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1 INFORMACJE OGÓLNE 
Szanowny Użytkowniku, 
Dziękujemy za wybranie naszego kotła kondensacyjnego. Kocioł POWER PLUS BOX P INT-EXT to 
wyjątkowo oszczędne i funkcjonalne urządzenie.  
Wszystkie urządzenia marki BERETTA spełniają wymogi Dyrektyw Europejskich. 
Kocioł ten został wyprodukowany  zgodnie z wytycznymi poniższych dyrektyw i standardów: 
 - Urządzenia gazowe 2009/142/EC 
 - Sprawność energetyczna kotłów wodnych 92/42/CEE, załącznik E i D.P.R.n.412 z dn. 26 sierpnia 
1993 (****) 
 - Kompatybilność energetyczna 2004/108/EC 
 - Niskonapięciowe wyroby elektryczne 2006/95/EC 
 - Norma dotycząca kotłów kondensacyjnych 677 i w związku z powyższym posiada znak CE. 
Kocioł POWER PLUS BOX P INT-EXT jest zgodny z przepisami „R” INAIL, pkt. R.3.B. 
Firma posiada również certyfikat UNI EN ISO 9001/2000 od dnia 22.07.2004. 
Ponadto kotły kondensacyjne POWER PLUS BOX P INT-EXT posiadają: 
 - Europejski Znak Zgodności CE (na podstawie Dyrektywy 91/42/CEE) nadawany przez niemiecką 

Autoryzowaną Organizację Certyfikacyjną  
 - maksymalną klasę sprawności energetycznej **** (zgodnie z Dyrektywą 92/42/CEE)  
 - Niska emisja NOx (klasa 5 wg normy UNI EN 297) 
 - opatentowany wymiennik kondensacyjny 
 
2 OSTRZEŻENIA 

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

 
 Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być 

wykonane przez Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kocioł 
powinien być podłączony do instalacji grzewczej c.o. , wodnej, gazowej i sieci wodociągowej 
zgodnie z właściwościami i mocą. Zabrania się używania urządzenia do innych celów niż 
wymienione. Powinny być stosowane wyłącznie oryginalne części zamienne. 

 
 Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. 

W przeciwnym wypadku należy natychmiast zwrócić się do sprzedawcy, u którego zakupione 
było urządzenie.  

 
 Urządzenie w oryginalnym opakowaniu może być wystawiane na działanie temperatur z 

zakresu od 4˚C do 40˚C. Po rozpakowaniu nie dopuszczać do ekspozycji urządzenia na złe 
warunki pogodowe, szczególnie na temperatury z poza wskazanego zakresu, dopóki nie 
zostanie podłączone do wody, gazu i zasilania elektrycznego. Dopiero wtedy będzie możliwe 
aktywowanie funkcji antyzamarzaniowej, opisanej w paragrafie 6.2.7. 

 
 W przypadku wycieków, odłącz jednostkę grzewczą od zasilania, odetnij dostęp wody i 

niezwłocznie skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Beretta. 
 



 Regularnie sprawdzaj czy przewód kondensatu nie jest zatkany 
 

 Przeglądy jednostki grzewczej muszą być wykonywane przez Autoryzowany Serwis Beretta 
 

 Zalecamy czyszczenie wnętrza wymiennika ciepła raz do roku, czyszczenie palnika i usuwanie 
wszelkich zanieczyszczeń i osadów przez odsysanie. Te operacje muszą być wykonywane 
przez Autoryzowany Serwis Beretta 

 
 Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 

niewłaściwego posługiwania się urządzeniem, niewłaściwą instalacją, i niepoprawnie 
prowadzonych prac konserwacyjnych. W przypadku awarii lub wyłączenia związanego z 
usterką urządzenia, nie podejmuj żadnych prób naprawy na własną rękę I skontaktuj się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta. 

 
 Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji aby zapewnić bezpieczne działanie kotła. Powinna 

ona być przechowywana i dostępna dla instalatora czy serwisanta by ułatwić prawidłowy 
montaż, rozruch lub konserwację kotła. Beretta zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za 
przekłady instrukcji mogące skutkować błędnymi interpretacjami. Niniejsza instrukcja 
instalacji stanowi  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. W razie jej uszkodzenia bądź utraty 
proszę o kontakt z producentem w celu uzyskania nowej kopii 
 

 dzieci oraz osoby niesamodzielne bez asysty nie powinny użytkować urządzenia 
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 niebezpieczne jest włączanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych, jak na przykład wyłączników, 

elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, itp., jeśli czuje się w otoczeniu rozchodzący się 
zapach gazu. W takim przypadku należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie otwierając 
szeroko okna i drzwi, zamknąć główny kurek gazu; niezwłocznie skontaktować się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta 

 nie należy dotykać kotła mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała i/lub będąc boso 
 przed przystąpieniem do czynności związanych z czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od 

sieci  
 zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji urządzeń zabezpieczających lub 

regulacyjnych bez zezwolenia lub odpowiednich wskazówek producenta 
 Zabrania się blokowania przepływu  w przewodzie kondensatu 
 nigdy nie należy ciągnąć, skręcać, przewodów elektrycznych wychodzących z kotła, nawet jeśli 

jest on odłączony od sieci elektrycznej 
 nie należy dopuścić do zatkania lub zmniejszenia prześwitu otworów wentylacyjnych 

pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł 
 nie wystawiać urządzenia na wpływ niekorzystnych czynników atmosferycznych (jeśli nie jest to 

typowa jednostka zewnętrzna) 
 nie należy pozostawiać pojemników oraz substancji łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym 

zainstalowane jest urządzenie 
 Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych w przypadkowych miejscach, oraz w zasięgu 

dzieci. Opakowania mogą być potencjalnie szkodliwe. Usuń odpady opakowaniowe zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 



 Użytkownik nie jest upoważniony do otwierania szafy zawierającej jednostkę grzewczą. 
Wszystkie prace związane z systemem wewnętrznym mogą być wykonywane wyłącznie przez 
Autoryzowany Serwis Beretta 

 Po zakończeniu cyklu życiowego nie usuwać produktu jak zwykłego stałego odpadu 
komunalnego. Należy przekazać go do punktu segregacji odpadów lub zakładu świadczącego 
usługi utylizacyjne, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Oddzielenie urządzenia 
pozwoli przeciwdziałać możliwym, niekorzystnym konsekwencjom dla środowiska i zagrożeniom 
dla zdrowia wynikającym z niewłaściwego usuwania. Takie postępowanie pozwoli także 
ponownie wykorzystać odzyskane materiały, zaoszczędzić energię i surowce. 

 
3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
 
 3.1 Główne cechy 
POWER PLUS BOX P INT-EXT to modułowy kocioł kondensacyjny, wyposażony w palnik premix, 
składający się z kilku wymienników umieszczonych  w jednej obudowie. 
Jednostka grzewcza POWER PLUS BOX P INT-EXT może składać się z dwóch, trzech lub czterech 
modułów grzewczych, modulujących w zakresie od 23 do 115kW i jest wyposażona w regulację 
pogodową oraz podłączenie typu RS 485. Kotły te można montować w kaskadzie do łącznej mocy 
3680kW (osiem jednostek grzewczych POWER PLUS BOX P INT-EXT wyposażonych łącznie w 32 
wymienniki kondensacyjne) 

 W przypadku montażu więcej niż 32 jednostek grzewczych (a maksymalnie do 60 jednostek), 
należy skontaktować się z siedzibą firmy (działem pre-sales). 

Istnieje możliwość połączenia dwóch jednostek grzewczych POWER PLUS BOX P INT-EXT (łącznie 8 
wymienników kondensacyjnych) poprzez skorzystanie z rozdzielacza hydraulicznego o średnicy 
wewnętrznej 5” i rozdzielacza gazowego o średnicy wewnętrznej 3”. Kocioł osiąga sprawność do 
109%, spalając gaz G20 i pracując na parametrach 50/30°C. Kocioł w sposób automatyczny kontroluje 
mieszankę gaz – powietrze. 
POWER PLUS BOX P INT-EXT to kocioł kondensacyjny, które generuje relatywnie niskie koszty w 
stosunku do jego niezawodności i elastyczności pracy. Dzięki wymiennikowi nowej generacji, 
nowemu panelowi sterowania, modułowości i uniwersalności, możliwe jest szybkie podłączenie kotła 
do każdego typu instalacji i zasobnika ciepłej wody. 



rys. 1 
please make it more readable 
Poszczególne elementy grzewcze, oprócz klasycznej rotacji zapłonu, można wprowadzać do układu 
kaskadowego w taki sposób, by po osiągnięciu pewnego procentu mocy przez pierwszy element (np. 
30%) uruchamiały się już kolejne elementy, wszystkie z tym samym współczynnikiem obciążenia. 
Umożliwia to podział mocy wytwarzanej na wymiennikach ciepła ze szczególnie korzystnym 
stosunkiem mocy do powierzchni wymiany w celu wykorzystania ciepła utajonego skroplin. 
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3.2 Zalety kotła 
 Palnik nadmuchowy PRE-MIX ze wstępnym podmieszaniem powietrza 
 Wymiennik kondensacyjny wykonany ze stali nierdzewnej, ze sprawnością do 109% 
 Moc od 23 do 115kW 
 Możliwość zarządzania kaskadą 32 modułów grzewczych o łącznej mocy do 3680kW 
 Maksymalna temperatura spalin 80°C 
 System odprowadzania spalin wykonany ze stali kwasoodpornej (par. 4.8.) 
 Kolektor hydrauliczny zasilania i powrotu, kolektor gazowy oraz kolektor kondensatu na 

wyposażeniu kotła 
 Szybkie przyłącze do kolektora hydraulicznego, kondensatu i gazowego ( z lewej i prawej strony 

obudowy kotła) 
 Wbudowany moduł regulacji pogodowej 
 Modulacja mocy każdego elementu grzewczego 
 Automatyczna inwersja kolejności zapłonu palników 

 Inwersja zapłonu działa wyłącznie przy każdym uruchomieniu kotła. Niezbędne jest 
podłączenia termostatu pokojowego. Jeśli zostanie on zastąpiony zworką, kocioł jest zawsze 
włączony. 

 choice of the cascade insertion criteria of the burner 
 kontrola systemów ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania pracujących w różnych 

temperaturach, z wykorzystaniem lub bez funkcji priorytetu 



 automatyczny przełącznik lato/zima 
 Programowanie godzinowe i tygodniowe (programator tygodniowy) 
 Funkcja antylegionella (gdy podłączono programator Power Plus) 
 Minimalny strumień przepływu czynnika grzewczego kontrolowany przez różnicowy przełącznik 

ciśnieniowy 
 
3.3 Urządzenia bezpieczeństwa 
Wszystkie funkcje jednostki grzewczej są elektronicznie kontrolowane. Jakakolwiek awaria blokuje 
pojedynczą jednostkę grzewczą i automatycznie odcina dopływ gazu. 
Obieg hydrauliczny składa się z: 
 - automatycznego termostatu bezpieczeństwa na każdym elemencie grzewczym 
 - presostatu różnicowego montowanego dla każdego elementu grzewczego 
 - sondy NTC na zasilaniu i powrocie do każdego elementu grzewczego 
 
Komora spalania składa się z:  
- elektrycznego zaworu gazowego klasy B+C w każdej jednostce grzewczej, z kompensacją 
pneumatyczną strumienia gazu powiązaną z dolotem powietrza (stosunek powietrze/gaz = 1/1) 
- elektrodę jonizacyjną kontrolującą płomień 
- kontroler temperatury w przewodzie spalinowym dla każdej jednostki grzewczej 
 
Działania zabezpieczające skutkujące zamknięciem zaworu gazu dla każdej jednostki grzewczej są 
aktywowane w następujących przypadkach: 
- brak zapłonu 
- przegrzanie wymiennika 
- zbyt wysoka temperatura przewodu spalinowego 
- zredukowany dopływ powietrza 
 
 Urządzenie nie może być włączone, nawet chwilowo, gdy urządzenia bezpieczeństwa zostały 

zakłócone bądź wyłączone 
 Urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo mogą być wymieniane jedynie przez 

Autoryzowany Serwis Beretta, tylko z wykorzystaniem oryginalnych części. 
 

3.4 Budowa kotła 
Power Plus Box P INT-EXT składa się z jednostek grzewczych zainstalowanych w zespole pod jedną 
obudową. Każda jednostka jest podłączona do systemu równolegle biorąc pod uwagę dostarczanie 
powietrza i gazu, odprowadzanie spalin i kondensatu. W odpowiedzi na żądanie grzania, system 
regulujący włącza i dostraja poszczególne jednostki grzewcze w celu zbilansowania zapotrzebowania 
systemu na ciepło i energii cieplnej produkowanej przez kocioł. 
Każdy Power Plus Box P INT-EXT może być dołączony do podobnych kotłów, nawet o innej mocy, w 
celu stworzenia modularnego zespołu grzewczego, który składa się z wielu modułów hydraulicznych 
połączonych i kontrolowanych przez elektronikę każdej z jednostek. 
Ten system regulacji ma wiele zalet: maksymalne wykorzystanie technologii kondensacyjnej, 
doskonała modułowość pojedynczego kotła i całej kaskady, stosunek modulacji układu równy 1:157, 
dostosowany do pokrycia zróżnicowanego zapotrzebowania na moc (od 23 do 3680 kW). 
Wszystkie te cechy składają się na podwyższenie ekonomiki kotła kondensacyjnego i pozwalają na 
łatwe systemowe łączenie. 



Kolejność zapłonu każdego palnika jest w pełni zarządzane przez mikroprocesor, który zapewnia 
jednakową ilość godzin pracy każdej jednostki grzewczej. 
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rys 2 
Label`s description: 
1 Wymiennik kondensacyjny 
2 Palnik 
3 Pompa (lub zawór dwudrogowy) 
4 Zawór zwrotny/klapowy 
5 Wentylator 
6 Zwężka Venturi’ego 
7 Zawór gazowy 
8 Zawór odcinający gaz 
9 Zawór odcinający na powrocie 
10 Kolektor powrotu z instalacji 
11 Kolektor gazu 
12 Rura gazowa 
13 Przewód odprowadzenia kondensatu 
14 Kolektor ujścia kondensatu 
15 Kolektor spalinowy (akcesoria dodatkowe) 
16 Przewód spalinowy 
17 Kolektor zasilania instalacji 
18 Presostat różnicowy 
 
 
 
  



WYMIARY I PODŁĄCZENIA 

 
Rys. 3 
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BUDOWA KOTŁA 

 
Rys. 4 
1 Obudowa 
2 Panel sterowania 
3 Wymiennik kondensacyjny 
4 Przewód poboru powietrza 
5 Wentylator 
6 Zawór 
7 Pompa Grundfos UPML 32-105 (lub zawór dwudrogowy) 
8 Wyłącznik 
9 Sonda NTC na powrocie 
10 Czujnik spalin 
11 Presostat wody 
12 Zawór gazowy 
13 Elektroda zapłonowa 
14 Automatyczny zawór odpowietrzający 
15 Termostat Bezpieczeństwa 
16 Zawór odcinający gaz 
17 Zwężka Venturi’ego 
18 Sonda NTC na zasilaniu 
19 Ujście spalin 
20 Kolektor gazowy 
21 Kolektor zasilania wodą 
22 Kolektor kondensatu 
23 Kolektor powrotu 
24 Zawór zwrotny/klapowy 
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4 INSTALACJA 
 

 Montaż kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonane 
przez Autoryzowany Serwis Beretta zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
4.1 Opakowanie i identyfikacja produktu 
Jednostka grzewcza POWER PLUS BOX INT-EXT jest dostarczana w opakowaniu kartonowym 
zabezpieczonym pasami. 
SCHEMAT  5 
1 Kocioł 
2 uchwyt 
3 Oznakowanie CE 
4 Opakowanie 
5 Osłony narożne poliestrowe 
6 Arkusze poliestrowe 
7 Pasy 
 
PLEASE MAKE THE NUMBERS MORE READABLE (BIGGER) ON THE 
PICTURE 
Informacje dotyczące urządzenia, takie jak: model, moc urządzenia 
oraz typ gazu znajdują się na opakowaniu. W przypadku towaru 
niezgodnego z zamówieniem, należy skontaktować się ze 
sprzedawcą.  

 Nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach dostępnych dzieciom. 
Tabliczka znamionowa, znajdująca się na obudowie, zawiera następujące informacje: 
 Nazwa urządzenia 
 Numer seryjny  
 Kod katalogowy 
 Numer certyfikatu CE 
 Typ gazu i ciśnienie 
 Rodzaj zasilania elektrycznego 
 Znamionowa moc cieplna (Qn) 
 Moc nominalna (Pn) 
 Sprawność – zgodnie z Dyrektywą 92/42/CEE (ŋ) 
 Maksymalne ciśnienie i temperatura (PMS) 
 Obieg pierwotny (T) 
 Klasa NOx (NOx) 



 rys 6 
 Nie wolno usuwać ani ingerować w dane zawarte na tabliczce znamionowej, ponieważ może to 

utrudnić identyfikację produktu. 
 

4.2 Wytyczne dotyczące instalacji urządzenia 
 
Kocioł należy instalować w pomieszczeniach wyłącznie przeznaczonych do tego celu, wyposażonych 
w kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej o odpowiednich wymiarach i odpowiadające normom 
technicznym oraz obowiązującym przepisom prawnym.  

 Należy zapewnić przestrzeń niezbędną do zachowania bezpieczeństwa i wygody regulacji i 
konserwacji urządzenia. Rekomendujemy pozostawienie przynajmniej 50cm z tyłu 
urządzenia. 

 Upewnij się że stopień ochrony przeciwporażeniowej jednostki grzewczej jest zgodny z 
lokalnymi wymogami technicznymi. 

 Podzespoły elektryczne muszą być umieszczone na wysokości co najmniej 50 cm nad podłogą 
jeśli jednostka grzewcza jest zaopatrywana w paliwo gazowe którego gęstość przekracza 
gęstość powietrza (LPG). 

 Jednostki grzewcze nie mogą być instalowane na zewnątrz (chyba że są specjalnymi 
jednostkami zewnętrznymi). 

 Jednostka grzewcza jest wyposażona w system antyzamarzaniowy, przydatny gdy 
temperatura spada poniżej 0˚C. Aby system działał, musi być zapewnione zasilanie gazem i 
prądem elektrycznym, niezależnie od ciśnienia w obiegu instalacyjnym. 
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4.3. Podłączenia hydrauliczne 
Kocioł POWER PLUS BOX P INT-EXT zbudowany jest z 2, 3 lub 4 elementów grzewczych, każdy o 
mocy 115kW (Hi), zamkniętych w jednej obudowie. Kotły te mogą być montowane w kaskadzie do 
łącznej mocy ok. 3,6 MW (max. 32 elementów grzewczych). Połączenie kilku modułów umożliwia 
zbudowanie cichej centrali grzewczej, o niskiej bezwładności i wysokiej mocy w prosty i racjonalny 
sposób. Każdy moduł grzewczy (kocioł) jest wyposażony w następujące przyłącza do instalacji: 

ROZDZIELACZ WYMIAR UWAGI TYP PODŁĄCZEŃ 
Rozdzielacz 
hydrauliczny (górny) 

5” 
Powrót 

Kolektor z kołnierzami 
umożliwiający łatwe 
przyłączenie kotła do 
instalacji 

Rozdzielacz 
hydrauliczny (dolny) 

5” 
Zasilanie 

Kolektor gazowy 
3” 

Gaz można przyłączyć 
zarówno z lewej, jak i 
prawej strony kotła 

Kolektor kondensatu 
50 mm 

Do podłączenia do 
kanalizacji (patrz par. 
4.6) Podłączenie kielichowe 

Wyjście spalin (jeden 
element grzewczy) 

110 mm 
Patrz par. 4.8. 

 
4.4 Czyszczenie systemu i uzdatnianie wody 
Ten środek zapobiegawczy jest absolutnie wymagany w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany 
elementu grzewczego oraz jest rekomendowany w nowej instalacji w celu usunięcia zanieczyszczeń i 
innych odpadów. 
Aby uzdatnić wodę w obiegu grzewczym, w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba wymiany elementu 
grzewczego, należy: 
 - dodać środek odkamieniający (w tym celu należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem 
BERETTA) 
 - uruchomić instalację ( z pracującym elementem grzewczym) na około 7 dni 
 - opróżnić instalację i przepłukać ją czystą wodą.  
 
Jeśli woda w obiegu grzewczym jest bardzo zanieczyszczona, procedurę należy powtórzyć. 
Jeśli poprzedni kocioł nie jest możliwy do wykorzystania, lub został usunięty, należy użyć pompy by 
wymusić obieg wody, a po około 10 dniach przeprowadzić ostateczne czyszczenie opisane powyżej. 
Na koniec operacji płukania, przed zainstalowaniem kotła Power Plus Box P INT-EXT, wskazanym jest 
dodać inhibitor korozji do wody systemu (skontaktuj się z Centrum wsparcia technicznego Beretta). 
 Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Beretta w celu płukania obiegu wewnątrz 

wymiennika. Nie używaj nieodpowiednich detergentów, zawierających substancja kwasowe 
(chlorowodoru itp.) w wysokich stężeniach 

 
4.5 Ustawianie i przygotowanie do instalacji 
Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi w celu zainstalowania zespołu grzewczego: 
1 - Po rozpakowaniu kotła/kotłów, ustal kierunek wyjścia wody, gazu i przewodu kondensatu (lewe 
lub prawe przyłączenie). Następnie ustal położenie kolektora spalin i ewentualnie przewodu 



dolotowego powietrza (w przypadku instalacji zewnętrznego poboru powietrza). Zaleca się wziąć pod 
szczególną uwagę aspekt podłączenia zasilania (230V) zespołu grzewczego. 
Należy zwrócić uwagę, że każdy przewód łączący z systemem może być wykonany po prawej lub 
lewej stronie zespołu grzewczego.  
Jednakże sugerujemy podłączenie zgodne z jednym ze schematów zawartych w tej instrukcji (patrz. 
rozdz. 5). 
2 - Umieść zespół/zespoły grzewcze obok wyprowadzeń z instalacji.  Zespół może być zainstalowany 
zarówno z prawym jak i lewym podejściem wody, powietrza, spalin, kondensatu, gazu (np. pobór 
powietrza z prawej strony, wyjście wody z lewej, dostarczanie gazu z prawej). 
Pozycja każdego z Power Plus Box P INT-EXT  w obszarze instalacji może różnić się w zależności od 
specyficznych wymagań związanych z dostępną przestrzenią i typem instalacji. (np. oparty o ścianę, 
styczny tyłem itp.). W każdym razie, upewnij się że istnieje przestrzeń niezbędna do ułożenia 
przewodów zasilających każdy Power Plus Box P INT-EXT i pełnego otwarcia przedniego panelu. 
Przestrzeń jest także potrzebna w przypadku konserwacji, serwisu przewodu kominowego, 
kondensatu i instalacji gazowej. 
3 – Zamontuj panele boczne urządzenia i podłącz pierwszy (bądź jedyny) zespół grzewczy do systemu, 
posługując się odpowiednimi połączeniami i unikając jakichkolwiek zamian przewodów między 
instalacją i kotłem. Jeśli to konieczne, wyreguluj przy pomocy nóżek wysokość ramy kotła, tak by 
otwierane drzwi nie napotykały oporu. 
4 – Kiedy połączenia między pierwszym zespołem grzewczym i systemem są wykonane, podłączaj 
sukcesywnie kolejne zespoły grzewcze do poprzedniej, zgodnie z powyższymi wskazówkami. Używaj 
złącza typu męskie/męskie Ø50mm, około 13 cm długości by połączyć sąsiednie rury odprowadzania 
kondensatu. 
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4.6. Odprowadzenie kondensatu 
Odprowadzanie kondensatu wytwarzanego przez kocioł POWER PLUS BOX P INT-EXT powinno być 
realizowane pod ciśnieniem atmosferycznym, przez skraplanie do podłączonego zestawu zbioru 
kondensatu, jak poniżej: 
 - zainstalować okapnik przy otworze, odprowadzającym kondensat 
 - podłączyć okapnik do sieci kanalizacyjnej za pomocą syfonu 
 - zapewnić neutralizator, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawne 
Do wykonania odprowadzenia kondensatu zalecamy użycie rury polipropylenowej. 



 pod żadnym pozorem nie należy używać rur, wykonanych z miedzi i innego materiału , który pod 
wpływem kondensatu może ulec zniszczeniu.  

 
W przypadku konieczności poprowadzenie odcinka pionowego lub poziomego odprowadzającego 
spaliny dłuższego niż 4m, u dołu przewodów należy zamontować syfon. Wysokość użytkowa syfonu 
powinna być nie niższa niż 300mm. Syfon należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej. 

 Przewód kondensatu musi być podłączony do odpływu kanalizacji, w taki sposób, by uniknąć 
zamarzania kondensatu 

 Zawsze należy zainstalować odprowadzenie kondensatu z przewodu spalinowego nie dalej 
niż metr od kotła. 

  

rys. 7 
*Wypełnij syfony wodą 
Minimum distance 10mm – minimalna odległość 10mm 
Minimum distance 300mm – minimalna odległość 300mm 
Civil drain – kanalizacja miejska 
Condensate collector (at atmospheric pressure) – zestaw zbioru kondensatu (pod ciśnieniem 
atmosferycznym) 
 



4.7. Obieg hydrauliczny 
CIŚNIENIE ROBOCZE 
Maksymalne ciśnienie robocze na kotle wynosi 6 bar (600kPa) podczas gdy minimalne to 0,5 bar 
(50kPa).  
 

 Obowiązkowo należy zamontować urządzenie zabezpieczające (grupa ISPESL) przed 
wzrostem ciśnienia w instalacji powyżej 550kPa, wg normy EN 60335-2-102 

 Nie poddawać wymiennika ciągłym zmianom ciśnienia. Może mieć to szkodliwy wpływ na 
elementy systemu. Jeżeli system hydrauliczny nagle zaczął generować zmiany w ciśnieniu, 
obowiązkowo należy zastosować urządzenia ochronne, stabilizujące ciśnienie pracy kotła. 

 Kontrola ciśnienia powinna być przeprowadzana w warunkach zimnej instalacji 
 

NAPEŁNIANIE KOTŁA 
Kocioł musi być napełniany z wykorzystaniem rozłącznego połączenia do sieci wodnej. 

 Obowiązkowo należy użyć standardowego urządzenia napełniającego (typ EN61770) przy 
połączeniu do sieci wodnej z zabezpieczeniem przed cofnięciem się wody instalacyjnej do 
instalacji wody sanitarnej. 
 

OPRÓŻNIANIE KOTŁA 
Opróżnianie systemu wykonuje się na zaworach spustowych każdej jednostki i w pewnych punktach 
układu hydraulicznego, przeznaczonych do tego celu. 
Więcej informacji na temat charakterystyki obiegu hydraulicznego w rozdziale 5, gdzie omówiono 
różne typy instalacji. 
 
4.8 Odprowadzanie spalin 
Komin powinien być tak prosty jak to możliwe, szczelny i zaizolowany. Nie powinien posiadać 
przewężeń i odcinków o zmniejszonej drożności. 

 Moc nominalna zespołów grzewczych Power Plus Box P INT-EXT jest większa niż 35kW, 
dlatego powinny one być instalowane tylko w pomieszczeniach z zapewnionym dostępem 
powietrza z zewnątrz, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. 

 Moduły grzewcze Power Plus Box P INT-EXT muszą być połączone do przewodu 
odprowadzania spalin za pomocą odpowiednich przewodów spalinowych. 

 Pod żadnym pozorem nie używać przewodów nie dostosowanych do działania kondensatu. 
Spowoduje to szybkie ich zużycie. 
  Tam, gdzie przewody spalinowe połączone są w kaskadzie, należy zastosować zawory 

antyzwrotne spalin (dla każdej jednostki grzewczej). Odcinają one zawracanie produktów 
spalania do pomieszczenia, przez jednostronne zamknięcie przewodu. 

 W przypadku instalacji w której powietrze pobierane jest z pomieszczenia, należy unikać 
blokowania przepływu powietrza pod metalową obudową kotła 
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Jeśli zdecydowano połączyć do jednego kolektora spalinowego wymienniki z każdej jednostki, wymiar 
przewodu użytego dla jednej bądź dwóch jednostek Power Plus Box P INT-EXT połączonych 
kaskadowo musi wynosić Ø200mm. Dla instalacji w kaskadzie gdzie zainstalowano więcej niż dwie 
jednostki, wymiar przewodu musi być poprawnie dobrany. Proste podłączenie większej niż 2 ilości 
Power Plus Box P INT-EXT wymaga wielu oddzielnych przewodów Ø200. 

 Maksymalna długość przewodu 
 Moc 

zainstalowan
a (kW) 

 Ze średnicą 
Ø160 

 Ze średnicą 
Ø200 

 230  60  - 
 345  60  - 
 460  40  60 
 575  25  60 
 690  -  60 
 805  -  55 
 920  -  40 
 1035  -  35 
 1150  -  25 

 
 

rys. 8 
  



5 SCHEMAT INSTALACJI 
Generalnie, schemat instalacji musi być dostosowany do cech produkcyjnych danej jednostki 
grzewczej, w celu wykorzystania potencjału kotła i długotrwałego utrzymaniu sprawności kotła. 
Rys. 9 pokazuje instalację bez sprzęgła hydraulicznego. Na rys. 10 pokazano instalację z 
zastosowaniem sprzęgła hydraulicznego (zalecane). 

rys. 9 
 

 
Rys. 10 
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6 SYSTEM ELEKTRYCZNY 
6.1 Zasilanie elektryczne 
Szczegółowy schemat okablowania jednostki grzewczej umieszczono w rozdziale 11, w sekcji 
schematów i danych technicznych.  
Instalacja wymaga podłączenia do zasilania (230V - 50Hz) z dobrą jakością wykonania i zachowaniem 
przepisów wykonawczych. 
Zaleca się zastosowanie bezpiecznika różnicowego na linii zasilającej kocioł. 

 Zabrania się zasilania kotłów za pomocą przedłużaczy elektrycznych. 
Kocioł musi być zawsze podłączony do sterownika Master, który zarządza systemem z 
wykorzystaniem sond, kontroluje pracę pomp i akcesoriów. 
Rys. 17 pokazuje przyłącza płyty Master wraz z połączeniami do różnych urządzeń zewnętrznych 

 Zawsze sprawdzaj skuteczność działania systemu uziemienia, obowiązkowego dla urządzenia 
i używanego do połączenia z jednostką grzewczą. Zmiana biegunowości spowoduje blokadę 
kotła. 



 Upewnij się że przewody wodne i grzewcze nie są używane jako uziemienie instalacji 
elektrycznej. Nie są one absolutnie przeznaczone do tego celu. 

Okablowanie działające pod napięciem 230V musi być oddzielone od tego o napięciu 24V z 
wykorzystaniem osłon PVC. Przed podłączeniem, upewnij się że cechy elektryczne (napięcie, 
absorpcja, prąd rozruchowy itp.) zewnętrznych urządzeń elektrycznych (termoregulatory, zawory 
elektromagnetyczne, sondy pogodowe itp.) są zgodne ze specyfikacją.  
Przekaźniki i/lub styczniki pomocnicze mogą być wykorzystane do podłączenia zewnętrznych 
elementów elektrycznych.  
To rozwiązanie umożliwia również funkcjonowanie pomp i zaworów w trybie awaryjnym, np. gdy 
płyta główna nie jest sprawna. 
 Nie dotykaj części urządzenia mokrymi rękami lub będąc boso 
 Nie wystawiaj urządzenia na wpływ czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr, usłonecznienie), 

chyba że jest to specjalny model montowany zewnętrznie 
 Szarpanie, zrywanie i skręcanie okablowania jest zabronione, nawet gdy urządzenie nie jest 

podłączone do sieci 
 Zabrania się osobom bez doświadczenia użytkowania urządzenia i włączania jednostki grzewczej 

jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Autoryzowanym 
Serwisem Beretta. 

Należy zawsze odwoływać się do wskazówek zamieszczonych na schematach w niniejszej instrukcji, 
wykonując jakiekolwiek czynności związane z elementami elektrycznymi.  
Beretta zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zignorowania informacji 
podanych na schematach zamieszczonych w tej instrukcji. 
 Nigdy nie odłączaj nagle zasilania kotła podczas normalnego jego funkcjonowania (z zapalonym 

palnikiem). Może to skutkować przegrzaniem wymiennika pierwotnego. Wykorzystuj termostat 
lub programator pokojowy do wyłączania (podczas gdy system ogrzewania pracuje). 

 
6.2 Połączenia elektryczne 

 Tylko Autoryzowany Serwis Beretta może przeprowadzać podłączenie i poprawki systemu 
elektrycznego, zawsze z zachowaniem przepisów prawa oraz przestrzeganiem zasad 
bezpieczeństwa. 

 Zabezpiecz przewody elektryczne w ich zacisku kablowym zapewniającym odpowiednie 
położenie wewnątrz urządzenia. 

 
6.2.1 Połączenie do sieci 
Podczas instalacji Power Plus Box P INT-EXT połączenie musi być wykonane z zachowaniem 
aktualnych regulacji w sprawie bezpieczeństwa, z wykorzystaniem wielożyłowego przewodu H05 VV-
F-3GI z minimalnym przekrojem między przewodami równą 1,5mm2, odpowiednio zabezpieczonego 
przed wilgocią, przetarciem i przypadkowym naruszeniem. 
Przewód zasilający kocioł jest podłączony do przełącznika umieszczonego za panelem sterującym 
kotła. Aby uzyskać dostęp do przełącznika, należy usunąć obudowę zabezpieczającą (odkręcając 
śruby). Przewód uziemiający powinien być podłączony do głównego złącza uziemień obok 
przełącznika. 
Należy podłączyć przewód używając jego zacisku i dostarczonych zaczepów. Upewnij się że jest w 
odpowiednim miejscu i zabezpiecz przed stykiem z elementami o wysokiej temperaturze (palnik itp.).  

 Przewód uziemiający powinien być dłuższy od innych (fazowego i neutralnego). W przypadku 
odłączenia przewodu zasilającego, przewody przewodzące są napinane przed uziemiającym. 

 Gumowe przelotki umieszczone w konstrukcji urządzenia, nie mogą być usunięte, gdyż ich 
przeznaczeniem jest zabezpieczenie przewodów przed zużyciem, gdy mają bezpośredni 
kontakt ramą urządzenia. Aby przeprowadzić przewód, należy przebić przelotkę. 
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6.2.2 Podłączenie sterownika Master 
Podążając za wskazówkami zawartymi w poprzednim paragrafie podłącz płytę Master do sieci 
elektrycznej. Płyta Master wymaga połączenia z urządzeniami współpracującymi  za pomocą 
specjalnego dwubiegunowego kabla (niezałączonego). 
Do wykonania połączenia użyj izolowanego kabla H05-VV-F-3GI. Minimalny przekrój przewodu musi 
wynosić 0,5mm2 (z zachowaniem odpowiedniej długości). Połącz jeden koniec przewodu 
dwubiegunowego do kostki montażowej umieszczonej na płycie Master (strzałka na rys. 13) i połącz 
drugi koniec przewodu do kostki wewnątrz panelu umieszczonego wewnątrz urządzenia. 
Rys. 12 pokazuje lewą kostkę umieszczoną obok przełącznika (połączenie może być również 
wykonane do prawej kostki, patrz. rys 12). Użyj tych samych kostek pokazanych na rys. 12 i 13 jeśli 
zachodzi potrzeba podłączenia więcej niż jednego urządzenia (patrz. paragraf 6.4.2). 

rys. 11 

rys 12 



rys. 13 

rys. 14 

rys. 15 
 
Jak podano w następujących paragrafach, wewnątrz płyty Master, znajdują się kostki przyłączeniowe 
urządzeń pomocniczych (pomp, czujników, zaworów mieszających, itp.) 
Zdemontuj szynę montażową (umieszczoną wewnątrz sterownika Master) aby uzyskać dostęp do 
przyłączy elektrycznych.  
Odkręć dwa wkręty na szynie montażowej (rys?), zdejmij ją aby uzyskać pełen dostęp do kostki 
wewnątrz Płyty Master. (patrz. ?) 
 
Please complete description above with proper reference to suitable Figure 
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6.2.3 Połączenie termostatów środowiskowych 
Jednostka grzewcza Power Plus Box P INT-EXT jest wyposażona w wyjątkowo wszechstronny system 
operacyjny, umożliwiający kontrolę trzech niezależnych obiegów grzewczych pracujących w różnych 
temperaturach. Procedura podłączania zewnętrznych elementów do odpowiedniego przyłącza 
elektrycznego będzie przedstawiona na następnych stronach (patrz. Rys 17). 
Przewód H05-VV-F o minimalnym wymiarze zewnętrznym 5mm i odpowiednim rozdzieleniem 
przewodów może być użyty do podłączenia termostatów i systemu niskiego napięcia. Należy 
zachować pełną izolację przewodów. 
 
6.2.4 Podłączenie pomp 
System regulacyjny Power Plus Box P INT-EXT pozwala jednocześnie zarządzać trzema pompami. 

 Dlatego, jeśli obieg niskiej temperatury wyposażono we własną pompę, a główna pompa jest 
zainstalowana w systemie, niezbędne będzie wskazanie, które z dwóch urządzeń ma być 
zarządzane przez elektronikę systemu.  

Ta operacja musi być wykonana przez Autoryzowany Serwis Beretta podczas rozruchu systemu. 
Należy ustawić właściwy parametr (nr 34 na liście parametrów). 

 Pompy i inne urządzenia zewnętrzne muszą być zainstalowane z wykorzystaniem 
odpowiednich przekaźników, jak pokazano na Rys. 16. 

Użyj przewodu H05-VV-F (o minimalnym rozmiarze zewnętrznym 6mm i odpowiednim oddzieleniem 
przewodów) do podłączenia przyłączy kotła z przekaźnikami umieszczonymi w zewnętrznej 
obudowie, uważając by nie uszkodzić izolacji kabla. 
Przykładowo, podłączając pompę obiegu niskiej temperatury do zegara i/lub termostatu 
pokojowego, instalacja będzie tożsama z przedstawioną na rys. 18. Przez to system jest w stanie 
włączyć pompę (urządzenie zewnętrzne) bezpośrednio z sieci, bez obciążania płyty głównej kotła.  
Co więcej, w przypadku pracy w trybie awaryjnym, ręczny przełącznik (0,1,AUTO) kontroluje działanie 
pompy bez względu na ustawienia płyty głównej. Należy uwzględniać biegunowość używanych 
przewodów elektrycznych.  
 
6.2.5 Połączenie z termostatem pokojowym (on/off) 
Podłącz obieg wysokiej temperatury do złącza 9 i 10 (rys. 17). 
Termostat dla obiegu niskiej temperatury musi natomiast być podłączony do złącza 11 i 12 (rys. 17). 
 
6.2.6 Połączenie z czujnikiem temperatury 
Jeśli zamierzasz wykorzystać regulator pogodowy, sonda zewnętrzna (dodatkowa) musi być 
połączona do przyłącza nr 7 i 8 (rys. 17). Sonda zewnętrzna musi być umieszczona na ścianie 
zewnętrznej, północnej lub północno – zachodniej, na wysokości najwyżej 2,5m i z dala od okien, 
drzwi i otworów wentylacyjnych. 
Zabezpiecz sondę przed intensywnym operowaniem promieni słonecznych. Skontaktuj się z 
Autoryzowanym Serwisem Beretta jeśli krzywa wymaga regulacji lub regulacja pogodowa nie działa. 



rys. 16 
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Oznaczenie Zworka Opis 
S1 J11 (1-2) Czujnik temperatury zasilania strefy 

wysokiej (sprzęgła) (HT) 
SB J11 (3-4) Czujnik temperatury zbiornika wody 
S2 J11 (5-6) Czujnik temperatury niskiej strefy (za 

zaworem mieszającym) (LT) 
SE J11 (7-8) Czujnik temperatury zewnętrznej 
T2 J12 (9-10) Termostat pokojowy strefy wysokiej 

temperatury (HT) 
T2 J12 (11-12) Termostat pokojowy strefy niskiej 

temperatury (LT) 
AI J12 (13-14) 0-10V urządzenia analogowe 
CR J12 (15-17) Programator do kotła PPR 
AL J8 (18-19) Sygnał alarmowy 
VM J9 (20-22) Zawór mieszający 
P3 J10 (23-24) pompa obiegu niskiej temp. 
P1 J10 (25-26) Pompa obiegu wys. Temp. 
P2 J10 (27-28) Pompa c.w.u. 
 



rys. 17 

rys. 18 
 
 
 
 
 



Tabela wartości dla wszystkich czujników 
Mierzona temperatura (˚C) – Wartość oporu na czujniku (Ω) 
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6.2.7 Ochrona przed zamarzaniem 
Elektronika jednostki grzewczej posiada funkcję antyzamarzaniową. Gdy temperatura wody w 
układzie spadnie poniżej minimalnej wartości, palniki włączą się z minimalną mocą zgodnie z 
procedurą pozwalającą na przywrócenie parametrów funkcjonowania. 
Ochrona przeciw zamarzaniu jest aktywna nawet jeśli sonda zewnętrzna (dostarczona razem z 
kotłem) nie jest podłączona do kotła: parametry 14 (powiązany z Ch1 obiegu wysokiej temperatury) i 
22 (Ch2 obieg niskiej temperatury) są ustawione na wartości domyślne (tak jak dla funkcji 
pogodowej). 
W celu uniknięcia problemów, jeżeli sonda zewnętrzna nie jest podłączona, kocioł musi pracować z 
ustawioną stałą temperaturą na zasilaniu. 
Parametry  14 i 22 mogą być zmieniane jedynie przez Autoryzowany Serwis Beretta.  

 Podłączenie elektryczne i gazowe musi być zapewnione, a ciśnienie wody w układzie 
hydraulicznym musi być na odpowiednim poziomie by funkcja antyzamarzaniowa mogła 
działać. 

Jako dodatek do wody obiegowej może być stosowany glikol (maksymalnie do 50% objętości), tam, 
gdzie uzna to za konieczne osoba odpowiedzialna za projekt, mając na uwadze, że znacznie zmniejsza 
to wydajność, zmieniając charakterystykę cieplną wody płynącej w instalacji. 
Co więcej, niektóre części systemu mogą być zagrożone przez zmianę odczynu pH. 
 
6.2.8 Połączenie z zewnętrznym termoregulatorem 0-10V 
Termoregulator połączony z użyciem sygnału 0-10V może być użyty łącząc go do przyłączy nr 13 i 14 
(rys. 17). 

 Przewód napięciowy musi być przyłączony do gniazda 13, by urządzenie pracowało 
poprawnie. 

 
 



6.2.9 Połączenie z urządzeniami alarmowymi 
Dźwiękowe lub wizualne urządzenia alarmowe, do zasygnalizowania problemów technicznych mogą 
być zainstalowane na zewnątrz z wykorzystaniem specjalnego wyjścia beznapięciowego (AL). 
Urządzenie alarmowe musi być podłączone do złącza nr 18 i 19 (rys. 17). 
 
6.2.10 Programator do  Power Plus Box 
Jeśli ma być wykorzystywany programator do Power Plus Box, musi być on podłączony do złącza nr 
15, 16 i 17 (rys. 17). 
 
6.3 Tryb awaryjny 
Elektronika Power Plus Box P INT-EXT posiada funkcję trybu awaryjnego, która zostaje aktywowana 
w przypadku usterki płyty głównej. 
Płyta główna musi być wyłączona, by umożliwić systemowi pracę z temperaturą ustawioną domyślnie 
przez producenta, zapewniając ciągłą pracę jednostki grzewczej. 

 Tylko wykwalifikowani pracownicy Serwisu Beretta mogą wykonywać czynności związane z 
systemem elektronicznym, zgodnie z przepisami prawa i zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa 

Aby wdrożyć tryb awaryjny należy wykonać: 
- odłącz 4-wtykowe złącze J14 z modułu głównego 
- ustaw wszystkie cztery przełączniki J17 każdego urządzenia podrzędnego w pozycji „OFF” 
- Podłącz zasilanie do każdej z pomp działających w systemie używając specjalnych przekaźników 
- Połącz zaciski X1 i X2 (które są częścią złącza J14, zwolnionego w pierwszym kroku procedury) do 
zasilania 24Vac 

 Jeśli zainstalowano wiele urządzeń Power Plus Box P INT-EXT w kaskadzie, jeden z dwóch 
zacisków (X1 lub X2) bądź oba łącznie mogą być połączone do sąsiedniej grupy lub grup. W 
tym przypadku dostarcz 24V do wolnego załącza (patrz. par. 6.4.2). 

rys. 19 



rys. 20 
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rys. 21 
J14 connector disconected – złacze J14 odłączone 



rys. 22 
6.4 Instalacja kaskadowa 
6.4.1 Połączenie do sieci 
Każdy moduł (kocioł) musi być podłączony do sieci elektrycznej. Połączenie musi być wykonane 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, z użyciem Izolowanego kabla H05 VV-
F-3GI o minimalnym przekroju przewodnika 1,5mm2 prawidłowo zabezpieczonego przed wilgocią, 
przetarciem, i przypadkowym uszkodzeniem. Połączenie elektryczne musi być wykonane dla każdego 
modułu oddzielnie jak opisano w paragrafie 6.2.1. 
6.4.2 Połączenie seryjne (BUS) 
Wszystkie urządzenia w kaskadzie muszą być połączone z innymi przy użyciu magistrali BUS. Użyj 
izolowanego kabla H05-VV-F-3GI (brak w zestawie) by wykonać połączenie. Minimalny przekrój 
przewodu musi wynosić 0,5 mm2 (przy zachowaniu odpowiedniej długości). Użyj kostki umieszczonej 
wewnątrz płyty by połączyć urządzenia w kaskadę (patrz. rys. 12 i rys. 13). 
Zauważ, że połączenie BUS nie ma zasady biegunowości i nie wymaga przestrzegania tej samej 
polaryzacji na połączeniach.  
Zainstaluj gumową przelotkę przy przekładaniu kabla z jednego kotła do drugiego (patrz. rys. 22). 

 Gumowa przelotka umieszczona w obudowie urządzenia nie może być usuwana ponieważ 
zabezpiecza kabel przed przetarciem o krawędź ramy. By przeprowadzić kabel, należy przebić 
przelotkę. 

Kiedy połączenie zostało wykonane, wszystkie jednostki kaskady będą: 
- zasilone elektrycznie 
- połączone ze sobą seryjnym okablowaniem (BUS) 
- połączone z sondami, pompą i główną płytą sterującą 
W celu zakończenia instalacji elektrycznej, wybierz adres każdego urządzenia podrzędnego jak 
pokazano w paragrafie 7.1. 
 
6.5 Umieszczenie czujnika przepływu temperatury (sprzęgła) 
Każda z jednostek posiada w kolektorze hydraulicznym dwa gniazda, w których mogą być 
umieszczone czujniki temperatury. Czujnik końcowy na bieżąco sprawdza temperaturę w obiegu 
grzewczym. 
Zarówno podczas instalacji pojedynczej jednostki jak i zestawu, czujnik przepływu musi zawsze być 
zainstalowany w gnieździe umieszczonym na zasilaniu instalacji. 



Oczywiście, w przypadku, więcej niż jednej jednostki w zestawie, czujnik musi być umieszczony w 
gnieździe umieszczonym na jednostce, bliżej zasilania instalacji. 
Różnica temperatury odczytana przez czujnik powoduje zapłon, wyłączenie i modulowanie 
wszystkich jednostek w kaskadzie. Instalator powinien zwrócić szczególną uwagę na ułożenie czujnika 
w gnieździe bliższym zasilania instalacji, zgodnie ze strumieniem wody. 

rys. 23 
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7 PIERWSZY PRZEBIEG 
Aby ukończyć załączenie kotła, niezbędne są następujące czynność. Mogą być wykonane jedynie 
przez Autoryzowany Serwis Beretta: 
- weryfikacja instalacji 
- ustawienie urządzeń podrzędych 
- analiza produktów spalania 
 
7.1 Ustawienie urządzeń podrzędnych (SLAVE) 
Ta czynność może być wykonywana jedynie przez Autoryzowany Serwis Beretta. 
Każde urządzenia podrzędne pracujące w systemie musi być identyfikowane z poziomu płyty głównej, 
z wykorzystaniem adresu, przypisanego poprawnie przy pomocy odpowiedniej konfiguracji 
przełączników J10 i J17, na każdym urządzeniu. Każde urządzenie podrzędne (każdy palnik) musi być 



poprawnie skonfigurowane dzięki czemu płyta główna wykryje odpowiednią sekwencję 
podzespołów. 
Urządzenia są podzielone na bloki po cztery w każdym (każdy Power Plus Box P INT-EXT zawiera się 
w jednym bloku) a system może obsługiwać 15 bloków. 
Adres jest konfigurowany, dla każdego urządzenia podrzędnego z wykorzystaniem poniżej opisanej 
procedury, pamiętając że blok odpowiada jednostce: 
- lokacja bloku urządzeń pozostaje w relacji (np. blok nr 1, blok nr 2, itd. Aż do blok nr 15) 
- lokacja urządzenia podrzędnego w każdym bloku (pozycja 1,2,3 lub 4) 

 Tylko Autoryzowany Serwis Beretta może wykonywać prace związane z systemem 
elektrycznym, z zachowaniem odpowiednich przepisów I zasad bezpieczeństwa. 

Jak pokazano na rys. 24, by ustalić adres bloku należy ustawić przełącznik umieszczony po prawo 
(J17) a dla adresu każdego urządzenia (palnika) po lewo (J10). 

rys. 24 
SLAVE adress – adres jednostki SLAVE 
BLOCK adres – adres BLOKU 
W tabeli zamieszczono możliwe kombinacje przełącznika zworek J10, którego ustawienie odpowiada 
z adres urządzenia w jednym bloku (1,2,3,4). 

ZWORKA J10 
Adres urządzenia 

1 2 
OFF OFF 1 
OFF ON 2 
ON OFF 3 
ON ON 4 

Poniższa tabela pokazuje możliwe kombinacje przełącznika zworek (J17). Istnieje możliwość 
ustawienia maksymalnie 15 bloków. 

ZWORKA  J17 BLOK 
(4 jednostki) 1 2 3 4 

OFF OFF OFF OFF Tryb awaryjny 
OFF OFF OFF ON Blok 1 
OFF OFF ON OFF Blok 2 
OFF OFF OFF ON Blok 3 
OFF ON OFF OFF Blok 4 
OFF ON OFF ON Blok 5 
OFF ON ON OFF Blok 6 
OFF ON ON ON Blok 7 
ON OFF OFF OFF Blok 8 
ON OFF OFF ON Blok 9 
ON OFF ON OFF Blok 10 
OFF OFF ON ON Blok 11 
ON ON OFF OFF Blok 12 
ON ON OFF ON Blok 13 
ON ON ON OFF Blok 14 
ON ON ON ON Blok 15 

J10 J17 



Adresy ustawiamy w zależności od ilości modułów grzewczych. 
 
7.1.1 Przykład konfiguracji baterii 7 palników w kaskadzie 
W przypadku obecności dwóch bloków w instalacji, posiadających łącznie 7 palników (7 urządzeń 
podrzędnych), pierwszy blok składa się z 4 palników, a drugi z trzech. W konsekwencji dwa bloki 
muszą być skonfigurowane, otrzymując adresy 1 i 2, a odpowiednie palniki otrzymują adresy 1,2,3,4 
w pierwszym bloku i 1,2,3 w drugim bloku (patrz. rys. 25). 
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rys. 25 
Burner – palnik, Block – blok 
 
7.2 Ustawienie zaworu gazu 

 Ustawienie zaworu gazowego musi być wykonane przez Autoryzowany Serwis Beretta 
Procedura regulacji zaworu gazu przebiega następująco: 
- umieścić sondę analizatora spalania w gnieździe analizy; 
- upewnij się że dwa termostaty pokojowe wysyłają żądania grzania. W przypadku problemów ze 
startem palnika po cyklu zapłonowym, obróć śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara o około 1 obrót; 
- ustaw maksymalną moc palnika wykorzystując panel sterowniczy – naciskając przycisk „SET/ESC” i ^ 
razem przez 5 sekund. To umożliwi ustawienie maksymalnej prędkości przyciskiem ^ (par. nr 15). 
Wszystkie wentylatory systemu będą pracować z ustawioną prędkością obrotów, wyświetlaną na 
pierwszej pozycji od lewej. H = prędkość maksymalna. Pozostałe dwie pozycje będą wyświetlały 
temperaturę przepływającej w układzie wody (np. T1 = 80˚C) 
- Wyreguluj spalanie za pomocą śruby pokazanej na rys. 26, na mocy maksymalnej, aż do osiągnięcia 
pożądanej wartości CO2 (patrz. tabela), obracając śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu 
redukcji wartości 
- Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara by zwiększyć przepływ gazu, a w 
kierunku przeciwnym w celu jego zmniejszenia 
- Kocioł pracuje z maksymalną mocą. Jeśli potrzeba, dokonaj regulacji. 
- Ustaw palnik na moc minimalną naciskając przycisk „v” 
- Litera „L” (Low=, kocioł obniży moc do minimum) wyświetli się z lewej strony wyświetlacza. Użyj 
śruby regulacyjnej zaworu gazu (rys. 27) by osiągnąć wartości dokładnie takie jak w poniższej tabeli. 
GAZ Poziom maksymalny Poziom minimalny 
Natural gas (G20) CO2 = 8.9 – 9.1 CO2 = 8.9 – 9.1 
 



rys. 26 

rys. 27 
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8 UŻYTKOWANIE I REGULACJA 
8.1 Panel sterowania: opis 
Panel sterowania MASTER do kotła POWER PLUS BOX P INT-EXT występuje jako akcesorium 
dodatkowe (kod 20067837) i jest wymagany do sterowania kotłem. Panel sterowania służy do 
zarządzania wieloma funkcjami i kaskadą elementów grzewczych. Za pomocą przycisków i ich 
kombinacji można zarządzać funkcjami: priorytetu c.w.u., antyzamarzaniową, wybiegu pompy, czy 
też kontroli zapłonu/ wyłączania. Przyciski panelu sterowania kotła pełnią różne funkcje w różnych 
trybach działania. Funkcje mogą być aktywowane przez naciśnięcie jednego przycisku, jego 
przytrzymanie bądź kombinację dwóch przycisków. 



rys. 28 
PRZYCISK NAZWA OPIS 
S1 Przycisk RESET Służy do odblokowania karty elektronicznej po 

wystąpieniu stałej blokady. 
S2 Przycisk Set/esc umożliwia wejście do trybu zmiany parametrów i 

trybu ekranu dla poszczególnych jednostek. 
S3 Przycisk wyboru trybu działania Umożliwia wyświetlenie stanu działania różnych 

obiegów sterowanych przy pomocy karty Master. 
S4 Przycisk zwiększenia wartości 

parametru 
Umożliwia zwiększanie wartości 
danego parametru. 

S5 Przycisk zmniejszania wartości 
parametru 

Umożliwia zmniejszanie wartości 
danego parametru. 

S6 Przycisk 
zatwierdzania/zapisywania 

Umożliwia zapisanie w pamięci nowych ustawień. 

U2 Wyświetlacz Wyświetlacz wyświetla informacje o statusie kotła 
U3 Wyświetlacz Wyświetlacz wyświetla informacje o statusie kotła 
D4 Zielona dioda Sygnalizacja zasilania elektrycznego 
D5 Czerwona dioda Sygnalizacja blokady kotła 
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8.2. Wyświetlacz 
Czerwona dioda, D5, zapala się w przypadku nieprawidłowości, które pociągają za sobą stałą blokadę 
jednego modułu grzewczego (dopiero po naciśnięciu przycisku RESET karty MASTER lub karty SLAVE 
następuje powrót do normalnego funkcjonowania). 
Trzy cyfry w siedmiu segmentach wyświetlają stan systemu:  
STAN SYSTEMU WYŚWIETLACZ 
Brak zapotrzebowania na centralne ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową. 
(dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania 
instalacji T1. Np.: T1 = 30°C) 

0 30 

Zapotrzebowanie z obiegu nr 1 lub równocześnie z obiegu 1 lub obiegu 2. 
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania 

1.80 



instalacji T1. Np.: T1 = 80°C 
Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową lub na działanie równoczesne. 
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania 
instalacji T1. Np.: T1 = 80°C. 
Po pierwszej z cyfr znajduje się migający punkt. 

1.80 

Zapotrzebowanie z obiegu nr 2. 
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania 
instalacji T1. Np.: T1 = 80°C. 

1’80 

Aktywna funkcja zamarzaniowa 
Dwie cyfry po prawej stronie wyświetlacza pokazują temperaturę zasilania 
instalacji T1. Np.: T1 = 30°C, będą się wyświetlały po uruchomienia kotła, 
jeśli sonda zewnętrzna (na wyposażeniu kotła) nie jest podłączona. 
(patrz rozdział 6.2.7.) 

F 30 

 
8.3 Tryb wyświetlania wartości temperatury i statusu pracy obiegów grzewczych 
Naciskając przycisk  można przemieszczać się po ustawionych wartościach parametrów dla 
poszczególnych obiegów. 
POZ. WARTOŚĆI WYŚWIETLANE WYŚWIETLACZ 
1 Temperatura zasilania T1 obiegu wysokiej temperatury np.: T1=80°C 1 80 
2 Temperatura ciepłej wody użytkowej T3. Np.: temperatura wody w 

zasobniku = 50°C 
3 50 

3 Temperatura zewnętrzna T4. Np.: T4 = 7°C 4   7 
4 Temperatura zasilania obiegu nr 2 lub obiegu niskiej temperatury T6 6 50 
5 Termostat pokojowy obiegu nr 1 (zamknięty lub otwarty). 

OFF = styk otwarty 
ON = styk zamknięty 

H oF  

H on 

6 Termostat pokojowy obiegu nr 2 (zamknięty lub otwarty). 
OFF = styk otwarty 
ON = styk zamknięty 

L oF 
L on 

7 Wejście analogowe 0-10V 
Np.: 5.5V, 10V 

7 55 
7 10 

8 Stan działania zaworu mieszającego 
Np.: zamknięty, otwarty, oczekiwanie. 

8 _C 
8 _0 
8 __ 

9 Stan działania głównej pompy obiegowej 
Np.: pompa obiegowa nie działa, pompa obiegowa działa 

P 10 
P 11 

10 Stan działania pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej 
Np.: pompa obiegowa nie działa, pompa obiegowa działa 

P 20 
P21 

11 Stan działania drugorzędnej pompy obiegowej 
Np.: pompa obiegowa nie działa, pompa obiegowa działa 

P 30 
P 31 

 
W celu wyjścia z trybu wyświetlania wartości należy nacisnąć przycisk “OK”. 
Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, automatycznie nastąpi powrót do 
trybu Wyświetlacz. 
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8.4 Modyfikacja parametrów użytkownika 
Można dokonać modyfikacji trzech parametrów użytkownika:  
- temperatura zasilania obiegu wysokiej temperatury  
- temperatura ciepłej wody użytkowej 
- temperatura zasilania obiegu niskiej temperatury 
Aby dokonać modyfikacji wartości powyższych parametrów, należy postępować wg poniższej 
procedury: 
Po naciśnięciu przycisku       wyświetlane są następujące parametry w kolejności: 
- Setpoin_CO1 (poz. 1) 
- Setpoint_CWU (poz. 2) 
- Setpoin_CO2 (poz. 4) 
W celu dokonania zmiany wartości parametrów, należy: 
 - Nacisnąć przycisk “Set/esc”. Pojawi się wówczas numer parametru, a po prawej stronie będą 
pulsować dwie cyfry, przedstawiające jego wartość. 
 - Nacisnąć “+” lub “-” aż do uzyskania żądanej wartości. Jeśli wartości mają pozostać na 
dotychczasowym poziomie, należy nacisnąć “Set/esc”. 
 - Nacisnąć “OK” w celu zapisania nowej wartości. Pokazana wartość przestanie migać, a wyświetlacz 
powróci do trybu Wyświetlacz. 
 
Przykład: Zmiana wartości zadanej obiegu niskiej temperatury z 50°C na 40°C. 
 
POZ. PROCEDURA WYŚWIETLACZ 
1 Np.: Wartość odczytana na wyświetlaczu dla obiegu wysokiej temperatury 

wynosi 80°C 
1 80 

2 Nacisnąć       ,aby uzyskać dostęp do trybu Wyświetlanie, nacisnąć 
ponownie powyższy 
przycisk i ustawić pierwszą cyfrę na wartości 6 w celu wyświetlenia 
ustawionej wartości. Np.: 50°C 

6 50 

3 Nacisnąć “Set/esc” 6 50 
4 Nacisnąć “-” aby ustawić zadaną wartość na żądanej wartości. Np.: 40°C. 6 40 
5 Nacisnąć “OK”, aby zapisać nową wartość. 6 40 
6 Po upływie 3 sekund nastąpi powrót do trybu Wyświetlacz wraz z nową 

ustawioną wartością. 
 

 
 
Jeżeli po naciśnięciu “Set/esc” w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna zmiana (ponieważ 
żądana wartość odpowiada wartości ustawionej), sterownik powróci do działania w trybie 
Wyświetlacz. 
 
Jeżeli po naciśnięciu “+” lub “-” nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na co najmniej jedną minutę, 
następuje powrót do trybu Wyświetlacz. W takim przypadku, nowa wartość nie zostanie zapisana. 
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8.5 Tryb ekran 
 
Przytrzymać przycisk “Set/esc” przez 5 sekund, aby wejść do trybu “Ekran”. Tryb ten umożliwia 
sprawdzenie wartości działania każdego elementu grzewczego (adresy od 1 do 60). 
 
POZ. PRACA KOTŁA WYŚWIETLACZ 
1 Kocioł działa w obiegu wysokiej temperatury wynoszącej 80°C. 1 80 
2 Przytrzymać przycisk “Set/esc” przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawią 

się wartości i stan pracy modułu grzewczego. 
U 01 

3 Nacisnąć “+” lub “-”, aby przejrzeć i odczytać wartości parametrów 
żądanego modułu grzewczego. 

U 19 

4 Po naciśnięciu        na wyświetlaczu pojawi się pierwsza wartość 
wybranego modułu grzewczego. 
Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku       umożliwia wyświetlenie 
kolejnych wartości. 
Np.: temperatura zasilania 70°C. 

1 70 

5 Aby wyjść z trybu Ekran, należy nacisnąć “Set/esc”. 
Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub nie 
zostanie wykonana żadna czynność, następuje powrót do trybu 
Wyświetlacz. 

1 80 

 
Przy pomocy       można wyświetlić następujące wartości dla poszczególnych parametrów: 
 
POZ. WARTOŚCI PARAMETRÓW WYŚWIETLACZ 
1 Temperatura zasilania instalacji. Np.: 70°C 1 70 
2 Temperatura powrotu z instalacji. Np.: 50°C 2 50 
3 Temperatura spalin. Np.: 60°C 5 60 
4 Prąd jonizacyjny (zakres od 0 do 99) 

Np.: prąd jonizacyjny wskaźnik 44 
C 44 

5 Sygnał PWM wentylatora (%). 
Jeżeli PWM = 100%, na wyświetlaczu pojawi się wartość 99. 
Np.: 66 % 

7 66 

6 Styk presostatu różnicowego (otwarty/zamknięty). 
Np.: styk otwarty – ON 

F on 
F oF 

7 Pompa obiegowa lub zawór z napędem dla pojedynczego modułu 
grzewczego on/off 
Np.: Pompa obiegowa ON 
Np.: Pompa obiegowa OFF 

8 on 
8 oF 

8 Maksymalny prąd jonizacyjny (zakres od 0 do 99) przy pierwszej próbie 
Np.: Maksymalny prąd jonizacyjny 80 

1 80 

9 Ilość godzin działania jednostki (od 0 do 9999 godzin) 
Np.: 8050 godziny: na wyświetlaczu pojawią się kolejno, a następnie w 
parach, 

h 50->h 80 



najpierw tysiące i setki, a potem dziesiątki i jedności. 
8.6 Tryb programowania przez instalatora 
Parametry instalatora mogą być zmieniane po wprowadzeniu hasła (22) 
Wprowadzenie hasła pozwala przeglądać i zmieniać parametry użytkownika i instalatora. 
Procedura dostępu do trybu programowania: 
POZ. OBJAŚNIENIE WYŚWIETLACZ 
1 Temperatura kolektora na zasilaniu T1 (np. T1 = 80˚C) 1 80 
2 Przytrzymać przycisk “Set/esc” i „OK”. Po 5 sekundach druga i trzecia 

pozycja będzie migać 
P 00 

3 Używając „+” i „-” by wprowadzić drugą cyfrę hasła (prawą pozycję) np. 
hasło = X2 

P 22 

4 Nacisnąć „OK” by zapisać drugą cyfrę hasła P 22 
5 Używając „+” i „-” by wprowadzić pierwszą cyfrę hasła (środkową pozycję) 

np. hasło = 22 
P 22 

6 Nacisnąć „OK” by zatwierdzić hasło. Jeśli jest niepoprawne, sterownik 
wróci do trybu przeglądania. Jeśli jest poprawne, pierwszy parametr P06 
jest wyświetlany.  

P 06 

7 Naciskając „+” i „-” przechodzisz między parametrami. Naciskając 
“Set/esc” rozpoczynasz modyfikację parametrów. Teraz jest wyświetlane 
P-XX lub wartość parametru. 

 

8 Naciskając „+” i „-” zmieniasz wartość parametru. Po każdym naciśnięciu 
przez 5 sek. wyświetlana jest właśnie wartość parametru zamiast jego 
oznaczenia, które wyświetli się znów po 5 sek. 

 

9 Naciśnij „OK” by zapisać nową wartość parametru  
By opuścić tryb programowania przez instalatora, należy nacisnąć przycisk „Set/esc”.  
Rozdział „Lista parametrów” zawiera kompletną listę dostępnych parametrów. 
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8.7 Tryb kominiarz (analizy spalin) 
W trybie „kominiarz” istnieje możliwość wygenerowania żądania grzania na strefie wysokiej 
temperatury, z maksymalną mocą i minimalną mocą. Wszystkie wentylatory systemu muszą być 
aktywne. Jeśli instalator wyłączy przełącznik którejś z jednostek SLAVE, inne podłączone do 
urządzenia sterującego MASTER, muszą kontynuować funkcjonowanie. 
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami by przejść do trybu „kominiarz” z trybu przeglądania 
POZ. WIZUALIZACJA WYŚWIETLACZ 
1 Przytrzymać przycisk “Set/esc” razem z „+” przez 5 sekund. 

Po 5 sekundach wybrać maksymalną lub minimalną prędkość za pomocą 
przycisków „+” i „-”. Wszystkie wentylatory będą pracować ze wskazaną 
prędkością. Pierwsza pozycja wskazuje wybraną prędkość (H=maksymalna 
prędkość, L=minimalna prędkość).  
Dwie kolejne pokazuję dostarczaną temperaturę. Np. T1 = 80˚C 

H. 80 
L. 80 

2 Nacisnąć przycisk „OK” by opuścić tryb „kominiarz” i powrócić do trybu 
przeglądania 

P 00 



 
8.8 Tryb błędu 
Wyświetlacz zaczyna migać w przypadku wystąpienia błędu (usterki) dowolnego z elementów 
grzewczych. 
Postępuj zgodnie z poniższym opisem, by zidentyfikować błąd. 
POZ. PROCEDURA WYŚWIETLACZ 
1 Wyświetlacz zaczyna migać by wyświetlić jeden lub więcej błędów 1. 80 
1.b Nacisnąć „+”: pojawi się adres jednostki, naprzemiennie z pierwszym 

kodem błędu. 
Nacisnąć „+” raz jeszcze, by wyświetlić resztę błędów dla tej jednostki. 
Błędy jednostek, które są w stanie alarmu będą wyświetlane sukcesywnie, 
wraz z naciskaniem przycisku „+”. Przez naciśniecie przycisku „-”, błędy 
będą wyświetlane w odwrotnej kolejności (np. jednostka 2 kod błędu 
E05). Jeśli błędy pochodzą z karty sterującej MASTER, są wyświetlane jako 
jednostka 00 błąd (U 00 + kod błędu). 

U 02 
E 05 

2 Nacisnąć przycisk „Set/esc” by opuścić tryb błędu i powrócić do trybu 
przeglądania 

P 00 

W rozdziale „Lista błędów” omówiono znaczenie poszczególnych kodów. 
 
8.9 Blokada ciągłą 
W przypadku stałego zablokowania palników, należy użyć przycisku „Reset” do przywrócenia ich 
działania.  
Jeśli „Reset” jest używany w trakcje korzystania z trybu przeglądania, wszystkie jednostki SLAVE 
zostaną zresetowane.  
Jeśli „Reset” jest używany gdy wyświetla się błąd związany ze stałą blokadą, tylko element grzewczy 
obarczony blokadą zostanie zresetowany. 
 
PAGE 25 
 
9 USTAWIANIE PARAMETRÓW 
 
Przez dostrajanie odpowiednich parametrów, funkcje grzania mogą być ustawiane, na podstawie 
wymagań systemu, dla obiegu wysokiej temperatury, niskiej temperatury i obiegu ciepłej wody 
użytkowej.  
Pierwsze trzy parametry są dostępne z poziomu użytkownika. Kolejne trzy wymagają podania hasła 
(“22”)(patrz. rozdział: "INSTALLER PROGRAMMING mode" chapter in the "User interface" chapter) 

Dostęp do parametrów użytkownika jest możliwy przez naciśnięcie przycisku . Następujące 
wartości będą pojawiały się na wyświetlaczu w kolejności: 
- temperatura na zasilaniu w obiegu wysokiej temperatury (na sprzęgle) T1 
- temperatura w obiegu ciepłej wody użytkowej T3 
- temperatura w obiegu o niskiej temperaturze T6 
By zmienić ustawienia należy: 
- nacisnąć przycisk „Set/esc”: odpowiednia wartość zostanie wyświetlona, dwie pozycje z prawej 
będą migać 



- naciskać  i aż do uzyskania pożądanej wartości. Nacisnąć „OK” by zapisać nową wartość. 
Wyświetlana wartość przestanie migać po 3 sekundach i zostanie wdrożony. 
Szczegółowy opis wszystkich parametrów i wartości ustawionych fabrycznie znajduje się w rozdziale 
„Lista parametrów” 
 
9.1 Ustawienie parametrów grzania CO i CWU 
Mogą być ustawiane poniższe  parametry grzania. 
1: Setpoint_CO1 
Żądana temperatura wody obiegu wysokiej temperatury (parametr 1) 
Jeśli wybrano tryb pracy „fixed point” (parametr 14 = Rodzaj_CO1 = 0), jest to pożądana 
temperatura. 
Jeśli wybrano tryb „climatic control” (parametr 14 = 1), jest to maksymalna pożądana temperatura 
przy minimalnej temperaturze zewnętrznej (T_zew_min = parametr 37, ustawiony na 0˚C). 
parametr 18 (T_min_CO1, ustawiony na 50˚C) definiuje minimalne ustawienie przy maksymalnej 
temperaturze na zewnątrz (T_zew_Mmax = par. 38, ustawiony na 18˚C) 
 
Ustawienie na 70˚C i najwyższą wartość limitowaną przez parametr 17 (T_CO1_granica, ustawiony 
na 80˚C) 

rys. 29 
PLEASE CHANGE DESCRIPTION OF THE GRAPH according to following: 
Climatic curve high temperature circuit – krzywa grzewcza obiegu wysokiej temperatury 
Delivery temperature – temperatura dostarczana 
External temperature – temperatura zewnętrzna 
Max heat requirement – maksymalne zapotrzebowanie cieplne 
 
2: Setpoint_CWU 
Żądana temperatura ciepłej wody użytkowej (parametr 2) 



Jest to temperatura dostarczana do c.w.u. 
Limit maksymalny jest precyzowany przez parametr 8 (T_CWU_granica, ustawiony na 60˚C) 
Ustawiony na 50˚C 
 
 
3: Setpoint_CO2 
Żądana temperatura wody obiegu niskiej temperatury (parametr 3) 
Jeśli wybrano tryb pracy „fixed point” (parametr 22 = Rodzaj_CO2 = 0), jest to pożądana 
temperatura. 
Jeśli wybrano tryb „climatic control” (parametr 22 = 1), jest to maksymalna pożądana temperatura 
przy minimalnej temperaturze zewnętrznej (T_out_min = parametr 37, ustawiony na 0˚C). 
parametr 24 (T_min_CO2, ustawiony na 50˚C) definiuje minimalne ustawienie przy maksymalnej 
temperaturze na zewnątrz (T_zew_Mmakx = par. 38, ustawiony na 18˚C) 
 
Ustawienie na 40˚C i najwyższa wartość limitowaną przez parametr 23 (T_CO2_granica, ustawiony 
na 50˚C) 

rys. 30 
PLEASE CHANGE DESCRIPTION OF THE GRAPH according to following: 
Climatic curve low temperature circuit – krzywa grzewcza obiegu niskiej temperatury 
Delivery temperature – temperatura dostarczana 
External temperature – temperatura zewnętrzna 
Max heat requirement – maksymalne zapotrzebowanie cieplne 
 
Dlatego jest możliwa praca z konkretnym ustawieniem lub ustawioną krzywą grzewczą na każdym 
obiegu 
 
 
6: CWU_rodzaj 
Ciepła woda z:  (parametr 6) 



0 = brak obsługi c.w.u. 
1 = Przepływowy wymiennik z czujnikiem 
2 = Zasobnik z czujnikiem 
6 = Zasobnik z termostatem 
 
W przypadku kotła z termostatem, którego styki są zwarte, żądanie c.w.u. jest aktywowane. Po 
otwarciu styków żądanie jest wyłączone. 
Ustawiony na 0. 
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9: CWU_priorytet 
Priorytet c.w.u. (parametr 9) 
0 = Priorytet A 
Celem wyboru priorytetu A jest zapewnienie grzania w przypadku otrzymania żądania. System 
odpowiada na żądania grzania jeśli: 
(Setpoint_CWU - 50°C) < Temp_collettore < (Setpoint_CWU +1°C) 
Setpoint_CWU = Punkt ustawienia temperatury obiegu niskiej i wysokiej temperatury bazujący na 
żądaniach. 
 
1 = Priorytet B 
Celem wyboru priorytetu B jest zapewnienie, że system nigdy nie przestaje obsługiwać grzania przez 
dłuższy czas. System odpowiada na żądania ciepła jeśli: 
(Setpoint_CWU + T_wezownicy_zasobnika) - 50°C < Temp_collettore < (Setpoint_CWU + 
T_wezownicy_zasobnika) + 1°C 
T_wezownicy_zasobnika = Par. 10 = ustawiony na 30°C. 
 
2 = priorytet absolutny (tylko obsługa c.w.u) 
 
Ustawiony na 0. 
 
16: Priorytet CO 
Pierwszeństwo między obiegami CO (parametr 16) 
Jeśli jest ustawiony na 0, system pracuje bez priorytetu grzania, obsługując równolegle obiegi nisko i 
wysokotemperaturowe. 
Jeśli jest ustawiony na 1, żądania z obiegu niskiej temperatury są ignorowane a odpowiednia pompa 
pozostaje wyłączona. Żądania obiegu niskiej temperatury są akceptowane jedynie wtedy, gdy nie ma 
aktywnych zapotrzebowań dla obiegu wysokiej temperatury. 
Odpowiednio, jeśli ustawiona jest wartość 2, priorytet przejmuje obieg o niskiej temperaturze. 
Ustwiony na 0. 
 
9.2 Ustawienie termoregulacji 
 
21: Obnizenie C01 



Zmniejszenie temperatury zadanej obiegu wysokiej temperatury przy otwartych stykach 
termostatu - TA (parametr 21) 
Wyróżnia się 2 przypadki: 
- Działanie z ręcznym wyborem temperatury, par 14 = 0 
- Działanie z regulacją pogodową, par. 14 = 1  
 
DZIAŁANIE Z RĘCZNYM WYBOREM TEMPERATURY, PAR. 14 = 0 
W przypadku wyłączenia funkcji zmniejszania obiegu wysokiej temperatury, (par. 21 = 0) po 
zamknięciu obwodu termostatu strefy wysokiej temperatury, uruchamiane jest żądanie grzania na 
centralne ogrzewanie. Natomiast po otwarciu styków termostatu instalacja się wyłącza. 
 
Urządzenie sterujące uruchamia pompę obiegową PZ1 strefy wysokiej temperatury i pompę PZ2 (jeśli 
parametr P34 = 0) 
 
Panel sterowania umożliwia ustawienie oczekiwanej wartości temperatury w strefie wody gorącej, 
Setpoint_CO1 = Par. 1, fabrycznie 70°C, i z możliwością zmiany w zakresie od 10°C do T_CO1_granica 
= Par. 17, ustawionego fabrycznie na 80°C. Ustawiona wartość będzie odpowiadać tej wybranej dla 
parametru 1. 
 
Palnik jest włączony jeśli: 
Temperatura kolektora <= zadanej wartości pomniejszonej o histerezę zapłonu. 
Histerezę zapłonu można ustawić przy pomocy parametru CO1_hist_on = Par. 19, predefiniowanego 
na 7°C, o wartościach z zakresu od 0 do 20°C. 
Jednostka sterująca przetwarza żądania grzania w żądania mocy dla każdej płyty urządzenia 
podrzędnego. 
Palniki są wyłączone gdy: 
Temperatura kolektora >= zadanej, powiększonej o histerezę wyłączenia. 
Histereza wyłączania może być ustawiana przy pomocy parametru CO1_hist_off = Par. 20, fabrycznie 
ustawionego na 3, wybieranego z pomiędzy 0 i 20°C. 
Z włączoną funkcją zmniejszania obiegu wysokiej temperatury (Par 21 różny od 0), termostat 
wysokiej temperatury jest ignorowany a żądanie grzania jest akceptowane w obiegu wysokiej 
temperatury gdy: 
Temperatura kolektora <= zadanej, obniżonej o histerezę zapłonu 
 
Żądanie grzania zostaje zatrzymane gdy: 
Temperatura kolektora >= zadanej, powiększonej o histerezę wyłączenia. 
Wartość zadana w tym przypadku zgadza się z wartością parametru 1 (Setpoint_CO1) jeśli termostat 
wysokiej temperatury ma zwarte styki. Natomiast gdy styki termostatu są rozwarte, wartość jest 
wyznaczana jako parametr 1 pomniejszony o wartość zmniejszenia (Setpoint_CO1 - Obnizenie CO1).  
 
DZIAŁANIE Z REGULACJĄ POGODOWĄ 
Jeśli parametr zmniejszenia strefy wysokiej temperatury wynosi 0, Obnizenie CO1 = Par. 21 = 0, 
instalacja zachowuje się tak jak w poprzednim przypadku, z tym że zadana wartość bazuje na 
wielkości temperatury zewnętrznej.  
 



Jeśli temperatura zewnętrzna  = T_zew_min = Par. 37, (ustawiony fabrycznie na  0°C), wtedy zadana 
wartość = Setpoint_CO1. 
Jeśli temperatura zewnętrzna = T_zew_Mmax = Par. 38, (predefiniowany na  18°C), wtedy zadana 
wartość T_min_CO1 = Par. 18, (ustawiony fabrycznie na 50°C). 
 
Wartość zadana ustalana jest proporcjonalnie pomiędzy 2 wartościami temperatury zewnętrznej. 
 
Ustawienie fabryczne 0. 
 
25: Obnizenie CO2 
Zmniejszenie temperatury zadanej obiegu niskiej temperatury przy otwartych stykach termostatu 
– TA (parametr 25) 
Niniejszy paragraf odnoszący się do strefy niskiej temperatury jest analogią poprzedniego paragrafu. 
 
Wyróżnia się 2 przypadki: 
- Działanie z ręcznym wyborem temperatury, par 22 = 0 
- Działanie z regulacją pogodową, par. 22 = 1  
 
DZIAŁANIE Z RĘCZNYM WYBOREM TEMPERATURY, PAR. 22=0 
 
W przypadku wyłączenia funkcji zmniejszania obiegu wysokiej niskiej, (par. 25=0) po zamknięciu 
obwodu termostatu strefy wysokiej niskiej, uruchamiane jest żądanie grzania na centralne 
ogrzewanie. Natomiast po otwarciu styków termostatu instalacja się wyłącza. 
 
Urządzenie sterujące uruchamia pompę obiegową strefy niskiej temperatury jeśli parametr trzeciej 
pompy jest ustawiony na 1 (P34=1) 
 
Panel sterowania umożliwia ustawienie oczekiwanej wartości temperatury w strefie niskiej 
temperatury, Setpoint_CO2 = Par. 3, fabrycznie 40°C, i z możliwością zmiany w zakresie od 10°C do 
T_CO2_granica = Par23, ustawionego fabrycznie na 50°C. Ustawiona wartość będzie odpowiadać tej 
wybranej dla parametru 3. 
 
PAGE 27 
 
Palnik jest włączony jeśli: 
Temperatura kolektora <= zadanej wartości pomniejszonej o histerezę zapłonu. 
Histerezę zapłonu można ustawić przy pomocy parametru CO2_hist_on = Par. 26, predefiniowanego 
na 5°C, o wartościach z zakresu od 0 do 20°C. 
Jednostka sterująca przetwarza żądania grzania w żądania mocy dla każdej płyty urządzenia 
podrzędnego. 
 
Palniki są wyłączone gdy: 
Temperatura kolektora >= zadanej, powiększonej o histerezę wyłączenia. 
Histereza wyłączania może być ustawiana przy pomocy parametru CO2_hist_off = Par. 27, fabrycznie 
ustawionego na 3, wybieranego z pomiędzy 0 i 20°C. 



Z włączoną funkcją zmniejszania obiegu wysokiej temperatury (Par 25 różny od 0), termostat niskiej 
temperatury jest ignorowany a żądanie grzania jest akceptowane w obiegu wysokiej temperatury 
gdy: 
Temperatura kolektora <= zadanej, obniżonej o histerezę zapłonu 
 
Żądanie grzania zostaje zatrzymane gdy: 
Temperatura kolektora >= zadanej, powiększonej o histerezę wyłączenia. 
Wartość zadana w tym przypadku zgadza się z wartością parametru 3 (Setpoint_CO2) jeśli termostat 
niskiej temperatury ma zwarte styki. Natomiast gdy styki termostatu są rozwarte, wartość jest 
wyznaczana jako parametr 3 pomniejszony o wartość zmniejszenia (Setpoint_C02 - Obnizenie CO2).  
 
DZIAŁANIE Z REGULACJĄ POGODOWĄ, PAR. 22=1 
Jeśli parametr zmniejszenia strefy niskiej temperatury wynosi 0, Obnizenie CO2 = par. 25 = 0, 
instalacja zachowuje się tak jak w poprzednim przypadku, z tym że zadana wartość bazuje na 
wielkości temperatury zewnętrznej.  
 
Jeśli temperatura zewnętrzna  = Tout_min = Par. 37, (ustawiony fabrycznie na  0°C), wtedy zadana 
wartość = Setpoint_CO2. 
Jeśli temperatura zewnętrzna = Tout_max = Par. 38, (predefiniowany na  18°C), wtedy zadana 
wartość T_ch_low_ foot = Par. 24, (ustawiony fabrycznie na 50°C). 
 
Wartość zadana ustalana jest proporcjonalnie pomiędzy 2 wartościami temperatury zewnętrznej. 
 
Ustawienie fabryczne 0. 
 
33: Tryb pracy palników 
Kontrola mocy kaskady kotłów (parametr 33) 
By zarządzać mocą dostarczaną przez system, można wykorzystać dwie strategie. W obu 
przypadkach, jednostka sterująca (Master) może jedynie dodawać nowe palniki gdy inne są 
włączone. Jeśli jednostka Master musi zwiększyć liczbę zapalonych palników, najpierw sprawdza, czy 
kolejny może być uruchomiony: nie zgłasza błędów i temperatura nie przekracza maksymalnej. W 
przeciwnym wypadku, sprawdza kolejny palnik. Jeśli żaden nie jest gotowy do zapłonu, urządzenie 
zarządzające the master will decrease the number of burners to ignite. Zmniejsza ilość palników do 
zapalenia? Bez sensu. 
 
***** 
TRYB MINIMALNEJ ILOŚCI ZAPALONYCH PALNIKÓW (PAR. 33 = 0) 
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Modulacja mocy jest realizowana z wykorzystaniem regulatora PID, który kontroluje temperaturę a 
ta docelowa odpowiada zadanej dla konkretnego, aktywnego obiegu (obiegu o niskiej lub wysokiej 
temperaturze, bądź obiegu ciepłej wody użytkowej). PID ma właściwy wpływ na dwa ostatnie z 
zapalonych palników, zapalone wcześniej pracują z maksymalną mocą. 
 



Jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej, pomniejszonej o 5˚C, kolejny palnik jest włączany i oba są 
zarządzane przez regulator PID. 
Jednostka sterująca czeka 30 sekund a następnie, jeśli temperatura kolektora jest mniejsza niż 
zadana wartość - 5˚C, następny palnik jest uruchamiany. 
Pierwszy palnik pracuje z maksymalną mocą, podczas gdy ostatnie 2 są zarządzane przez regulator 
PID.   
Jeśli natomiast temperatura kolektora przekracza zadaną wartość powiększoną o 2˚C zapas, ostatni 
palnik jest wyłączany, poprzednie dwa są zarządzane przez regulator PID a wcześniej aktywowane 
pracują z maksymalną mocą. Jednostka sterująca czeka 30 sekund zanim podejmie kolejną decyzję.  
 
TRYB MAKSYMALNEJ ILOŚCI ZAPALONYCH PALNIKÓW (PAR.33 = 1) 
Wszystkie palniki są zarządzane przez ten sam regulator PID, kontrolujący temperaturę kolektora. 
Zadane ustawienie (docelowa temperatura) odpowiada żądaniu aktywnego obiegu (obiegu o 
wysokiej lub niskiej temperaturze bądź obiegu ciepłej wody użytkowej). 
 
Jeśli temperatura spadła poniżej zadanej, pomniejszonej o 5˚C zapalany jest kolejny palnik. 
Jednostka sterująca czeka 30 sekund a następnie, jeśli temperatura znów spadnie poniżej 
oczekiwanej (pomniejszonej o 5˚C), zapalany jest kolejny palnik. 
Jeśli natomiast temperatura kolektora przekracza zadaną wartość powiększoną o 2˚C zapas, ostatni 
palnik jest wyłączany, poprzednie dwa są zarządzane przez regulator PID a wcześniej aktywowane 
pracują z maksymalną mocą. Jednostka sterująca czeka 30 sekund zanim podejmie kolejną decyzję. 
 
Z tego wynika że te dwa tryby się całkiem (nie)różnią. Bez sensu dla mnie 
***** 
 
 
35: Funkcja antyzamarzaniowa 
Zabezpieczenie przed zamarzaniem (parametr 35) 
Elektronika kotła aktywuje funkcję przeciwmrozową, również w trybie czuwania. Ochrona 
przeciwmrozowa ma dwa poziomy: w pierwszym aktywowana jest pompa a w drugim pompa i palnik. 
Jeśli temperatura spadnie ≤ 5°C, włącza się pompa obiegu wysokiej temperatury i pompa 
pierścieniowa, a przy Rodzaj_CO1 (Rodzaj_CO2)= 1 i podłączonej sondzie zewnętrznej, jeśli 
temperatura zewnętrzna spadnie poniżej  3°C (par. 35) włącza się pompa obiegu wysokiej 
temperatury i pompa pierścieniowa. 
Jeśli po 10 minutach temperatura kolektora będzie nadal mniejsza bądź równa 5°C, palnik włączy się 
z maksymalną mocą aż temperatura kolektora osiągnie 20°C.  
Jeśli nawet po 10 minutach temperatura kolektora osiągnie ≥ 5°C ale z odczytu podłączonej sondy 
zewnętrznej (przy ustawieniu  Rodzaj_CO1 (Rodzaj_CO2) (Par. 14 lub 22) wynika że temperatura na 
zewnątrz jest ≤ 3°C (par. 35) pompa kontynuuje pracę aż temperatura na zewnątrz osiągnie ≥ 3°C. 
Parametr 35 może być wybrany spomiędzy -30°C a 15°C. 
Fabrycznie ustawiony na 3. 
 
 
38: T_zew_Mmax 
Maksymalna temperatura zewnętrzna (parametr 38) 



Funkcja lato jest wykorzystywana do wyłączania żądań wysyłanych przez obiegi niskiej i wysokiej 
temperatury, i ze stref dla których temperatura zewnętrzna jest równa bądź wyższa od wartości 
parametru 38. 
Parametr 38 może być wybierany z zakresu od 0 do 30 [˚C]. 
Fabrycznie ustawiony na 0 (nieaktywna) 
 
39: KorekcjaT_zewnetrz 
Korekta sondy zewnętrznej (parametr 39) 
Zwykle wyświetlana wartość odpowiada odczytanej przez mikrosterownik i skorygowanej (+/-) o 
wartość poprawki (T_visualizzata = temperatura odczytana przez sondę +/- korekta). 
Uzyskana wartość temperatury zewnętrznej może być skorygowana przez zmianę parametru 39 
(dozwolony limit wielkości poprawki to +/- 30 ˚C). Na tym etapie zaleca się stosowanie termostatu 
odniesienia. 
Ustawienie fabryczne 0. 
 
 
 
DODATKOWE FUNKCJE ZARZĄDZANIA KASKADĄ 
Rotacja zapłonu palników 
Po dostarczeniu zasilania do jednostki zarządzającej, palnik z adresem 1 otrzymuje pierwszą pozycję 
w kaskadzie. Po 24 godzinach na pozycje pierwszego zostaje systemowo przesunięty palnik z adresem 
2, podczas gdy ten z adresem nr 1 zostaje przesunięty na koniec sekwencji. 
 
Limitowanie zapłonów/wyłączeń 
W obu strategiach kaskadowych, po każdym zapłonie i wyłączeniu, istnieje minimalny okres, podczas 
którego urządzenie sterujące nie może włączyć ani wyłączyć żadnego palnika. 
 
Przyspieszony start i wyłączenie 
W obu trybach zastosowano funkcję szybkiego startu i wyłączenia.  
Jeśli temperatura spadnie poniżej oczekiwanej – 70˚C kolejne palniki są włączane co 2 sekundy. 
Jeśli temperatura przekroczy oczekiwaną, powiększoną o 4˚C kolejne palniki są wyłączane co 2 
sekundy. 
 
Niskie obciążenie 
Funkcja niskiego obciążenia przewiduje zapalenie i wyłączenie danego palnika w przypadku niskiego 
zapotrzebowania na ciepło. Warunki aktywowania funkcji są kontrolowane przez kartę każdego 
urządzenia podrzędnego, która wysyła do urządzenia nadzorującego żądanie uruchomienia funkcji. 
W czasie normalnego działania, zadana wartość aktywnej strefy (strefy niskiej lub wysokiej 
temperatury lub strefy ciepłej wody użytkowej) przesyłana jest do karty urządzenia podrzędnego i 
jest kontrolowana przez elektronikę urządzenia. 
Jeśli temperatura modułu jest większa niż zadana, obniżona o 8˚C lub 
Jeśli temperatura modułu jest większa niż 85˚C - 8˚C, instalacja nie zezwoli na uruchomienie palnika. 
Jeśli elektronika urządzenia podrzędnego trzykrotnie wykryje temperaturę wyższą niż 85˚C przy 
zapalonym palniku, element grzewczy zostanie wyłączony, a procedura zapłonu zostanie rozpoczęta 
jeszcze raz. 



 
Tryb awaryjny 
W przypadku awarii elektroniki urządzenia sterującego, są dwie metody ręcznego sterowania 
elektroniką urządzeń podrzędnych. 
- Z wykorzystaniem magistrali BUS i z czujnikiem kolektora 
Odłącz zasilanie systemu oraz magistrale BUS. Ustaw adres 000000 na każdej z kart urządzeń 
podrzędnych (pozycja OFF na przełącznikach J10 i J17). Podłącz zasilanie między 21 a 28 Vac do BUS. 
Jeśli temperatura kolektora spadnie poniżej temperatury bezpieczeństwa (parametr 40, ustawiony 
fabrycznie na 70˚C, może być ustawiony między 10 a 80˚C) wszystkie palniki zadziałają z maksymalną 
mocą. 
Jeśli temperatura przekroczy temperaturę bezpieczeństwa powiększoną dodatkowo o 5˚C wszystkie 
palniki wyłączą się. 
- Z wykorzystaniem komputera osobistego 
Odłącz zasilanie systemu oraz złącze BUS. Podłącz złącze do PC. Moc palników może być zarządzana 
poprawnie z PC. 
 

 W przypadku wystąpienia błędu, skontaktuj się z Działem Technicznym Beretta 
 
Zarządzanie żądaniami grzania w obiegu o wysokiej temperaturze, za pomocą wejścia analogowego 
(parametr 14 = 2 lub 3) 
Termostat pokojowy dla obiegu o wysokiej temperaturze jest ignorowany w przypadku żądania 
grzania. Sygnał otrzymywany na wejściu jest wykorzystywany do skalkulowania oczekiwanej 
temperatury lub mocy. 
Wejście analogowe (patrz. złącza 13-14 na schemacie okablowania) przeznaczone jest jedynie dla 
urządzenia nadrzędnego (Master) i może być wykorzystywane również przez obieg o niskiej 
temperaturze (parametr 22). Wejście analogowe nie może być używane jednocześnie przez oba 
obiegi. 
 
ANALOGOWE WEJŚCIE MOCY, Parametr 14 = 2 (Par. 22 = 2 dla obiegu o niskiej temperaturze) 
Poniższe zasady dotyczą żądań obiegu wysokiej temperatury (niskiej temperatury) 
0-2Vdc: brak żądań z obiegu wysokiej temperatury (niskiej temperatury) 
2-9Vdc: żądania grzania są przetwarzane na żądania mocy dla każdego urządzania podrzędnego 
(Slave). Podłączenie 2V odpowiada mocy minimalnej, 9V mocy maksymalnej (Par. 15). Moc jest 
dostosowywana liniowo (proporcjonalnie) między 2V a 9V. Histereza na końcu żądań wynosi 0,2V i 
dla tego żądania są przyjmowane powyżej 2V a zatrzymywane poniżej 1,8V.  
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rys. 31 
On the graph, please change labels: 
Power – moc(kW) 
Voltage – napięcie(V) 
 
Zapłon następuje gdy: 
- Dostarczana temperatura ≤ Setpoint_CO1 (Par.1) – CO1_hist_on (Par.19) 
- (dostarczana temperatura ≤ Setpoint_CO2 (Par. 3) – CO2_hist_on (Par.26)) 
Palnik wyłącza się gdy: 
- Dostarczana temperatura > Setpoint CO1 (Par. 1) + CO1_hist_off (Par.20) 
- (Dostarczana temperatura > Setpoint_CO2 (Par. 3) + CO2_hist_off (Par.27)) 
 
ANALOGOWE WEJŚCIE TEMPERATURY, par. 14=3 (Par. 22=3 dla obiegu o niskiej temperaturze)  
Poniższe zasady dotyczą żądań obiegu wysokiej temperatury (niskiej temperatury) 
0-2Vdc: brak żądań z obiegu wysokiej temperatury (niskiej temperatury) 
2-9Vdc: żądania grzania są przetwarzane w żądania mocy dla każdego z urządzeń podrzędnych, z 
wykorzystaniem algorytmu PID_CH_high (PID_CH_low). 2V odpowiadają ustawieniu równemu 
T_min_CO1, Par. 18 (T_min_CO2, Par. 24). 9V odpowiada ustawieniu Setpoint_CO1, Par.1 
(Setpoint_CO2, Par.3). Ustawienia są kalkulowane proporcjonalnie między 2V a 9V. Histereza na 
końcu żądania wynosi 0,2V więc żądania są przyjmowane powyżej 2V a odrzucane poniżej 1,8V. 

rys. 32 
On the graph, please change labels: 
Setpoint  – ustawienie 
Voltage – napięcie(V) 



Zapłon następuje gdy: 
- Dostarczana temperatura ≤ Setpoint_CO1 (Par.1) – CO1_hist_on (Par. 19) 
- (Dostarczana temperatura ≤ Setpoint_CO2 (Par.3) – CO2_hist_on (Par.26)) 
Palnik wyłącza się gdy: 
- Dostarczana temperatura > Setpoint_CO1 (Par.1) + CO1_hist_off (Par.20) 
- (Dostarczana temperatura > Setpoint_CO2 (Par.3) + CO2_hist_off (Par.27)) 
 
ZARZĄDZANIE ZAWOREM MIESZAJĄCYM  
Zawór mieszający jest kontrolowany przez parametry: 
- Zaw_miesz_krok_czas_otwarcia: par. 28 fabrycznie 5s 
- Zaw_miesz_krok_czas_zamkniecia: par. 29 fabrycznie 7s 
- Zaw_miesz_krok_czas_oczekiwania: par. 30 fabrycznie 5s 
- Zaw_miesz_hist: par. 31 fabrycznie 2°C 
- Zaw_miesz_hist_trwania: par. 32 fabrycznie 2°C 
 
Przed otwarciem lub zamknięciem, zawór odczeka okres ustalony pod parametrem 30. 
Otwiera się gdy: 
T_mandata_bassa < Setpoint_CO2 – Par 32  
Zamyka się gdy: 
T_mandata_bassa > Setpoint_CO1 + Par 32 
 
Podczas tego okresu, zawór pozostaje w aktualnej pozycji. 
Jeśli  
T_mandata_bassa < Setpoint_CO2 – Par31 
Otwiera się na okres czasu równy połowie wartości ustawionej pod Par. 28. 
Jeśli  
T_mandata_bassa > Setpoint_CO2 + Par31 
Zamyka się na okres czasu równy połowie wartości ustawionej pod Par. 29. 

rys. 33 
On the graph, please change labels: 
Manifold temperature – temperatura kolektora 
Time – czas(sekundy) 



rys. 34 
And on the next one: 
Valve closing-opening (s) – czas zamknięcia – otwarcia zaworu (sek) 
Open – otwarty 
Close - zamknięty 
Mix delivery temperature – Temperatura zasilania zaworu mieszającego 
Default – domyślnie 
 
  



PAGE 31 
 
Funkcje bezpieczeństwa w elektronice urządzeń podrzędnych (SLAVE) 
Jeśli dostarczana temperatura przekroczy 90˚C przez 5 sekund, elektronika urządzenia podrzędnego 
(Slave) zostaje zablokowana (nr 46). 
Jeśli temperatura na powrocie przekroczy 80˚C przez 5 sekund, elektronika urządzenia Slave zostanie 
zablokowana (nr 47). 
Jeśli temperatura spalin przekroczy 80˚C przez 5 sekund, elektronika urządzenia Slave zostanie 
zablokowana (nr 48), a wentylator będzie pracował z maksymalną mocą przez 10 minut. 
 
Elektronika urządzenia podrzędnego jest w stanie chronić wymiennik główny przed ryzykiem 
niedostatecznego przepływu wody zarówno używając przepływomierza jak i porównując 
temperatury na wyjściu i na powrocie wody. 
 
Sprawdzając ΔT wykorzystywany jest parametr ΔT_max (fabrycznie ustawiony na 35°C). Moc palnika 
jest ograniczana zgodnie z poniższymi zasadami: 
- jeśli ΔT_max -5°C > ΔT > ΔT_max –10°C = palnik pracuje 
- jeśli ΔT_max > ΔT > ΔT_max –5°C = palnik pracuje z minimalną mocą 
- jeśli Δ_T > Δ_T_max = palnik wyłączony 
 
Co więcej obecność czujnika zapewnia zatrzymanie pracy wymiennika, jeśli ciśnienie wewnątrz 
jednostki spalającej osiągnie ponad 0,5 bar. 
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10 LISTA PARAMETRÓW 
Lista parametrów Power Plus Box P INT-EXT jest przedstawiona poniżej. Użytkownik może wpływać 
jedynie na pierwsze trzy, pozostałe mogą być zmieniane jedynie przez Autoryzowany Serwis Beretta. 
 
Parametry użytkownika 

Nr Nazwa parametru Ustawienie 
fabryczne 

Wartość 
minimalna 

Wartość 
maksymalna opis 

1 Setpoint_CO1 70°C 10°C Par. 17 Żądana temperatura wody obiegu wysokiej 
temperatury 
Jeśli Par. 14 = 0 jest to zadana wartość strefy niskiej 
temperatury 
Jeśli Par. 14 = 1 jest to maksymalna temperatura strefy 
wysokiej temperatury 

2 Setpoint_CWU 50°C 10°C Par. 08 Żądana temperatura ciepłej wody użytkowej  
3 Setpoint_CO2 40°C 10°C Par. 23 Żądana temperatura wody obiegu niskiej 

temperatury 
jeśli Par 22 = 0 jest to zadana wartość strefy niskiej 
temperatury 
Jeśli Par 22 = 1 jest to maksymalna temperatura strefy 
niskiej temperatury 

 
Parametry instalatora – zmieniane jedynie przez Autorysowany Serwis Beretta 

Nr Nazwa parametru 
Ustawi

enie 
fabrycz

Wartość 
minimalna 

Wartość 
maksymalna opis 



ne 

6 CWU_rodzaj 0 0 6 Ciepła woda z: 
0 = brak pracy na potrzeby c.w.u 
1 = wymiennik płytowy c.w.u. z czujnikiem NTC  
2 = zasobnik z sondą NTC 
5 = chwilowy z regulatorem przepływu 
6 = zasobnik z termostatem 

7 Moc_maks_CWU 230 1 255 Moc na c.w.u. 

8 T_CWU_granica 60°C 10°C 80°C Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej 

9 CWU_priorytet 0 0 2 Priorytet ciepłej wody użytkowej 
0-1 = Gorąca woda jest dostarczana równolegle z 

ogrzewaniem, aż do osiągnięcia oczekiwanej 
temperatury. Ogrzewanie wyłącza się po 
osiągnięciu zadanej wartości. 

2 = Priorytet dla podgrzewania wody użytkowej 
10 T_wezownicy_zasob

nika 
30°C 0°C 50°C Temperatura ładująca zasobnik c.w.u. 

Np. c.w.u. ustawiono na 50°C+30°C: obieg 
podstawowy będzie pracował w 80°C 

11 Tzas_hist off 1°C 0°C 20°C Histereza wyłączenia ładowania zasobnika c.w.u. 
T = Par. 2 + Par. 10 

12 Tzas_hist_on 5°C 0°C 20°C Histereza załączenia ładowania zasobnika c.w.u. 
T = Par. 2 – Par. 12 

13 Ilosc palnikow na 
cwu 

60 0 60 Ilość palników pracujących na potrzeby c.w.u. 

14 Rodzaj_CO1 1 0 3 Praca na centralnym ogrzewaniu – obieg wysokiej 
temperatury 
0=Temperatura stała 
1=Regulacja z sondą zewnętrzną 
2=0-10V: moc (wpływ na moc) 
3=0-10V: temperatura (wpływ na temp.) 

15 Moc_maks_CO 230 1 255 Moc na c.o. 

16 Priorytet CO 0 0 2 Pierwszeństwo między obiegami c.o. 
0=brak priorytetu 
1=priorytet strefy wysokiej temperatury 
2=priorytet strefy niskiej temperatury 

17 T_CO1_granica 80°C 10°C 80°C Maksymalna temperatura obiegu wysokiej 
temperatury 

18 T_min_CO1 50°C 10°C Par.1 Minimalna temperatura obiegu wysokiej temperatury 

19 CO1_hist_on 7°C 0°C 20°C Histereza załączenia obiegu wysokiej temperatury 
T = Par. 1 - Par. 19 

20 CO1_hist_off 3°C 0°C 20°C Histereza wyłączenia obiegu wysokiej temperatury 
T = Par. 1 + Par. 19 

21 Obnizenie CO1 0°C 0°C 70°C Zmniejszenie temperatury zadanej obiegu wysokiej 
temperatury przy otwartych stykach termostatu - TA 

22 Rodzaj_CO2 1 0 3 Praca na centralnym ogrzewaniu – obieg niskiej 
temperatury 
0=Stała temperatura zadana 
1=Regulacja z sondą zewnętrzną 
2=0-10V: moc (wpływ na moc) 
3=0-10V: temperatura (wpływ na temp.) 

23 T_CO2_granica 50°C 10°C 70°C Maksymalna temperatura obiegu niskiej temperatury 

24 T_min_CO2 25°C 10°C  Minimalna wartość temperatury obiegu niskiej 
temperatury 

25 Obnizenie CO2 0°C 0°C 70°C Zmniejszenie temperatury zadanej obiegu niskiej 
temperatury  przy otwartych stykach termostatu - TA 

26 CO2_hist_on 5°C 0°C 20°C Histereza załączenia obiegu niskiej temperatury 
T = Par. 3 - Par. 26 

27 CO2_hist_off 3°C 0°C 20°C Histereza wyłączenia obiegu niskiej temperatury 
T = Par. 3 + Par. 27 



28 Zaw_miesz_krok_cza
s_otwarcia 

5 sec 0 sec 255 sec Czas otwarcia zaworu mieszającego 

29 Zaw_miesz_krok_cza
s_zamkniecia 

7 sec 0 sec 255 sec Czas zamknięcia zaworu mieszającego 

30 Zaw_miesz_czas_ocz
ekiwania 

? ? ? Czas oczekiwania zaworu mieszającego przed każdym 
jego otwarciem lub zamknięciem 

31 Zaw_miesz_hist 2°C 0°C 30°C Histereza okresowego otwarcia (Par. 28) lub 
zamknięcia (Par. 29) zaworu mieszającego 

32 Zaw_miesz_hist_trw
ania 

2°C 0°C 30°C Histereza pełnego otwarcia lub zamknięcia zaworu 
mieszającego 

33 Tryb pracy palników 1 0 1 Kontrola mocy kaskady kotłów 
0=Moc dostarczana z minimalną liczbą palników 
1=Moc dostarczana z maksymalną liczbą palników 

34 3_pompa ?????? 0 0 1 Ustawienia trzeciej pompy: 
1= Główna pompa systemu/oczka 
2=Pompa strefy niskiej temperatury 

35 Funkcja 
antyzamarzaniowa 

3°C -30°C 15°C Temperatura wdrożenia zabezpieczenia przed 
zamarzaniem 

36 Rodzaj gazu 1 1 7 Rodzaj gazu: 
1 = Methane with exhaust flue < 15m 
2 = Methane with exhaust flue > 15m 
3 = LPG with exhaust flue < 15m 
4 = LPG with exhaust flue > 15m 
5 = Town Gas 
6 = Gas F 
7 = Gas G 

37 T_zew_min 0°C -20°C 30°C Minimalna temperatura zewnętrzna  

38 T_zew_Mmax 18°C 0°C 30°C Maksymalna temperatura zewnętrzna  

38. Funkcja lato/zima dla 
temperatury 
zewnętrznej 

0°C 0°C 30°C Temperatura zewnętrzna powyżej której żądania 
grzania są ignorowane 

39 KorekcjaT_zew 0°C -30°C 30°C Korekta sondy zewnętrznej 

40 T_awaryjna 70°C 10°C 80°C Temperatura zadana urządzeniom w przypadku 
awarii płyty głównej 

41 Reset parametrow 0 0 1 1=urządzenia podrzędne resetowane do fabrycznych 
ustawień parametrów 
Parametr 36 nie jest resetowany 

42 Presostat_tak/nie 1 0 1 0= slave fails to check the flowmeter 

43 Protokol 1 0 1 0=Protokół Eco 
1=Argus link 

 
PARAMETR 35 – ZABEZPIECZENIE PRZED MROZEM 
Trzecia pompa uruchomi się jeśli temperatura na zewnątrz będzie niższa niż wartość parametru 35 
(ochrona przeciwmrozowa) lub jeśli temperatura przepływu spadnie poniżej 5°C. Jeśli po 10 minutach 
T1 nie osiągnie 5°C, palnik zacznie pracę z maksymalną mocą, aż temperatura T1 osiągnie 20°C. Jeśli 
po 10 minutach T4 będzie wciąż poniżej wartości parametru 35 ale T1 osiągnie 5°C pompa będzie 
pracować, aż T4 osiągnie wartość parametru 35. 
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11 LISTA BŁĘDÓW 
Błędy typu A i E pojawiające się podczas użytkowania Power Plus Box P INT-EXT podano w poniższej 
tabeli. 



Należy sprecyzować, że błąd typu E (chwilowy) jest usterką, która znika gdy błąd zostanie rozwiązany; 
podczas gdy błąd typu A (trwały) to usterka, która zniknie dopiero po zresetowaniu ręcznym gdy 
problem zostanie rozwiązany. 
 
11.1 Błędy tablicy zarządzającej (MASTER) 
Nr Nr w PC Przyczyna Rozwiązanie 
A16 10 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
A18 12 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
A20 14 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
 
Nr Nr w PC Przyczyna Rozwiązanie 
E02 51 Usterka sondy NTC1 Wymiana czujnika NTC na instalacji wysokiej temperatury 
E04 53 Usterka sondy NTC3 Wymiana czujnika NTC zasobnika CWU 
E18 67 Zwarcie sondy NTC1 Zwarcie sondy obiegu podstawowego  
E20 69 Zwarcie sondy NTC3 Wymiana czujnika NTC zasobnika CWU 
E23 28 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
E24 29 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
E25 0/30 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
E26 31 Błąd wewnętrzny Wymiana płyty głównej 
E32 33 Urządzenie (SLAVE) 

podrzędne 
nieaktywne 

Sprawdź czy przełącznik dwubiegunowy jednostki jest w 
pozycji włączonej „ON” 
Sprawdź adres urządzenia podrzędnego 
Sprawdź połączenie urządzenia z magistralą BUS 
Zmień urządzenie nadrzędne MASTER 
Zmień urządzenie podrzędne SLAVE 

E34 42 Błąd częstotliwości 
50Hz 

Częstotliwość zasadnicza nie jest zgodna z 50Hz 

 
11.2 Błędy po stronie elektroniki urządzenia podrzędnego (SLAVE) 
Nr Nr w PC Przyczyna Rozwiązanie 
A01 1 Pięć nieudanych 

prób zapłonu 
Sprawdzić czy zawór gazowy jest otwarty 
Sprawdzić czy między elektrodami następuje przeskok iskry 
Sprawdzić kabel zapłonu 
Wymienić płytę elektroniczną 

A02 2 Wiele nieudanych 
prób 
spowodowanych 
problemami z 
jonizacją 

Wyczyścić elektrody 
Wymienić wtyczkę zapłonową 
Wymienić kabel zapłonowy 

A04 4 Water side limit 
thermostat 
(> 90°C) tripping, 
version 
SCHEDA43 

Słaba cyrkulacja w obiegu głównym 
Awaria termostatu temperatury granicznej 

A05 5 Przerwany obwód 
cewki zaworu gazu 

Wymiana zaworu gazu 

False gas valve 
connector 
contact. 

Sprawdzić przyłącze zaworu gazu 

Defective gas valve Wymienić przyłącze zaworu gazu. 



connector. 
Maximum 
temperature 
thermostat 
tripped (> 90°C) 
while 
burner was on. 

Słaba cyrkulacja w obiegu głównym 
Awaria termostatu temperatury granicznej 

A06 6 Brak lub 
niepoprawne 
uziemienie  
tylko BOARD 43 

Sprawdzić uziom 
Wymienić płytę elektryczną urządzenia podrzędnego 

A07 7 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
A08 8 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
A09 9 Błąd 50Hz Podstawowa częstotliwość jest różna od 50Hz 
A10 10 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
A11 11 Błąd 

oprogramowania 
Nacisnąć przycisk Reset 

A13 12 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
A16 16 Obwód termostatu 

temperatury 
granicznej jest 
otwarty przy 
zapalonym palniku 

Złącze nie podłączone bądź uszkodzone 
Awaria termostatu temperatury granicznej 

A17 17 Błąd czujnika dostaw 
powodowany 
przekroczeniem 
temperatury 
granicznej 

Sprawdzić czy przepływ obiegu hydraulicznym każdej 
jednostki grzewczej jest odpowiedni. 

A18 18 Błąd czujnika 
powrotu 
powodowany 
przekroczeniem 
temperatury 
granicznej 

Sprawdzić czy przepływ obiegu hydraulicznym każdej 
jednostki grzewczej jest odpowiedni. 

A19 19 Błędny odczyt sondy 
spalin dla 
temperatury 
przekraczającej 80˚C 
(wentylator pracuje 
na maksymalnych 
obrotach) 

Niewystarczająca wymiana ciepła po stronie uzysku ciepła 
spalin w wymienniku. 
Wyczyścić podzespół spalinowy wymiennika. 

A24 20 Spaliny są usuwane 
za późno po 
zamknięciu zaworu 
gazu 

Sprawdzić poprawność działania zaworu gazu 
Wymienić zawór gazu 

A25 21 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
A22 22 Płyta urządzenia 

podrzędnego 
generuje błąd typu 
„E” przez więcej niż 
24 godziny 

Prześledzić historię błędów typu E 



A23 23 Błąd zegara systemu Błąd wewnątrz zegara 
Może być spowodowany przejściową awarią zasilania 
Wykonaj ręczny reset w celu wznowienia funkcjonowania 

A24 24 Błąd wentylatora Mierzona prędkość obrotów różni się znacznie od 
odczytywanej prędkości 
Sprawdź wentylator, wraz z jego podłączeniami 
Wymień wentylator 

A25 21? Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
 
Nr Nr w PC Przyczyna Rozwiązanie 
E33 33 Zamiana fazy z 

zerem 
Przywrócić prawidłową kolejność połączeń 

E34 34 Błąd przycisku RESET 
Był wciskany więcej 
niż 7 razy w ciągu 30 
min 

Poczekać na zniknięcie błędu 
Jeśli błąd nie zniknie po 40 minutach, wymienić płytę 
główną 

E35 35 Błąd presostatu 
różnicowego 
(otwarcie styków) 

Sprawdzić czy natężenie przepływu każdej z jednostek jest 
wystarczające 
Wymienić presostat wody (docelowo 500 l/godz.) 

E36 36 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
E37 37 Błąd wykrywania 

płomienia 
Wyczyścić elektrody 
Wymienić elektrody 

E38 38 Zwarcie sondy spalin Sprawdzić połączenia sondy 
Wymienić sondę spalin 

E39 39 Styki sondy spalin 
rozwarte 

Sprawdzić połączenia sondy 
Wymienić sondę spalin 

E40 40 Częstotliwość inna 
niż 50Hz 

Sprawdzić częstotliwość w sieci zasilania 

E41 41 Błąd wewnętrzny Wymienić płytę główną 
E42 42 Zwarcie w sondzie 

przepływu (zasilanie) 
Sprawdzić podłączenie sondy przepływu na zasilaniu 
Wymienić sondę 

E43 43 Styki sondy 
przepływu na 
zasilaniu rozwarte 

Sprawdzić podłączenie sondy przepływu na zasilaniu 
Wymienić sondę 

E44 44 Zwarcie w sondzie 
przepływu (powrót) 

Sprawdzić podłączenie sondy przepływu na powrocie 
Wymienić sondę 

E45 45 Styki sondy 
przepływu na 
powrocie rozwarte 

Sprawdzić podłączenie sondy przepływu na powrocie 
Wymienić sondę 

E46 46 Błąd sondy dostaw 
powodowany 
osiągnięciem temp. 
Granicznej 

Sprawdzić czy natężenie przepływu w obiegu 
hydraulicznym każdej z jednostek jest odpowiednie 

E47 47 Błąd sondy powrotu 
powodowany 
osiągnięciem temp. 
Granicznej 

Sprawdzić czy natężenie przepływu w obiegu 
hydraulicznym każdej z jednostek jest odpowiednie 

E48 48 Błąd sondy spalin 
powodowany 
osiągnięciem temp. 
Granicznej 

Sprawdzić czy natężenie przepływu w obiegu 
hydraulicznym każdej z jednostek jest odpowiednie 
Wyczyścić podzespół hydrauliczny i spalinowy wymiennika 



(wentylator pracuje z 
maks. Obrotami) 

E49 49 Nieprawidłowe 
uziemienie lub jego 
brak 

Sprawdzić uziemienie 
Wymienić płytę główną 
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12 SCHEMAT OKABLOWANIA 
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13 DANE TECHNICZNE 
Certyfikaty  

1002 P INT-EXT 
 
1003 P INT-EXT 

 
1004 P INT-EXT 

 

Typ kotła B23, B53, B53p, C13, C33, C53, C63  
Nr certyfikatu CE 0085CL0333  
Liczna wymienników i moc 2 (x 128kW) 3 (x 128kW) 4 (x 128kW)  
Wymiary i podłączenia 
Wysokość x szerokość x głębokość 1550 x 900 x 750 1550 x 1700 x 750 mm 
Waga kotła netto 270 380 450 kg 
Pojemność wodna 77 123 149 l 
Średnica kolektora hydraulicznego 5” cal 
Średnica kolektora gazowego 3” cal 
Średnica odprowadzania spalin 110 mm 
Średnica odprowadzania kondensatu 50 mm 
Moc i sprawność 
Moc grzewcza paleniska (HS) 25,5-255,6 25,5-383,4 25,5-511,2 kW 
Moc grzewcza paleniska (Hi) 23-230 23-345 23-460 kW 
Moc nominalna (80-60°C) 226,8 340,2 453,6 kW 
Moc nominalna (50-30°C) 249,8 374,7 499,6 kW 
Moc nominalna (60-40°C) 239,6 359,4 479,2 kW 
Ilość kondensatu przy param. pracy 
50/30°C dla mocy nominalnej  

34,4 51,6 68,8 Kg/h 

Sprawność przy mocy nominalnej (80-60°C) 98,6 % 
Sprawność przy mocy nominalnej (50-30°C) 108,6 % 
Sprawność przy mocy nominalnej Tz=50°C 
(60-40°C) 

104,2 % 

Sprawność przy 30% mocy (80-60°C) 99,2 % 
Sprawność przy 30% mocy (50-40°C) 109 % 
Sprawność przy 30% mocy Tz=50°C (60-
40°C) 

105 % 

Strata na obudowie (Tz=70°C) 0,1 % 
Sprawność wg Dyrektywy 92/42/CEE  ****  
Zasilanie gazem i zasilanie elektryczne 
Rodzaj gazu II2H3+  
Zużycie gazu G20 (min/nominal.) 2,43/24,3 2,43/36,5 2,43/48,7 m3/h 
Zasilanie elektryczne 230V-50Hz  
Pobór mocy (max) – pompy 540 810 1080 W 
Pobór mocy (max) – zawory dwudrogowe 300 450 600 W 
Dane spalania 
     
Tlenek węgla CO (0% O2) (Pmin-Pmax) 23-130 mg/kWh 
Klasa emisji NOx (zgodnie z EN 297) 5  
Obieg c.o. 



Zakres regulacji temperatury w obiegu c.o. 
(min-max) 

21-80 °C 

Max/ min ciśnienie pracy 6/0,5 (600/50) Bar 
(Kpa) 

 1500 [1.5] Pa [m 
c.a.] 
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14 WODA W SYSTEMIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
WPROWADZENIE 
Woda używana w systemie grzewczym MUSI być odpowiednio przygotowana by zapewnić poprawne 
funkcjonowanie układu i zagwarantować długi czas pracy kotła i wszystkich innych komponentów. 
Dotyczy to nie tylko systemów istniejących ale i nowo instalowanych. 
Osad, kamień i zanieczyszczenia obecne w wodzie mogą powodować zniszczenie jednostki grzewczej, 
również w krótkim czasie i bez względu na jakość zastosowanych w instalacji materiałów. 
Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Beretta w celu uzyskania dodatkowych informacji o 
zalecanych dodatkach do wody. 

 Zawsze przestrzegaj standardów i lokalnych przepisów dotyczących instalacji 
WODA W SYSTEMIE GRZEWCZYM. 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, INSTALACJI I ZARZĄDZANIA SYSTEMU GRZEWCZEGO. 
 
1 Charakterystyka fizykochemiczna wody 
Parametry fizyczne i chemiczne wody wykorzystywanej w systemie grzewczym muszą spełniać 
wymagania standardu EN 14868, i następujące: 
KOTŁY STALOWE O MOCY PALNIKA < 150kW 
  Napełnianie 

instalacji 
Dopełnianie instalacji?(*) 

ph  6-8 7,5-9,5 
Twardość °fH < 10˚ < 10˚ 
Przewodność elektryczna μs/cm  < 150 
Chlorki mg/l  < 20 
Siarczki mg/l  < 20 
Azotki mg/l  < 20 
Żelazo mg/l  < 0,5 
 
KOTŁY STALOWE O MOCY PALNIKA > 150kW 
  Napełnianie 

instalacji 
Dopełnianie instalacji?(*) 

ph  6-8 7,5-9,5 
Twardość °fH <5˚ <5˚ 
Przewodność elektryczna μs/cm  <100 
Chlorki mg/l  <10 
Siarczki mg/l  <10 



Azotki mg/l  <10 
Żelazo mg/l  <0,5 
 (*) wartości dla wody w obiegu po 8 tygodniach pracy kotła. 
 
Ogólne uwagi o wodzie używanej w systemie: 
Jeśli wykorzystywana jest zmiękczona woda, 8 tygodni po rozpoczęciu funkcjonowania, należy 
sprawdzić, czy woda w systemie spełnia powyższe normy, w szczególności jeśli chodzi o 
przewodnictwo elektryczne. 
Weryfikacja nie jest wymagana jeśli stosowana jest woda zdemineralizowana 
2. System grzewczy 

 Nie używać urządzeń automatycznego napełniania by uzupełnić system grzewczy. Zamiast 
tego użyć ręcznego napełniania i odnotować to w książce serwisowej. 

 Jeśli zainstalowano więcej niż jeden kocioł, wszystkie muszą być poddane serwisowaniu. 
Zarówno oddane do użytku obecnie lub po krótkim okresie użytkowania, tak aby 
równomiernie rozprowadzić początkową ilość kamienia. 

 Cykl płukania musi zostać wykonany bezpośrednio po montażu, aby wypłukać wszelkie 
zanieczyszczenia instalacji. 

 Woda używana do pierwszego napełnienia instalacji i woda używana do jej uzupełniania musi 
zawsze być przefiltrowana (z wykorzystaniem syntetycznego lub  siatkowego filtra o gradacji 
nie mniejszej niż 50 mikronów) by odseparować osad powstający na skutek korozji 

 System grzewczy musi być przepłukany i wyczyszczony przez serwisanta przed napełnieniem. 
Kocioł nie może być napełniony zanim instalacje nie zostanie wypłukana. 
 

2.1 Nowe systemy grzewcze 
System musi być napełniany powoli, gdy jest to wykonywane po raz pierwszy once it is filled and the 
air expelled it should never need to be torped up again.  
System powinien być również za pierwszym razem uruchomiony z maksymalną temperaturą, co 
ułatwi odpowietrzenie. (Powietrze nie wydziela się z wody w niskich temperaturach). 
2.2 Renowacja starych systemów 
Jeśli kocioł musi być wymieniony, nie ma konieczności wymiany całej wody, o ile jej parametry są 
zgodne z wymaganiami. Jeśli jakość wody nie odpowiada normom, należy albo uzdatnić starą wodę, 
albo rozdzielić obiegi instalacji (woda w Kotle musi odpowiadać normom). 
2 Korozja 
3.1 Korozja osadowa 
Korozja jest procesem elektrochemicznym, zachodzącym ze względu na obecność piasku, rdzy itd., w 
mieszaninie wodnej. Te stałe substancje zwykle odkładają się na dnie kotła (osad), w rurach i 
przewodach lub szczelinach na łączeniach rur. 
Zjawiska mikro korozji może być wywołany przez różnicę potencjału elektrochemicznego pomiędzy 
materiałem instalacji i jego powłok a mieszaniną wodną. 
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3.2 Korozja prądów błądzących 
Korozja od prądów błądzących może nastąpić ze względu na zróżnicowane potencjały elektryczne 
między wodą w kotle, a metalowymi powierzchniami kotła lub przewodów rurowych. Ten proces 
pozostawia charakterystyczne, regularne ślady, czyli małe, stożkowe otwory. 



 
 Wszelkie metalowe elementy powinny być z tego powodu uziemione 

 
4. Usuwanie powietrza i gazu z systemu grzewczego 
Jeśli tlen dostaje się do obiegu w sposób ciągły lub nawet sporadycznie (na przykład w systemach 
ogrzewania podłogowego, których rury nie są chronione przez nieprzepuszczalne powłoki 
syntetyczne, w obwodach z otwartymi naczyniami wzbiorczymi, w obwodach, które wymagają 
częstego uzupełniania) zawsze należy oddzielić obieg wody kotła od obiegu centralnego ogrzewania. 
 
Aby uniknąć błędów: 
Z tego co zaznaczono powyżej wynika, że szczególnie istotne są dwa czynniki, mogące prowadzić do 
niekorzystnych procesów: kontakt pomiędzy powietrzem i wodą w instalacji oraz częste uzupełnianie 
świeżą wodą. 
Aby wyeliminować kontakt pomiędzy powietrzem i wodą konieczne jest: 
-Stosowanie zamkniętych zbiorników wzbiorczych w rozległych systemach, prawidłowo 
wyskalowanych i prawidłowo napełnionych (z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia) 
- W dowolnym punkcie instalacji instalacji zawsze musi być ciśnienie wyższe niż atmosferyczne 
(uwzględniając stronę pompy ssącej). Uszczelnianie systemu musi być przystosowane do parcia w 
kierunku zewnętrznym, a nie do zewnątrz. 
- Instalacja musi być wykonana z materiałów nie przepuszczalnych dla gazu (np. rury z tworzyw 
sztucznych do instalacji podłogowych bez bariery przeciw-tlenowej). 

 Na koniec chcemy przypomnieć, że gwarancja nie obejmuje awarii kotła spowodowanych 
osadami i korozją. 


