

być pokryte właściwą izolacją ochronną.

�� ��

��
�

50 50

A      B            C     D      E

UWUWUWUWUWAAAAAGAGAGAGAGA
Przed wykonaniem instalacji zaleca się staranne umycie /
oczyszczenie wszystkich przewodów rurowych gazowego kotła
grzewczego w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, które
mogłyby wpłynąć na właściwe funkcjonowanie urządzenia.
Pod zaworem bezpieczeństwa należy zainstalować posiadający
odpowiednie odprowadzenie lejek zbierający wodę, potrzebny w
przypadku jej wycieku spowodowanego nadmiernym ciśnieniem
w obiegu c.o. lub c.w.u. Zalecane jest upewnienie się, że ciśnienie
wody w wodociągu nie przekracza 6 barów. W razie niepewności
najlepiej jest zainstalować reduktor ciśnienia. PrzedPrzedPrzedPrzedPrzed
uruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowanyuruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowanyuruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowanyuruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowanyuruchomieniem należy upewnić się, że kocioł jest przystosowany
do spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; możnado spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; możnado spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; możnado spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; możnado spalania gazu doprowadzonego w instalacji zasilającej; można
to odczytać z napisu na opakowaniu lub etykiecie samoprzylepnejto odczytać z napisu na opakowaniu lub etykiecie samoprzylepnejto odczytać z napisu na opakowaniu lub etykiecie samoprzylepnejto odczytać z napisu na opakowaniu lub etykiecie samoprzylepnejto odczytać z napisu na opakowaniu lub etykiecie samoprzylepnej.....

Należy dodać płyn antyzamarzaniowy do instalacji C.O. gdyNależy dodać płyn antyzamarzaniowy do instalacji C.O. gdyNależy dodać płyn antyzamarzaniowy do instalacji C.O. gdyNależy dodać płyn antyzamarzaniowy do instalacji C.O. gdyNależy dodać płyn antyzamarzaniowy do instalacji C.O. gdy
kocioł jest narażony na działanie temperatury poniżej 0°Ckocioł jest narażony na działanie temperatury poniżej 0°Ckocioł jest narażony na działanie temperatury poniżej 0°Ckocioł jest narażony na działanie temperatury poniżej 0°Ckocioł jest narażony na działanie temperatury poniżej 0°C
oraz istnieje ryzyko odcięcia zasilania elektrycznego i/luboraz istnieje ryzyko odcięcia zasilania elektrycznego i/luboraz istnieje ryzyko odcięcia zasilania elektrycznego i/luboraz istnieje ryzyko odcięcia zasilania elektrycznego i/luboraz istnieje ryzyko odcięcia zasilania elektrycznego i/lub
gazowego.gazowego.gazowego.gazowego.gazowego.

Rys. 3.3

(FFFFF)

Rys. 3.2

3.2 Za3.2 Za3.2 Za3.2 Za3.2 Zawwwwwieszieszieszieszieszenie kenie kenie kenie kenie kooooo t ła na śc iat ła na śc iat ła na śc iat ła na śc iat ła na śc ianie orn ie orn ie orn ie orn ie orazazazazaz
podłączenie hypodłączenie hypodłączenie hypodłączenie hypodłączenie hydraulicznedraulicznedraulicznedraulicznedrauliczne

Kocioł jest wyposażony seryjnie w górną listwę służącą do
zawieszenia urządzenia (rys. 3.2).
Umiejscowienie i wymiary przyłączy hydraulicznych są
następujące:
AAAAA powrót c.o. 3/4”
BBBBB zasilanie c.o. 3/4”
CCCCC podłączenie gazu 3/4”
DDDDD wyjście c.w.u. 1/2”
EEEEE wejście zimnej wody 1/2”

W celu montażu wykonać następujące czynności:
- przyłożyć listwę górną (lub szablon tekturowy) do ściany
- nawiercić górne otwory (ø 6 mm) według rozmieszczenia na

listwie (F) albo otwory ø  8 mm
- zaznaczyć otwory na przyłącza hydrauliczne (G)
- zamocować listwę do ściany wykorzystując załączone kołki

rozporowe
- przeprowadzić podłączenia hydrauliczne.

(GGGGG)

Rys. 3.1 Wymiary w mm
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3.4 P3.4 P3.4 P3.4 P3.4 Podłączodłączodłączodłączodłączenie eleenie eleenie eleenie eleenie elektrktrktrktrktryczneyczneyczneyczneyczne
Wszystkie kotły wyposażone są w przewody elektryczne oraz
kompletne podłączenia.
Konieczne jest tylko podłączenie Termostatu Środowiskowego
(TA). Sposób jego podłączenia pokazany jest na schematach nr
2.6 oraz 2.7.
W celu podłączenia należy:
- wyłączyć kocioł z zasilania elektrycznego
- odkręcić śruby (AAAAA) mocujące obudowę
- pociągnąć dół obudowy do siebie, a następnie podnieść ją do

góry w celu zdjęcia jej z kotła
- odkręcić śrubę mocującą panel sterowania (BBBBB)
- opuścić panel sterowania do poziomu
- zdjąć obudowę plastikową modułu głównego
- podłączyć przewód Termostatu Środowiskowego T.A.(rys. 3.6)

Termostat Środowiskowy musi być podłączony zgodnie ze
schematem na stronie 5.

 Podłączenie termostatu środowiskowego jest niskonapięciowe
(24Vdc)

Podłączenie do sieci elektrycznej musi być przeprowadzone za
pośrednictwem urządzeń separujących 3.5mm (zgodnie z normą
PN-EN 60335-1, category III)
Urządzenie pracuje podłączone do zasilania 230 Vac/50Hz z
mocą 100 W (i odpowiada standardom normy PN- EN 60335-1).

 Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podłączenia do
obwodu uziemiającego wg obowiązujących przepisów
prawnych,

 Konieczne jest zachowanie biegunowości podłączenia
elektrycznego (L-N)

Przewód uziemiający musi być kilka centymetrów dłuższy od
innych

 Zabrania się wykorzystywania rur od gazu jak również
instalacyjnych w celu uziemienia urządzenia.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędną
pracę i uszkodzenia w przypadku braku podłączenia przewodu
uziemiającego.

Należy użyć kabel zasilający, który jest podłączony do kotła. W
przypadku jego wymiany należy zastosować przewód typu HAR
H05V2V2-F, 3x0,75 mm, z maksymalną średnicą zewnętrzną
7mm.

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 PPPPPodłączodłączodłączodłączodłączenie genie genie genie genie gazuazuazuazuazu
W celW celW celW celW celu poprawnej instalacji, wykorzystać wyłącznie zaworyu poprawnej instalacji, wykorzystać wyłącznie zaworyu poprawnej instalacji, wykorzystać wyłącznie zaworyu poprawnej instalacji, wykorzystać wyłącznie zaworyu poprawnej instalacji, wykorzystać wyłącznie zawory
gazowe odpowiadające obowiązującym przepisom.gazowe odpowiadające obowiązującym przepisom.gazowe odpowiadające obowiązującym przepisom.gazowe odpowiadające obowiązującym przepisom.gazowe odpowiadające obowiązującym przepisom.

Przed wykonaniem podłączenia kotła do sieci gazowej należy
sprawdzić czy:
- rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z typem gazu, do którego

przeznaczony został instalowany kocioł
- przewody rurowe są czyste.
Rury gazowe muszą być dostępne. W przypadku gdyby rura gazowa
miała przechodzić przez ścianę, musi ona przejść przez centralny
otwór w dolnej części ramy. Zaleca się zainstalowanie na
przewodzie doprowadzającym gaz filtra o odpowiednich
wymiarach, niezbędnego w przypadku, gdyby w sieci gazowej miały
znaleźć się jakieś drobne zanieczyszczenia stałe.
PPPPPo zao zao zao zao zakkkkkończończończończończeniu wykeniu wykeniu wykeniu wykeniu wykooooonnnnnywywywywywaaaaania podłącznia podłącznia podłącznia podłącznia podłączenia do instaenia do instaenia do instaenia do instaenia do instalacji glacji glacji glacji glacji gazazazazazooooowwwwwejejejejej
należy sprawdzić czy powstałe połączenie jest szczelne.należy sprawdzić czy powstałe połączenie jest szczelne.należy sprawdzić czy powstałe połączenie jest szczelne.należy sprawdzić czy powstałe połączenie jest szczelne.należy sprawdzić czy powstałe połączenie jest szczelne.

zasilanie
T.A.

bezpiecznik

Rys. 3.6a

Rys. 3.5

Rys. 3.6

A A

B

Rys. 3.7

Rys. 3.4

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 Odprowadzanie produktów spalania orazOdprowadzanie produktów spalania orazOdprowadzanie produktów spalania orazOdprowadzanie produktów spalania orazOdprowadzanie produktów spalania oraz
dopływ podtrzymującego spalanie powietrzadopływ podtrzymującego spalanie powietrzadopływ podtrzymującego spalanie powietrzadopływ podtrzymującego spalanie powietrzadopływ podtrzymującego spalanie powietrza
W odniesieniu do tematu odprowadzania produktów spalania
należy zapoznać się z regulującymi to zagadnienie
obowiązującymi przepisami.
W tym przypadku konieczne jest stosowanie sztywnych przewodów
rurowych, połączenia pomiędzy elementami muszą być
hermetyczne, a wszystkie komponenty muszą być odporne na
temperaturę, skraplanie oraz naprężenia mechaniczne.

Przewody rurowe odprowadzające spaliny nie posiadające
odpowiedniej izolacji stanowią potencjalne źródło
niebezpieczeństwa.
Otwory przeznaczone do doprowadzania podtrzymującego
spalanie powietrza muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zabrania się redukowania wymiarów otworów
wentylacyjnych (rys. 3.7) w pomieszczeniach, w których
zainstalowane jest urządzenie gazowe.
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Rys. 3.8

Rys. 3.9

UWUWUWUWUWAAAAAGAGAGAGAGA

Odpływ zaworu bezpieczeństwa (DDDDD) musi być połączony z
systemem odprowadzania wody. Importer/producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące powstać na skutek
zadziałania zaworu bezpieczeństwa.

3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 Napełnianie instalacjiNapełnianie instalacjiNapełnianie instalacjiNapełnianie instalacjiNapełnianie instalacji
Odniesienia do różnych komponentów są przedstawione na rys 3.5.
Po przeprowadzeniu podłączeń hydraulicznych można przystąpić
do  napełniania instalacji c.o.
Ta czynność musi być przeprowadzona przy zimnej instalacji
wykonując następujące operacje:
- odkręcić o dwa trzy obroty korek automatycznego zaworu

odpowietrzania (AAAAA)
- upewnić się, że zawór wejścia zimnej wody jest otwarty
- otworzyć zawór napełniania (BBBBB) do momentu odczytania na

termomanometrze ciśnienie powinno zawierać się pomiędzy 1
a 1,5 bar.

Po zakończeniu napełniania, zamknąć zawór napełniania.
Kocioł jest wyposażony w separator powietrza i nie jest potrzebna
żadna dodatkowa czynność ręczna. Palnik się załączy tylko wtedy
gdy czynność odpowietrzania jest zakończona.

3.7 Opróżnianie instalacji3.7 Opróżnianie instalacji3.7 Opróżnianie instalacji3.7 Opróżnianie instalacji3.7 Opróżnianie instalacji
W celu opróżnienia instalacji należy:
- wyłączyć kocioł
- odkręcić zawór opróżniania kotła (CCCCC)
- opróżniać najniżej położone punkty instalacji.

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 OpróżniaOpróżniaOpróżniaOpróżniaOpróżnianie obiegu c.wnie obiegu c.wnie obiegu c.wnie obiegu c.wnie obiegu c.w.u..u..u..u..u.
Za każdym razem, kiedy występuje możliwość zamarzania należy
opróżnić obieg c.w.u. wykonując następujące czynności:
- zamknąć zawór główny sieci wodociągowej
- otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i zimnej wody
- opróżniać najniżej położone punkty instalacji.

Rys. 3.10

11 termostat spalin

Rys. 3.11

A

D BC

Rysunek 3.8 przedstawia widok kotła z góry z uwzględnieniem
wymiarów dla odległości wylotu spalin w stosunku do płyty
wspornikowej kotła.

Zabezpieczenie spalinZabezpieczenie spalinZabezpieczenie spalinZabezpieczenie spalinZabezpieczenie spalin
Kocioł jest wyposażony w system kontroli poprawnego wydalania
produktów spalania, który w przypadku nieprawidłowości blokuje
kocioł. W celu przywrócenia normalnego funkcjonowania ustawić
pokrętło wyboru funkcji (rys. 3.9) w pozycji “ ”, chwilę odczekać,
i ponownie wybrać (rys. 1a) żądaną funkcję. Jeżeli nieprawidłowość
się powtarza należy wezwać Autoryzowany Serwis Beretta. System
kontroli poprawnego wydalania produktów spalania musi zawsze
działać poprawnie. W przypadku naprawy lub wymiany
uszkodzonych komponentów należy zawsze używać oryginalnych
części zamiennych.
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4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 Czynności wstępneCzynności wstępneCzynności wstępneCzynności wstępneCzynności wstępne
PPPPPierwszierwszierwszierwszierwsze ure ure ure ure uruchouchouchouchouchomienie kmienie kmienie kmienie kmienie kooooo tła mtła mtła mtła mtła musi busi busi busi busi być wykyć wykyć wykyć wykyć wykooooonananananane przne przne przne przne przezezezezez
Autoryzowany Serwis Beretta.Autoryzowany Serwis Beretta.Autoryzowany Serwis Beretta.Autoryzowany Serwis Beretta.Autoryzowany Serwis Beretta.
Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić:
a) czy dane dotyczące źródeł zasilania (elektrycznego,

hydraulicznego, gazowego) odpowiadają danym znajdującym
się na tabliczce znamionowej urządzenia

b) czy przewody rurowe rozchodzące się od kotła pokryte są
specjalną osłoną termoizolacyjną

c) czy przewody odprowadzające spaliny oraz doprowadzające
powietrze są drożne

d) czy zagwarantowane będą odpowiednie warunki do
przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, w przypadku gdy
kocioł zostanie umieszczony wewnątrz mebli lub pomiędzy nimi

e) czy instalacja doprowadzająca gaz jest szczelna
f) czy wyregulowanie palnika odpowiada mocy kotła

UWUWUWUWUWAAAAAGA !!!GA !!!GA !!!GA !!!GA !!!
Przed czynnością regulacji należy upewnić się czy w sieci jest
obecne ciśnienie przynajmniej minimalne dla danego rodzaju
gazu zgodnie z PN - 87/C - 96001.

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 Uruchomienie urządzeniaUruchomienie urządzeniaUruchomienie urządzeniaUruchomienie urządzeniaUruchomienie urządzenia
W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić
następujące operacje:
- włączyć kocioł
- odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia
- obrócić pokrętło wyboru trybu pracy (rys.2.1a) na odpowiednią

porę roku
TRYB LATO:TRYB LATO:TRYB LATO:TRYB LATO:TRYB LATO:
Obracając pokrętło w tryb LATO ” ” (rys.3.1a) aktywowane jest
grzanie c.w.u.

TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:
Obracając pokrętło w tryb zima z jednoczesnym wyborem
temperatury wody na c.o.(rys.3.1b) kocioł będzie pracował na
potrzeby c.w.u. oraz na potrzeby c.o.
- należy na termostacie środowiskowym ustawić pożądaną

temperaturę ( ok. 20 °C)

Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.
Aby wybrać odpowiednią temperaturę wody c.o. należy użyć
pokrętła oznaczonego symbolem “ ”(rys.3.2b).

 Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
Aby wybrać odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej
(łazienki, prysznice, kuchnie, itd.) ustaw pokrętło w pozycji “ ”
(rys.3.3a): na jedną z wartości określoną pomiędzy 1 (min. Wartość
37 °C) i 9 (maks. Wartość 60°C).
Na wyświetlaczu miga zielona dioda (rys.2.1.a) z częstotliwością
0,5 sekundy włączona i 3,5 sekundy wyłączona.
Kocioł jest w funkcji stanby do czasu kiedy nie pojawi się żądanie
grzania i palnik nie załączy się, wówczas dioda zapali się na stałe
(zobacz rozdział sygnalizacje i błędy).

4.34.34.34.34.3     WWWWWyyyyyłąłąłąłąłączczczczczenieenieenieenieenie
Wyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasowe
W przypadku krótkiej nieobecności należy ustawić pokrętło wyboru
trybu pracy (rys.2.1a) na  “““““      (OFF)”.

Kiedy kocioł jest zasilony elektrycznie a zawór gazowy otwarty,
jest on wówczas chroniony następującymi funkcjami:
- antyzamarzaniową: jeśli temperatura wody w kotle spadnie

poniżej bezpiecznej wartości, wówczas włączy się pompa oraz
palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do
bezpiecznej wartości.

- antyblokującą pompy: jeden cykl powtarza się co każde 24
godziny.

44444 URURURURURUCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZIUCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZIUCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZIUCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZIUCHOMIENIE ORAZ SPOSÓB DZIAŁANIAŁANIAŁANIAŁANIAŁANIAAAAA
Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności
W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło
wyboru trybu pracy (2-rys.2.1a) na “      (OFF)”.
Następnie należy zamknąć zawór gazu umieszczony pod kotłem.
W tej sytuacji funkcja przeciw zamarzaniowa jest nieaktywna:
należy opróżnić kocioł z wody jeśli istnieje możliwość jej
zamarznięcia.

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 Sygnalizacje Sygnalizacje Sygnalizacje Sygnalizacje Sygnalizacje świetlneświetlneświetlneświetlneświetlne
Panel sterowania posiada dwie diody które, sygnalizują status
pracy kotla:
Dioda zielonaDioda zielonaDioda zielonaDioda zielonaDioda zielona
MigającaMigającaMigającaMigającaMigająca

- Migająca z częstotliwością 1 sec. włączona - 3.5 sec. wyłączona
= kocioł w pozycji stand-by, brak obecności płomienia.

- Migająca z częstotliwością 0,5 sec. włączona - 0,5 sec. wyłączona
= blokada chwilowa urządzenia (autoodblokowująca się) z
następujących przyczyn:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)
- oczekiwanie na zapłon.

W tej fazie kocioł jest w stanie oczekiwania na przywrócenie
normalnej pracy. Jeżeli przez ten czas kocioł nie podejmie
regularnej pracy nastąpi blokada całkowita i sygnalizacja świetlna
przybierze kolor czerwony.

- Migająca z dużą częstotliwością, wejście w funkcję S.A.R. (System
Automatycznej Regulacji)- (fig. 3.4a)
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym
napisem AUTO - wartość temperatury od 55°C do 65°C   aktywuje
się System Automatycznej Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje
temperaturę wody zasilania c.o. w zależności od sygnału
pochodzącego z T.Ś.
W przypadku podłączenia sterowania z odległości sygnalizacja
migająca z dużą częstotliwością wskazuje wejście w funkcję
S.A.R. i jest aktywna na panelu sterowania kotła a nie na
wyświetlaczu sterowania z odległości.
Po osiągnięciu temperatury ustawionej pokrętłem wyboru
temperatury c.o. rozpoczyna się odliczanie 20 minut.
Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy cały czas żąda
grzania wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta
o 5°C. Po osiągnięciu nowej wartości temperatury rozpoczyna
się odliczanie kolejnych 20 min.
Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy jeszcze żąda grzania
wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta o
następne 5°C. Ta nowa wartość temperatury jest rezultatem
temperatury ustawionej ręcznie pokrętłem wyboru temperatury
c.o. i wzrostem o +10°C funkcji S.A.R.
Po drugim cyklu podwyższenia temperatury zostaje ona nie
zmieniona aż do momentu osiągnięcia zadowalającego
zapotrzebowania na ciepło, które przerywa cykl. Przy następnym
załączeniu palnika kocioł będzie pracował z wartością
temperatury ustawioną pokrętłem wyboru temperatury c.o.

Zielona ciągZielona ciągZielona ciągZielona ciągZielona ciągła,ła,ła,ła,ła,
obecność płomienia kocioł pracuje regularnie.

Dioda czerwonaDioda czerwonaDioda czerwonaDioda czerwonaDioda czerwona
Dioda czerwona wskazuje blokadę kotła z następujących przyczyn:
ciągłaciągłaciągłaciągłaciągła
- blokada palnika
- czujnik NTC na c.o.
- presostat wody (po fazie przestawienia)
- alarm awarii elektroniki ACF
- interwencja termostatu spalin
migającamigającamigającamigającamigająca
- interwencja termostatu granicznego

W celu przywrócenia normalnej pracy ustawić pokrętło wyboru
funkcji (2 - Rys. 2.1) w pozycji “ ”””””, odczekać 5-6 sek. i wybrać
żądaną funkcję: lato lub zima (rys. 4.2).
W przypadku gdy kocioł nie podejmie normalnej pracy wezwać
Autoryzowany Serwis Beretta.
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WTYK
MIERZENIA
CIŚNIENIA

KAPTUREK
ZABEZPIECZAJĄCY

Dioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migająca
Kiedy diody migają jednocześnie wskazuje to na błąd sondy
c.w.u.
Kocioł pracuje w sposób regularny, ale temperatura c.w.u. nie jest
zagwarantowana
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Jeśli diody migają naprzemiennie oznacza to pracę w trybie
„kalibracji”.

4.5 Regulacje4.5 Regulacje4.5 Regulacje4.5 Regulacje4.5 Regulacje
Wszystkie kotły zostały wcześniej wyregulowane w fabryce. Jeśli
jest konieczne doregulowanie urządzenia, np.: po okresowym
przeglądzie, wymianie zaworu gazowego lub po konserwacji
sieci gazowej należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Moc maksymalna urządzenia musi być ustawiona przez
Autoryzowanu Serwis lub Autoryzowanego Instalatora.
- zdejmij obudowę odkręcając dwie śruby A (rys.4.1)
- poluzuj śrubę (2 obroty)  znajdującą się we wtyku pomiaru
ciśnienia gazu i podłącz manometr

4.5.1 Regulacja minimalnego i maksymalnego ciśnienia gazu4.5.1 Regulacja minimalnego i maksymalnego ciśnienia gazu4.5.1 Regulacja minimalnego i maksymalnego ciśnienia gazu4.5.1 Regulacja minimalnego i maksymalnego ciśnienia gazu4.5.1 Regulacja minimalnego i maksymalnego ciśnienia gazu
na ciepłej wodzie na ciepłej wodzie na ciepłej wodzie na ciepłej wodzie na ciepłej wodzie użytkowej (c.w.u.)użytkowej (c.w.u.)użytkowej (c.w.u.)użytkowej (c.w.u.)użytkowej (c.w.u.)
- maksymalnie odkręć kran z c.w.u.
- na panelu sterowania:
- ustaw pokrętło wyboru trybu pracy na LATO  ’ (rys.4.2)
- wybierz maksymalną temperaturę c.w.u.  (rys. 4.3)
- włącz kocioł
- sprawdź stabilność ciśnienia zasilania gazu za pomocą

manometru lub zweryfikuj wartość prądu na modulatorze:
maksymalny prąd dla gazu ziemnego G20 wynosi 120 mA a dla
gazu płynnego GPL 165 mA)

- zdejmij kapturek zabezpieczający śruby regulacyjne, używając
śrubokręta

- kluczem 10 mm wyreguluj maksymalne ciśnienie gazu na
palniku wg danych wskazanych w tabeli na stronie 8

- odłącz przewód od cewki modulatora (kocioł pracuje na
minimalnej mocy)

- sprawdź stabilność pracy na minimalnym ciśnieniu gazu za
pomocą manometru

- śrubokrętem krzyżowym wyreguluj minimalne ciśnienie gazu
wg danych wskazanych w tabeli na stronie 9

- podłącz przewód do cewki modulatora
- zakręć kran c.w.u.
- załóż kapturek zabezpieczający śruby regulacyjne

44444.5.2 Elektroniczna regulacja minimalnej i maksymalnej.5.2 Elektroniczna regulacja minimalnej i maksymalnej.5.2 Elektroniczna regulacja minimalnej i maksymalnej.5.2 Elektroniczna regulacja minimalnej i maksymalnej.5.2 Elektroniczna regulacja minimalnej i maksymalnej
mocy c.o.mocy c.o.mocy c.o.mocy c.o.mocy c.o.

Elektroniczna regulacja jest aktywowana i deaktywowana za
pomocą mostka JP1 (rys. 4.5).

Uruchomienie powyższej funkcji odbywa się w następujący sposób:
- przez uruchomienie kotła z włożonym mostkiem JP1 i ustawieniu

pokrętła trybu pracy w pozycji ZIMA, niezależnie od obecności
jakiegokolwiek żądania grzania

- przez włożenie mostka JP1 (przy włączonym kotle) i ustawieniu
pokrętła trybu pracy w pozycji ZIMA, bez żadnego żądania
grzania

W czasie kiedy funkcja jest aktywna palnik jest włączony a
kocioł produkuje energię do c.o.

Aby dokonać regulacji postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
- wyłącz kocioł
- zdejmij obudowę kotła oraz obudowę modułu głównego
- włóż mostek JP1 (rys.4.5) w odpowiednie miejsce na płycie

głównej, aby uruchomić funkcję elektronicznej regulacji minimalnej
i maksymalnej mocy na potrzeby c.o.

- upewnij się, że pokrętło wyboru trybu pracy jest w pozycji ZIMA
(zobacz rozdział 4.2)

- włącz kocioł

UwagaUwagaUwagaUwagaUwaga na wysokie napięcie obecne w module głównym

- obracając pokrętłem wyboru temperatury B (rys. 4.6) w celu
ustawienia minimalnej mocy kotła wg tabeli na stronie 8

- włóż mostek JP2  (rys.4.5)
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Rys 4.6

Kalibracja maksymalnej temperatury grzania

Rys 4.5

B C

Rys 4.2 Rys 4.3

Rys 4.1

A

ŚRUBA
REGULACJI MIN.

C.W.U. Rys 4.4

Rys 4.7

A

Kalibracja minimalnej temperatury grzania

WTYK POMIARU
CIŚNIENIA NA
PALNIKU

JP1 mostek uruchamiający funkcję
kalibracji

JP2 mostek zmiany maksymalnej
wartości c.o.

JP3 mostek wyboru gaz zielny – gaz

płynny

NAKRĘTKA
REGULACJI MOCY MAX
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Rys 4.8

4.6 Zmiana rodzaju gazu4.6 Zmiana rodzaju gazu4.6 Zmiana rodzaju gazu4.6 Zmiana rodzaju gazu4.6 Zmiana rodzaju gazu
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu może być wykonana w sposób
prosty nawet po uprzednim zainstalowaniu kotła.
Kocioł jest fabrycznie uzbrojony do pracy z gazem ziemnym
(G20).
Istnieje możliwość przezbrojenia kotła na inny rodzaj gazu poprzez
wykorzystanie zestawów przezbrojeniowych:
- na gaz ziemny
- na gaz płynny
Aby zdemontować postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknąć zawór gazu
- Zdjąć obudowę, płytę dolną i pokrywę komory spalania
- Odkręcić śruby przednie i tylne mocujące palnik i wyciągnąć go
razem z elektrodą
- Używając odpowiedniego klucza wymienić dysze i podkładki
na dostępne w zestawie

!! Bezwzględnie za!! Bezwzględnie za!! Bezwzględnie za!! Bezwzględnie za!! Bezwzględnie zamontować podkładki zawarte w zestawiemontować podkładki zawarte w zestawiemontować podkładki zawarte w zestawiemontować podkładki zawarte w zestawiemontować podkładki zawarte w zestawie
także w przypadku ktakże w przypadku ktakże w przypadku ktakże w przypadku ktakże w przypadku kolektorów bez podkładekolektorów bez podkładekolektorów bez podkładekolektorów bez podkładekolektorów bez podkładek

- Umieścić palnik w komorze spalania i przykręcić go
odpowiednimi śrubami

- Zamontować płytę dolną i pokrywę komory spalania
- połączyć przewód elektrody
- Odchylić panel sterowania

- W module elektronicznym należy:
- przy zmianie z G20 lub GZ350 lub G27 na G30/G31 założyć

mostek w pozycji JP3
- przy zmianie z G30/G31 na G20 lub GZ350 lub G27 wyciągnąć

mostek z pozycji JP3
- Przywrócić zasilanie elektryczne kotła i otworzyć zawór gazowy

(sprawdzić szczelność).
PrzezPrzezPrzezPrzezPrzezbrojenie powinno zostać dokonane przezbrojenie powinno zostać dokonane przezbrojenie powinno zostać dokonane przezbrojenie powinno zostać dokonane przezbrojenie powinno zostać dokonane przez
certyfikowany personel.certyfikowany personel.certyfikowany personel.certyfikowany personel.certyfikowany personel.

PPPPPo przo przo przo przo przezbrezbrezbrezbrezbrojeniu wyreguluj poojeniu wyreguluj poojeniu wyreguluj poojeniu wyreguluj poojeniu wyreguluj ponononononownie kwnie kwnie kwnie kwnie kocioł postępującocioł postępującocioł postępującocioł postępującocioł postępując
według instrukcji oraz załóż na kotle nową tabliczkęwedług instrukcji oraz załóż na kotle nową tabliczkęwedług instrukcji oraz załóż na kotle nową tabliczkęwedług instrukcji oraz załóż na kotle nową tabliczkęwedług instrukcji oraz załóż na kotle nową tabliczkę
załączoną w zestawie przezbrojeniowym.załączoną w zestawie przezbrojeniowym.załączoną w zestawie przezbrojeniowym.załączoną w zestawie przezbrojeniowym.załączoną w zestawie przezbrojeniowym.

Za pomocą pokrętła C (rys. 4.6) ustaw maksymalną temperaturą
ciepłej wody użytkowej co spowoduje pracę kotła na maksymalnej
mocy odpowiadającej parametrom znajdującym się w tabeli na
stronie 9.
- Usuń zworkę z JP2 aby zapisać maksymalną moc grzewczą
- usuń zworkę z JP1 aby zapisać minimalną moc grzewczą oraz

aby wyjść z procedury regulacji
- odłącz manometr i zakręć śrubę wtyku pomiaru ciśnienia gazu

Aby zakończyć regulację bez zachowywania ustawionych
wartości należy:

a)ustawić kocioł w funkcji  OFF

b) odłączyć zasilanie elektryczne

Regulacja zostanie automatycznie zakończona bez
zachowywania ustawionych wartości: minimalnej i
maksymalnej po 15 minutach od ich aktywacji.

Ta funkcja zostanie automatycznie zakończona również w
przypadku zatrzymania lub zablokowania kotła. Także w tym
przypadku  ustawione wartości NIE ZOSTANĄ zachowane.

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!
Aby wyregulować wyłącznie maksymalną moc grzewczą, istnieje
możliwość usunięcia zworki JP2 (aby zapisać maksimum) a
następnie wyjść z funkcji regulacji (bez zachowywania minimalnej

wartości) poprzez ustawienie kotła w funkcji  OFF lub odłączając
zasilanie elektryczne.

Gdy regulacja jest skończona:
- ponownie ustaw żądaną temperaturę na termostacie

środowiskowym
- ustaw temperaturę wody w instalacji C.O. na wartość pożądaną
- zamknij obudowę panelu.
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55555 KKKKKONSERONSERONSERONSERONSERWWWWWAAAAACJCJCJCJCJAAAAA
Aby zapewnić długie użytkowanie i sprawność kotła, konieczne
jest poddawanie go regularnym przeglądom.
Częstotliwość przeglądów zależy od szczególnych warunków
instalacji oraz użytkowania, jednak przyjmuje się za wskazane
coroczne kontrole przez Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta.
Wcześniejsze zaplanowanie przeglądu pozwoli oszczędzić czas
i pieniądze. Należy pamiętać, że wszelkich działań na kotle może
podejmować tylko Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta.
W przypadku wykonywania prac w pobliżu przewodów
kominowych należy wyłączyć kocioł a po skończonej pracy
wezwać kominiarza w celu dokonania przeglądu.
UWUWUWUWUWAAAAAGA:GA:GA:GA:GA:     Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych
z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć
zasilanie prądem elektrycznym samego urządzenia, jak i instalacji
oraz zamknąć zasilanie gazem.

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 KKKKKooooonserwnserwnserwnserwnserwacja zwyczajnaacja zwyczajnaacja zwyczajnaacja zwyczajnaacja zwyczajna
Normalnie przewidywane są następujące czynności
konserwacyjne:
- czyszczenie palnika;
- czyszczenie wymienników ciepła;
- sprawdzenie i czyszczenie rur;
- sprawdzenie przewodu kominowego;
- kontrola wyglądu zewnętrznego kotła;
- kontrola zapalania, gaszenia oraz działania urządzenia,

zarówno w przypadku obiegu c.w.u., jak i c.o.;
- kontrola szczelności złączy oraz przewodów rurowych gazu i

wody;
- kontrola zużycia gazu przy maksymalnej oraz minimalnej mocy;
- kontrola ustawienia elektrody zapłonowo/ jonizacyjnej;
- sprawdzenie urządzenia zabezpieczającego w przypadku

wystąpienia braku gazu.
Nie należy czyścićNie należy czyścićNie należy czyścićNie należy czyścićNie należy czyścić urządzenia ani jego elementów za pomocą
łatwopalnych substancji (np.: benzyna, alkohol, itp.).
Nie należy czyścićNie należy czyścićNie należy czyścićNie należy czyścićNie należy czyścić części zewnętrznych kotła, części
lakierowanych lub wykonanych z tworzyw sztucznych za pomocą
rozcieńczalników do lakierów.
Czyszczenie części zewnętrznej kotła musi być wykonane
wyłącznie przy użyciu mydlanej wody.

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 KKKKKooooonserwnserwnserwnserwnserwacja specjaacja specjaacja specjaacja specjaacja specjalnalnalnalnalna
Są to czynności mające na celu przywrócenie właściwego,
zgodnego z założeniami projektu oraz normami, działania
urządzenia. Może się to zdarzyć na przykład po przeprowadzeniu
naprawy koniecznej w wyniku wystąpienia nieprzewidzianej
awarii.
Normalnie zalicza się w to:
- wymianę części
- naprawę uszkodzonej części
- przegląd części lub zespołów.

Czynności te (pkt.5.1 i 5.2) wykonuje Autoryzowany SerwisAutoryzowany SerwisAutoryzowany SerwisAutoryzowany SerwisAutoryzowany Serwis
BerettaBerettaBerettaBerettaBeretta przy użyciu specjalistycznych środków i narzędzi.

5.3 Obsługa gwarancyjna5.3 Obsługa gwarancyjna5.3 Obsługa gwarancyjna5.3 Obsługa gwarancyjna5.3 Obsługa gwarancyjna
Obsługa gwarancyjna jest realizowana zgodnie z warunkami
określonymi w karcie gwarancyjnej. Jeżeli w okresie
gwarancyjnym wystąpią usterki w pracy kotła należy wezwać
Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta.

5.4 Obsługa pogwarancyjna5.4 Obsługa pogwarancyjna5.4 Obsługa pogwarancyjna5.4 Obsługa pogwarancyjna5.4 Obsługa pogwarancyjna
Obsługa pogwarancyjna w tym m. in. punkty 5.1 i 5.2 niniejszej
instrukcji jest świadczona przez Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta,
który dysponuje całym asortymentem części zamiennych.

!!!UW!!!UW!!!UW!!!UW!!!UWAAAAAGA:GA:GA:GA:GA:     WszWszWszWszWszelkelkelkelkelkie czynności naie czynności naie czynności naie czynności naie czynności naprprprprpraaaaawczwczwczwczwcze i ke i ke i ke i ke i kooooonserwnserwnserwnserwnserwacyjneacyjneacyjneacyjneacyjne
wykonywane przez użytkownika lub inne nieuprawnione osobywykonywane przez użytkownika lub inne nieuprawnione osobywykonywane przez użytkownika lub inne nieuprawnione osobywykonywane przez użytkownika lub inne nieuprawnione osobywykonywane przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby
mogą prowadzić do wypadków lub strat materialnych. Amogą prowadzić do wypadków lub strat materialnych. Amogą prowadzić do wypadków lub strat materialnych. Amogą prowadzić do wypadków lub strat materialnych. Amogą prowadzić do wypadków lub strat materialnych. A
prowadzone w okresie gwarancyjnym, pozbawiają uprawnieńprowadzone w okresie gwarancyjnym, pozbawiają uprawnieńprowadzone w okresie gwarancyjnym, pozbawiają uprawnieńprowadzone w okresie gwarancyjnym, pozbawiają uprawnieńprowadzone w okresie gwarancyjnym, pozbawiają uprawnień
wynikających z karty gwarancyjnej.wynikających z karty gwarancyjnej.wynikających z karty gwarancyjnej.wynikających z karty gwarancyjnej.wynikających z karty gwarancyjnej.

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 KKKKKooooontrntrntrntrntrooooola parla parla parla parla paraaaaametrómetrómetrómetrómetrów spaw spaw spaw spaw spalalalalalanianianianiania
W celu przeprowadzenia analizy spalania należy wykonać
następujące czynności:
- odkręcić maksymalnie kran z ciepłą wodą

- ustawić kocioł w funkcji LATO „ “ „ (rys 5.1), a pokrętło wyboru
temperatury ciepłej wody przekręcić maksymalnie w prawo (rys
5.1)

- Wetknij sondę analizatora spalin na prostym odcinku rury za
wyjściem z kapturka kotła.

Otwór służący do wprowadzenia sondy do analizy spalinOtwór służący do wprowadzenia sondy do analizy spalinOtwór służący do wprowadzenia sondy do analizy spalinOtwór służący do wprowadzenia sondy do analizy spalinOtwór służący do wprowadzenia sondy do analizy spalin
musi być umiejscowiony na prostym odcinku rury zamusi być umiejscowiony na prostym odcinku rury zamusi być umiejscowiony na prostym odcinku rury zamusi być umiejscowiony na prostym odcinku rury zamusi być umiejscowiony na prostym odcinku rury za
wyjściem z kaptura kotła zgodnie z treścią obowiązujących,wyjściem z kaptura kotła zgodnie z treścią obowiązujących,wyjściem z kaptura kotła zgodnie z treścią obowiązujących,wyjściem z kaptura kotła zgodnie z treścią obowiązujących,wyjściem z kaptura kotła zgodnie z treścią obowiązujących,
regulujących to norm i przepisów (rys. 5.2).regulujących to norm i przepisów (rys. 5.2).regulujących to norm i przepisów (rys. 5.2).regulujących to norm i przepisów (rys. 5.2).regulujących to norm i przepisów (rys. 5.2).

 Sonda do analizy spalin musi być wetknięta aż do końca.Sonda do analizy spalin musi być wetknięta aż do końca.Sonda do analizy spalin musi być wetknięta aż do końca.Sonda do analizy spalin musi być wetknięta aż do końca.Sonda do analizy spalin musi być wetknięta aż do końca.

- Uruchom kocioł
W tym momencie kocioł pracuje z mocą maksymalną i można
przystąpić do kontroli parametrów spalania.

Po skończonej analizie:
- zamknij kran z ciepłą wodą
- usuń sondę analizatora spalin oraz zaślep otwór do analizy

spalin powyżej kotła

���

Rys 5.1

Rys 5.2

Otwór na sondę
analizatora spalin
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INSTRINSTRINSTRINSTRINSTRUKCJUKCJUKCJUKCJUKCJA OBSŁUGIA OBSŁUGIA OBSŁUGIA OBSŁUGIA OBSŁUGI
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie kotła wiszącego Beretta. Z pewnością jest to jedno z najlepszych urządzeń grzewczych na rynku. Instrukcja ta
została przygotowana, aby poprzez uwagi i rady dotyczące eksploatacji i poprawnego użytkowania, umożliwić pełne i prawidłowe
wykorzystanie możliwości kotła. Zachęcamy do jej uważnego przeczytania, bowiem tylko w ten sposób kocioł może być  użytkowany
długo i z pełną satysfakcją. Zachowaj tę instrukcję w celu ewentualnych dalszych konsultacji.
Na terenie Rzeczpospolitej Polski obowiązują Polskie Normy i Przepisy.

Instrukcja obsługi stanowi nieodłączną część wyposażenia kotła.
Należy upewnić się zawsze czy jest ona dostarczona wraz z
urządzeniem, także w przypadku odsprzedaży innemu
właścicielowi lub przeprowadzki, aby mogła być wykorzystana
przez użytkownika, instalatora lub Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta.

Instalacja kotła oraz wszelkie naprawy i czynności serwisowe
muszą być wykonane przez Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

Kocioł powinien być podłączony do instalacji grzewczej c.o.,
wodnej, gazowej i sieci wodociągowej zgodnie ze swoimi
właściwościami i mocą. Zabrania się używania urządzenia
do innych celów niż tu wymienione. Powinny być stosowane
wyłącznie oryginalne części zamienne.

Po rozpakowaniu należy upewnić się czy urządzenie nie
jest uszkodzone. Elementy opakowania (karton, woreczki
plastikowe, styropian itp.) nie powinny być dostępne dla
dzieci jako źródło ewentualnego zagrożenia.

W przypadku wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i
natychmiast zwrócić się do Autoryzowanego SerwisuAutoryzowanego SerwisuAutoryzowanego SerwisuAutoryzowanego SerwisuAutoryzowanego Serwisu
BerettaBerettaBerettaBerettaBeretta.

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

Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy ciśnienie robocze
w instalacji hydraulicznej nie spadło poniżej wartości 1 bar.

W przypadku uszkodzenia i/lub niewłaściwego
funkcjonowania urządzenia należy wyłączyć je
powstrzymując się od jakichkolwiek napraw i wezwać
Autoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis BerettaAutoryzowany Serwis Beretta.

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

Do prawidłowego procesu spalania konieczna jest
poprawnie działająca wentylacja.

1a UW1a UW1a UW1a UW1a UWAAAAAGI DLA UŻYGI DLA UŻYGI DLA UŻYGI DLA UŻYGI DLA UŻYTKTKTKTKTKOOOOOWNIKA WNIKA WNIKA WNIKA WNIKA IIIII     WWWWWARARARARARUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWUNKI BEZPIECZEŃSTWAAAAA
Użytkowanie kotła JuniorJuniorJuniorJuniorJunior wymaga ścisłego przestrzegania kilku
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Nie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jegoNie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jegoNie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jegoNie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jegoNie należy używać urządzenia w celach niezgodnych z jego
przeznaczeniem.przeznaczeniem.przeznaczeniem.przeznaczeniem.przeznaczeniem.

Niebezpieczne jest dotykanie urządzenia mokrymi lub
wilgotnymi częściami ciała i/ lub na boso.

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

Czując zapach gazu absolutnie nie należy włączać
elementów elektrycznych, telefonu i innych przedmiotów
mogących spowodować iskrzenie. Wywietrzyć
pomieszczenie, szeroko otwierając drzwi i okna, oraz zakręcić
centralny kurek gazu.

Nie kłaść żadnych przedmiotów na kotle.

Nie należy czyścić urządzenia gdy jest ono podłączone do
sieci elektrycznej.

Nie zatykać lub ograniczać wymiarów otworów służących do
wietrzenia pomieszczenia, w którym urządzenie zostało
zainstalowane.

Nie należy pozostawiać pojemników i substancji
łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym urządzenie zostało
zainstalowane.

Nie należy próbować jakichkolwiek napraw w przypadku
zepsucia lub niewłaściwego funkcjonowania urządzenia.

Zabrania się ciągnięcia lub skręcania przewodów
elektrycznych.

Dzieci i osoby bez przygotowania nie powinny użytkować
urządzenia.

Nie należy  ruszać uszczelnionych elementów.

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

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

- w przypadku umieszczenia kotła w szafkach wiszących, należy
pozostawić z każdej jego strony przynajmniej 5 cm wolnego
miejsca dla zapewnienia wentylacji i dostępu podczas
konserwacji;

- instalacja termostatu środowiskowego zapewnia większy
komfort, bardziej racjonalne wykorzystanie ciepła i oszczędność
energetyczną; poza tym kocioł może zostać podłączony do
programatora dobowo-godzinowego lub elektronicznego
tygodniowego, powodującego jego włączanie i wyłączanie w
określonych porach dnia lub tygodnia

- Kocioł jest wyposażony w system sprawdzający poprawność
wydalania spalin. W przypadku wystąpienia zakłóceń urządzenie
zostanie zablokowane. Aby przywrócić pracę kotła należy: na
kilka sekund obrócić pokrętło wyboru funkcji w pozycję „OFF
RESET” a następnie ustawić je w odpowiedniej funkcji. Jeśli
problem pojawi się ponownie należy skontaktować się z
Autoryzowanym Serwisem Beretta. Zabrania się jakiejkolwiek
manipulacji przy urządzeniu zabezpieczającym. Przy wymiany
poszczególnych elementów należy używać tylko oryginalnych
części.
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2a OPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIOPIS URZĄDZENIAAAAA
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Rys 2.1a

1

Rys 3.1b

Rys 3.2a

Funkcja
S.A.R.

���

���

Rys 3.5a

Zielona dioda Czerwona dioda

Rys 3.1a

3a 3a 3a 3a 3a URURURURURUCHOMNIENIE URZĄDZENIUCHOMNIENIE URZĄDZENIUCHOMNIENIE URZĄDZENIUCHOMNIENIE URZĄDZENIUCHOMNIENIE URZĄDZENIAAAAA
W celu uruchomienia urządzenia należy przeprowadzić
następujące operacje:
- włączyć kocioł
- odkręcić zawór gazowy w celu zasilenia urządzenia
- obrócić pokrętło wyboru trybu pracy (rys.2.1a) na odpowiednią

porę roku

TRYB LATO:TRYB LATO:TRYB LATO:TRYB LATO:TRYB LATO:
Obracając pokrętło w tryb LATO ” ” (rys.3.1a) aktywowane jest
grzanie c.w.u.

TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:TRYB ZIMA:
Obracając pokrętło w tryb zima z jednoczesnym wyborem
temperatury wody na c.o.(rys.3.1b) kocioł będzie pracował na
potrzeby c.w.u. oraz na potrzeby c.o.
- należy na termostacie środowiskowym ustawić pożądaną

temperaturę ( ok. 20 °C)

Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.Ustawienie temperatury wody w obiegu c.o.
Aby wybrać odpowiednią temperaturę wody c.o. należy użyć
pokrętła oznaczonego symbolem “ ”(rys.3.2b).

Ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowejUstawienie temperatury ciepłej wody użytkowej
Aby wybrać odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej
(łazienki, prysznice, kuchnie, itd.) ustaw pokrętło w pozycji “ ”
(rys.3.3a): na jedną z wartości określoną pomiędzy 1 (min. Wartość
37 °C) i 9 (maks. Wartość 60 °C).

Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.Funkcja Systemu Automatycznej Regulacji (S.A.R.)R.)R.)R.)R.) fig. 3.4a fig. 3.4a fig. 3.4a fig. 3.4a fig. 3.4a
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym
napisem AUTO, następuje uruchomienie Systemu Automatycznej
Regulacji: w oparciu o wartość temperatury ustawionej na
termostacie środowiskowym oraz czasu koniecznego na jej
osiągnięcie, kocioł automatycznie zmienia wartości temperatury
c.o., redukując czas funkcjonowania.

Kocioł znajduje się w trybie gotowości do czasu żądania grzania,
palnik odpala się, a wskaźnik obecności płomienia świeci na
zielono sygnalizując obecność płomienia.
 Kocioł będzie grzał do momentu osiągnięcia wybranej temperatury,
następnie ponownie wejdzie w tryb gotowości.
Jeśli w czasie zapłonu lub pracy kotła pojawi się błąd, kocioł
uruchamia sekwencję BEZPIECZNEGO ZATRZYMANIA: na panelu
kontrolnym, zielony wskaźnik zostanie zastąpiony czerwonym
sygnalizującym blokadę kotła (patrz rozdział: Sygnalizacje świetlne)

Funkcja powodująca odblokowanieFunkcja powodująca odblokowanieFunkcja powodująca odblokowanieFunkcja powodująca odblokowanieFunkcja powodująca odblokowanie
Aby przywrócić funkcjonowanie urządzenia, należy ustawić

przełącznik w pozycji “  (rys. 4.1a), poczekać 5-6 sekund i
ponownie ustawić pokrętło wyboru funkcji w żądanej pozycji,
sprawdzając, czy dioda nie jest zapalona. W tym momencie kocioł
odblokuje się automatycznie i dioda czerwona zmieni kolor na
zielony.
N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. Jeżeli próby odblokowania nie spowodują funkcjonowania
urządzenia, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
Beretta.

Rys 3.3a

Rys 3.4a

1 Dioda sygnalizacyjna stanu pracy kotła

2 Pokrętło wyboru trybu pracy: OFF/alarm reset,

LATO,

ZIMA/Wybór temperatury wody

w c.o.

3   Pokrętło wyboru temperatury c.w.u.

4 Termomanometer
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4a4a4a4a4a WWWWWyyyyyłąłąłąłąłączczczczczenieenieenieenieenie
Wyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasoweWyłączenie tymczasowe
W przypadku krótkiej nieobecności  należy ustawić pokrętło
wyboru trybu pracy (ys.4.1a) na      (OFF)”.
Kiedy kocioł jest zasilony elektrycznie a zawór gazowy otwarty,
jest on wówczas chroniony następującymi funkcjami:
- antyzamarzaniową: jeśli temperatura wody w kotle spadnie

poniżej bezpiecznej wartości, wówczas włączy się pompa oraz
palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do
bezpiecznej wartości.

- antyblokującą pompy: jeden cykl powtarza się co każde 24
godziny.

Wyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecnościWyłączenie w przypadku dłuższej nieobecności
W przypadku dłuższej nieobecności należy ustawić pokrętło
wyboru trybu pracy (Rys.4.1a) na “      (OFF)”.
Następnie należy zamknąć zawór gazu umieszczony pod kotłem.
W tej sytuacji funkcja przeciw zamarzaniowa jest nieaktywna:
należy opróżnić kocioł z wody jeśli istnieje możliwość jej
zamarznięcia.

5a 5a 5a 5a 5a KKKKKONTONTONTONTONTRRRRROLEOLEOLEOLEOLE
Na początku sezonu grzewczego, a także od czasu do czasu należy
sprawdzić czy - gdy urządzenie jest zimne - wartości ciśnienia na
termomanometrze znajdują się w z zakresie 0,6 - 1,5 bar (podziałka
niebieska), co zapobiega hałaśliwości urządzenia, spowodowanej
obecnością powietrza.
W przypadku niewystarczającej cyrkulacji wody następuje
wyłączenie kotła. W żadnym przypadku ciśnienie wody nie może
być niższe niż 0,5 bar - pole czerwone.
W przypadku stwierdzenia tej nieprawidłowości należy
doprowadzić ciśnienie do wartości poprawnej wykonując
następujące czynności:
- ustawić pokrętło wyboru funkcji na “  OFF” (2 - Rys. 2.1a)
- otworzyć zawór napełniania (rys.5.1a) aż do momentu kiedy

wskaźnik termomanometru powróci w “pole poprawnej wartości
ciśnienia”

Zamknąć zawór.
Ustawić pokrętło wyboru funkcji w pozycji początkowej.
Jeżeli spadki ciśnienia będą się powtarzać wezwać Autoryzowany
Serwis Beretta.

Rys. 4.1a

Rys. 5.1a

Prawidłowa wartość

ciśnienia

zawór
napełniania

6a SY6a SY6a SY6a SY6a SYGNALIZAGNALIZAGNALIZAGNALIZAGNALIZACJE CJE CJE CJE CJE ŚŚŚŚŚWIETLNEWIETLNEWIETLNEWIETLNEWIETLNE
Panel sterowania posiada dwie diody które, sygnalizują status
pracy kotla.
Dioda zielonaDioda zielonaDioda zielonaDioda zielonaDioda zielona
MigającaMigającaMigającaMigającaMigająca
- Migająca z częstotliwością 1 sec. włączona - 5 sec. wyłączona =

kocioł w pozycji stand-by, brak obecności płomienia.
- Migająca z częstotliwością 0,5 sek. włączona - 0,5 sek. wyłączona

= blokada chwilowa urządzenia spowodowana następującymi
anomaliami:
- presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.)
- oczekiwanie na zapłon.

W tej fazie kocioł jest w stanie oczekiwania na przywrócenie
normalnej pracy. Jeżeli przez ten czas kocioł nie podejmie
regularnej pracy nastąpi blokada całkowita i sygnalizacja świetlna
przybierze kolor czerwony.
- Migająca z dużą częstotliwością, wejście w funkcję S.A.R. (System

Automatycznej Regulacji).
Ustawiając pokrętło wyboru temperatury c.o. w polu oznaczonym
napisem AUTO - wartość temperatury od 55°C do 65°C aktywuje
się System Automatycznej Regulacji S.A.R.: kocioł dostosowuje
temperaturę wody zasilania c.o. w zależności od sygnału
pochodzącego z termostatu środowiskowego.
W przypadku podłączenia programatora sygnalizacja migająca
z dużą częstotliwością wskazuje wejście w funkcję S.A.R. i jest
aktywna na panelu sterowania kotła a nie na wyświetlaczu
programatora.
Po osiągnięciu temperatury ustawionej pokrętłem wyboru
temperatury c.o. rozpoczyna się odliczanie 20 minut.
Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy cały czas żąda
grzania wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta
o 5°C. Po osiągnięciu nowej wartości temperatury rozpoczyna
się odliczanie kolejnych 20 min.
Jeżeli w tym czasie termostat środowiskowy jeszcze żąda grzania
wartość ustawionej temperatury automatycznie wzrasta o
następne 5°C. Ta nowa wartość temperatury jest rezultatem
temperatury ustawionej ręcznie pokrętłem wyboru temperatury
c.o. i wzrostem o +10°C funkcji S.A.R.
Po drugim cyklu podwyższenia temperatury zostaje ona nie
zmieniona aż do momentu osiągnięcia zadowalającego
zapotrzebowania na ciepło, które przerywa cykl. Przy następnym
załączeniu palnika kocioł będzie pracował z wartością
temperatury ustawioną pokrętłem wyboru temperatury c.o.

Zielona ciągZielona ciągZielona ciągZielona ciągZielona ciągła,ła,ła,ła,ła,
obecność płomienia kocioł pracuje regularnie.

Dioda czerwonaDioda czerwonaDioda czerwonaDioda czerwonaDioda czerwona
Dioda czerwona wskazuje blokadę kotła z następujących przyczyn:
ciągłaciągłaciągłaciągłaciągła
- blokada palnika
- czujnik NTC na c.o.
- presostat wody (po fazie przestawienia)
- alarm awarii elektroniki ACF
- interwencja termostatu spalin
migającamigającamigającamigającamigająca
- interwencja termostatu granicznego

W celu przywrócenia normalnej pracy ustawić pokrętło wyboru
funkcji (2 - rys. 2.1) w pozycji “ ”””””, odczekać 5-6 sek. i wybrać
żądaną funkcję: lato lub zima (rys. 4.2).
W przypadku gdy kocioł nie podejmie normalnej pracy wezwać
Autoryzowany Serwis Beretta.

Dioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migającaDioda zielona migająca + dioda czerwona migająca
Kiedy diody migają jednocześnie wskazuje to na błąd sondy
c.w.u.
Kocioł pracuje w sposób regularny, ale temperatura c.w.u. nie jest
zagwarantowana
Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.
Jeśli diody migają naprzemiennie oznacza to pracę w trybie
„kalibracji”.
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