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Wstæp

Waýne wskazówki ogólne dotyczàce uýytkowania

Urzàdzenie naleýy stosowaã wyùàcznie zgodnie 
z przeznaczeniem i uwzglædnieniem instrukcji montaýu 
i konserwacji. Konserwacjæ i naprawy zlecaã tylko 
autoryzowanym specjalistom.

Urzàdzenie eksploatowaã tylko w kombinacjach, z osprzætem 
i czæúciami zamiennymi, podanymi w instrukcji montaýu 
i konserwacji. Inne kombinacje, osprzæt i czæúci zamienne 
stosowaã tylko wtedy, jeúli wyraênie przeznaczone sà do 
przewidzianego zastosowania i nie bædà negatywnie 
wpùywaùy na sprawnoúã urzàdzenia, jak równieý na speùnienie 
wymogów bezpieczeñstwa.

Zastrzega siæ prawo do wprowadzania zmian 
technicznych!

W zwiàzku z ciàgùymi pracami rozwojowymi rysunki, sposób 
dziaùania i dane techniczne mogà ulegaã niewielkim zmianom.
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1 Zakres obowiàzywania

Niniejsza instrukcja montaýu i konserwacji dotyczy:

Gazowego kotùa jednofunkcyjnego 
Buderus Logamax U004- 24

Gazowego kotùa dwufunkcyjnego 
Buderus Logamax U004- 24 K

Typ: B11BS 

Kategoria:

BE I2E+ 20; 25 mbar

DK, FI, NO, SE I2H 20 mbar

BE I3P 37 mbar

FR II2E+3P 20; 25; 37 mbar

LU II2E3B/P 20; 50 mbar

GR II2H3B/P 20; 50 mbar

ES, IE, IT, PT II2H3P 20; 37 mbar

GB II2H3P 20; 50 mbar

SK, CZ II2H3P 18; 50 mbar

PL II35 13 mbar

PL II41, II50 20 mbar

PL III 36 mbar

HU I2H 25 mbar

TR II2H3B/P 20; 50 mbar

HR, SL II2H3B/P 20; 50 mbar

BG I2H 20 mbar

RO I2H 20 mbar

RUS I2H 20 mbar 1)

CN I2H 20 mbar

1) Pomiædzy 16-25 mbar, krótkotrwale moýliwe 12 mbar

Rodzaj pràdu:

230 V~, 50 Hz, IP X 4D

Gazowego kotùa dwufunkcyjnego 
Buderus Logamax U104- 20 K

Gazowego kotùa jednofunkcyjnego 
Buderus Logamax U104- 24

Gazowego kotùa dwufunkcyjnego 
Buderus Logamax U104- 24 K

Typ: B11BS 

Kategoria:

BE I2E+ 20; 25 mbar

DK, FI, NO, SE I2H 20 mbar

BE I3P 37 mbar

FR II2E+3P 20; 25; 37 mbar

LU II2E3B/P 20; 50 mbar

DE II2ELL3P 20; 50 mbar

AT, GR II2H3B/P 20; 50 mbar

ES, IE, IT, PT II2H3P 20; 37 mbar

GB II2H3P 20; 50 mbar

NL II2L3B/P 25; 50 mbar

SK, CZ II2H3P 18; 50 mbar

PL II41, II50 20 mbar

PL III 36 mbar

HU I2H 25 mbar

TR II2H3B/P 20; 50 mbar

HR, SL II2H3B/P 20; 50 mbar

BG I2H 20 mbar

RO I2H 20 mbar

RUS I2H 20 mbar 1)

CN I2H 20 mbar

1) Pomiædzy 16-25 mbar, krótkotrwale moýliwe 12 mbar

Rodzaj pràdu:

230 V~, 50 Hz, IP X 4D
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2 Schemat budowy kotùów

Objaúnienia :
Poz. 1: Zawór przelewowy

Poz. 2: Awaryjne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle

Poz. 3: Armatura gazowa

Poz. 4: Czujnik na zasilaniu

Poz. 5: Termometr

Poz. 6: Palnik

Poz. 7: Elektroda jonizacyjna

Poz. 8: Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury

Poz. 9: Wymiennik ciepùa

Poz. 10: Czujnik spalin

Poz. 11: Przerywacz ciàgu kominowego

Poz. 12: Odpowietrznik ræczny

Poz. 13: Naczynie wzbiorcze

Poz. 14: Elektroda zapùonowa

Poz. 15: Odpowietrznik automatyczny

Poz. 16: Pompa obiegowa

Poz. 17: Zawór bezpieczeñstwa

Poz. 18: Manometr

Poz. 19: Rozùàcznik

EK Dopùyw zimnej wody

GAS Podùàczenie gazu

RK Powrót do kotùa

VK Zasilanie z kotùa

Rys. 1 Schemat funkcjonalny Logamax U004
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Rys. 2 Schemat funkcjonalny Logamax U104
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Rys. 3 Schemat funkcjonalny Logamax U004 z rozùàcznikiem
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Objaúnienia :
Poz. 1: Zawór przelewowy

Poz. 2: Awaryjne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle

Poz. 3: Armatura gazowa

Poz. 4: Czujnik na zasilaniu

Poz. 5: Termometr

Poz. 6: Palnik

Poz. 7: Elektroda jonizacyjna

Poz. 8: Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury

Poz. 9: Wymiennik ciepùa

Poz. 10: Czujnik spalin

Poz. 11: Przerywacz ciàgu kominowego

Poz. 12: Odpowietrznik ræczny

Poz. 13: Naczynie wzbiorcze

Poz. 14: Elektroda zapùonowa

Poz. 15: Odpowietrznik automatyczny

Poz. 16: Pompa obiegowa

Poz. 17: Zawór bezpieczeñstwa

Poz. 18: Manometr

Poz. 19: Zawór trójdrogowy

Poz. 20: Przewód zwarciowy U-KS 11 (osprzæt)

EK Dopùyw zimnej wody

GAS Podùàczenie gazu

RK Powrót do kotùa

RS Powrót z zasobnika

VK Zasilanie z kotùa

VS Zasilanie zasobnika

Rys. 4 Schemat funkcjonalny Logamax U004 z zaworem 
trójdrogowym
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Rys. 5 Schemat funkcjonalny Logamax U104 z zaworem 
trójdrogowym
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Objaúnienia :
Poz. 1: Zawór przelewowy

Poz. 2: Wymiennik ciepùa c.w.u.

Poz. 3: Awaryjne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle

Poz. 4: Mikroùàcznik do detekcji ciepùej wody

Poz. 5: Zawór trójdrogowy

Poz. 6: Membrana przeùàczajàca

Poz. 7: Czujnik na zasilaniu

Poz. 8: Termometr

Poz. 9: Elektroda jonizacyjna

Poz. 10: Palnik

Poz. 11: Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury

Poz. 12: Wymiennik ciepùa

Poz. 13: Czujnik spalin

Poz. 14: Przerywacz ciàgu kominowego

Poz. 15: Odpowietrznik ræczny

Poz. 16: Naczynie wzbiorcze

Poz. 17: Elektroda zapùonowa

Poz. 18: Odpowietrznik automatyczny

Poz. 19: Pompa obiegowa

Poz. 20: Armatura gazowa

Poz. 21: Zawór bezpieczeñstwa

Poz. 22: Ogranicznik iloúci wody

Poz. 23: Manometr

Poz. 24: Urzàdzenie do napeùniania (tylko IT, TR)

Poz. 25: Czujnik temperatury c.w.u. na wypùywie

Poz. 26: Rozùàcznik (tylko FR)

AW Wypùyw c.w.u

EK Dopùyw zimnej wody

GAS Podùàczenie gazu

RK Powrót do kotùa

RS Powrót z zasobnika

VK Zasilanie z kotùa

VS Zasilanie zasobnika

Rys. 6 Schemat funkcjonalny Logamax U004K
z rozùàcznikiem (FR)
lub urzàdzeniem do napeùniania (IT/TR)
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Rys. 7 Schemat funkcjonalny Logamax U104K
z rozùàcznikiem (FR)
lub urzàdzeniem do napeùniania (IT/TR)

25
24

19

23

21
22

18

17
16

15

14

20

VK GAS EK RK
1

2
3
4
5
6

7
8

9

10

12
11

13

AW
26



3Dane techniczne

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrukcja montaýu i konserwacji gazowego kotùa naúciennego Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) • Wydanie 05/2002 7

3 Dane techniczne

Rys. 8 Wymiary kotùa naúciennego

Objaúnienia :
A Przyùàcze poziome

B Przyùàcze pionowe dla FR i kotùów z zaworem trójdrogowym

AW Wypùyw c.w.u. G½"

EK Dopùyw zimnej wody G½"

GAS Podùàczenie gazu poziome G½"
Podùàczenie gazu pionowe G1" (z elementem 
przejúciowym)

RK Powrót do kotùa G¾"

RS Powrót z zasobnika G½" (kocioù jednofunkcyjny)

VK Zasilanie z kotùa G¾"

VS Zasilanie zasobnika G½" (kocioù jednofunkcyjny)

65

GAS RK

VK, RK, GAS 50
65 65 65

B

AW/VS, EK/RS 35
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A
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GASVK RK

Ø110 (20 kW)
Ø130 (24 kW)
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Zgodnoúã z VCW Vaillant (przyùàcze poziome, kotùy 
dwufunkcyjne bez rozùàcznika)

Osprzæt do zastosowania:

Podtynkowo:

HU 7095410

U-BU 7095370

GU-BS 7095368

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
dwufunkcyjnego firmy Vaillant 7109060

Natynkowo:

HA 7095420

U-BA 7095374

GA-BS 7095367

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
dwufunkcyjnego firmy Vaillant 7109060

Wymiary urzàdzenia W x S x G:

850 mm x 480 mm x 370 mm

Zgodnoúã z VC Vaillant (kocioù jednofunkcyjny bez zaworu 
trójdrogowego i bez rozùàcznika)

Osprzæt do zastosowania:

Podtynkowo:

HU 7095410

GU-BS 7095368

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
jednofunkcyjnego firmy Vaillant 7109080

Natynkowo:

HA 7095420

GA-BS 7095367

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
jednofunkcyjnego firmy Vaillant 7109080

Wymiary urzàdzenia W x S x G:

850 mm x 480 mm x 370 mm

Rys. 9 Zgodnoúã z VCW Vaillant (kocioù dwufunkcyjny)
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Rys. 10 Zgodnoúã z VC Vaillant (kocioù jednofunkcyjny)

126 126

328
376

100 100 61

98
6

94
9 

- 
95

9
93

9
77

2

61

10 5,
5

U-MA lub MR nie sà konieczne.



3Dane techniczne

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrukcja montaýu i konserwacji gazowego kotùa naúciennego Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) • Wydanie 05/2002 9

Zgodnoúã z ZWR Junkers (przyùàcze poziome, kotùy 
dwufunkcyjne bez rozùàcznika)

Osprzæt do zastosowania:

Podtynkowo:

HU 7095410

U-BU 7095370

GU-BS 7095368

Zestaw adaptacyjny kotùa,
dwufunkcyjnego firmy Junkers 7109064

Natynkowo:

HA 7095420

U-BA 7095374

GA-BS 7095367

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
dwufunkcyjnego firmy Junkers 7109064

Wymiary urzàdzenia W x S x G:

850 mm x 480 mm x 370 mm

Zgodnoúã z ZSR Junkers (kocioù jednofunkcyjny bez 
zaworu trójdrogowego i bez rozùàcznika)

Osprzæt do zastosowania:

Podtynkowo:

HU 7095410

GU-BS 7095368

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
jednofunkcyjnego firmy Junkers 7109084

Natynkowo:

HA 7095420

GA-BS 7095367

Zestaw adaptacyjny kotùa, 
jednofunkcyjnego firmy Junkers 7109084

Wymiary urzàdzenia W x S x G:

850 mm x 480 mm x 370 mm

Rys. 11 Zgodnoúã z ZWR Junkers (kocioù dwufunkcyjny)
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Rys. 12 Zgodnoúã z ZSR Junkers (kocioù jednofunkcyjny)
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1) Dla BE: G20
2) Dla BE: G25 (25 mbar) ok. 10% mniej
3) Tylko PL.
4) Dla najmniejszego / najwiækszego obciàýenia cieplnego przy 

zastosowaniu gazu ziemnego E i gazu ziemnego H

Typ U004-24 U004-24K U104-24 U104-24K U104-20K

Znamionowa moc grzewcza (P) 1) kW

Znamionowe obciàýenie cieplne (Q) 1) 2) kW

Minimalna moc grzewcza 1) kW

Minimalne obciàýenie cieplne 1) kW

24,0

27,0

10,3

12,1

24,0

27,0

10,3

12,1

24,0

26,7

10,7

12,1

24,0

26,7

10,7

12,1

20,0

22,0

9,8

10,7

Przyùàcze rury odprowadzajàcej spaliny-∅ mm 130 130 130 130 110

Wartoúã ciúnienia gazu na przyùàczu:

Gaz ziemny E, gaz ziemny H, 

gaz ziemny GZ 50 3) m3(N)/h

Gaz ziemny LL, gaz ziemny L m3(N)/h

Gaz ziemny GZ 41,5 3) m3(N)/h

Gaz ziemny GZ 35 3) m3(N)/h

Gaz pùynny B/P m3(N)/h

Gaz pùynny P m3(N)/h

2,71

---

3,26

3,76

0,79

1,04

2,71

---

3,26

3,76

0,79

1,04

2,68

3,11

---

---

0,78

1,03

2,68

3,11

---

---

0,78

1,03

2,25

2,61

2,66

---

0,65

0,87

max. temperatura na zasilaniu °C

max. nadciúnienie, obieg grzewczy (PMS) bar

Pojemnoúã wodna wymiennika ciepùa (WT) l

90

3,0

0,7

90

3,0

0,7

90

3,0

0,7

90

3,0

0,7

90

3,0

0,7

Rodzaje czujników NTC NTC NTC NTC NTC

Przeponowe naczynie wzbiorcze C296

Pojemnoúã caùkowita l

Ciúnienie wstæpne bar

12

0,75

12

0,75

12

0,75

12

0,75

12

0,75

Zawór bezpieczeñstwa bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Przyùàcze elektryczne V~/Hz

Wbudowany bezpiecznik A

Pobór mocy el. W

Stopieñ ochrony IP

230/50

2

104

X 4D

230/50

2

104

X 4D

230/50

2

103

X 4D

230/50

2

103

X 4D

230/50

2

103

X 4D

max. nadciúnienie, woda pitna (pMW) bar

wùaúciwy przepùyw wody (D) l/min

min. ciúnienie, dopùyw wody pitnej bar

---

---

---

10

11,5

0,6

---

---

---

10

11,5

0,6

10

9,6

0,6

Ustawienie zworki 
(Con 2, tylko kotùy dwufunkcyjne

Poz.  I Czas opóýnienia c.w.u. 0 min.
Maksymalna temperatura c.w.u. 55 °C

Poz. 0 Czas opóýnienia c.w.u. 2 min.
Maksymalna temperatura c.w.u. 60 °C

Parametry spalin 4) 

Strumieñ masowy spalin kg/h

Temperatura spalin °C

63/80

93/118

63/80

93/118

68/86

75/109

68/86

75/109

51/62

81/109

Przyùàcze systemu odprowadzania spalin wg 
EN 483 B11BS

Wymagany ciàg kominowy Pa 1,5 - 5,0 1,5 - 5,0 1,5 - 5,0 1,5 - 5,0 1,5 - 5,0

Ciæýar wysyùkowy ok. kg 42 45 42 45 45

Tab. 1 Dane techniczne
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4 Przepisy i wytyczne

Gazowe kotùy naúcienne Buderus Logamax U004 - 24 (K), 
Logamax U104 - 24 (K) i Logamax U104 - 20 K pod wzglædem 
konstrukcyjnym i eksploatacyjnym odpowiadajà 
podstawowym wymaganiom wytycznej dotyczàcej urzàdzeñ 
gazowych 90/396/EWG i wytycznej dotyczàcej sprawnoúci 
92/42/EWG z uwzglædnieniem EN 483, jak równieý EN 625. 
(Dla BE obowiàzuje NBN D51.003).

WSKAZÓWKI !
Podczas wykonywania i eksploatacji instalacji 
naleýy przestrzegaã reguù techniki, jak równieý 
przepisów nadzoru budowlanego i 
ustawowych przepisów danego kraju 
dostawcy.

Montaý, podùàczenie gazu i przyùàcze systemu 
odprowadzania spalin, pierwsze 
uruchomienie, przyùàcze pràdu, jak równieý 
konserwacjæ i utrzymanie w dobrym stanie 
realizowaã moýe tylko firma specjalistyczna.
Prace przy czæúciach przewodzàcych gaz 
musi wykonywaã koncesjonowana firma 
specjalistyczna.

Czyszczenie i konserwacjæ naleýy 
przeprowadzaã raz w roku. Przy tym naleýy 
skontrolowaã, czy caùa instalacja funkcjonuje 
bez zarzutu. Wady naleýy natychmiast 
usunàã.

Jeúli wprowadzone zostanà zmiany 
techniczne dotyczàce regulacji wzgl. 
elementów regulacyjnych, producent nie 
przejmuje odpowiedzialnoúci za ewentualne 
szkody.
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5 Montaý

5.1 Zakres dostawy

Otworzyã opakowanie i sprawdziã kompletnoúã dostawy.

Objaúnienia do rys. 13:
Poz. 1: Kocioù naúcienny

Poz. 2: Dokumentacja techniczna

Poz. 3: Uchwyt úcienny (z taúmà plastikowà, tylko FR)

Poz. 4: Torba foliowa z pozostaùym osprzætem:
2 wkræty do drewna do uchwytu úciennego
2 koùki
2 podkùadki
Pierúcieñ redukcyjny 
Naklejki do wykorzystania podczas uruchomienia 
Druga tabliczka identyfikacyjna 
Uszczelki

5.2 Wymagania dotyczàce pomieszczenia

W pobliýu kotùa naúciennego nie wolno skùadowaã materiaùów 
i cieczy palnych.

Aby uniknàã uszkodzeñ kotùa, naleýy wykluczyã 
zanieczyszczenie powietrza do spalania przez wæglowodory 
chlorowcopochodne (zawarte w pojemnikach rozpylajàcych, 
rozpuszczalnikach i úrodkach czystoúci, farbach, klejach) i w 
wyniku silnego zapylenia.

Pomieszczenie, w którym ma zostaã umieszczony kocioù 
naúcienny, musi byã zabezpieczone przed mrozem i mieã 
dobrà wentylacjæ.

Przy ustalaniu miejsca zainstalowania naleýy uwzglædniã 
odstæpy niebædne do odprowadzenia spalin. Zachowaã 
minimalne odstæpy boczne wynoszàce 50 mm!

Rys. 13 Zakres dostawy

B
u
d
e
r
u
sInstrukcja obsùugi
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1

2

3

4

WSKAZÓWKA !
Naleýy przestrzegaã przepisów prawa 
budowlanego dotyczàcych pomieszczeñ, 
w których umieszczane sà urzàdzenia!
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5.3 Montaý / przyùàcza

Instalacja

Kocioù naúcienny moýe byã instalowany tylko przez 
odpowiednio przeszkolonego specjalistæ.

Montaý przy zastosowaniu pùyty przyùàczeniowej U-MA 
(tylko w przypadku zaworu trójdrogowego, kompatybilny 
z kotùami firmy Junkers)

Usunàã opakowanie i oddaã do recyclingu. Nie usuwaã 
podkùadki ze styropianu, chroniàcej króãce przyùàczeniowe! 
W trakcie montaýu kocioù naúcienny i króciec do 
odprowadzania spalin muszà byã zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem materiaùami budowlanymi, np. poprzez 
przykrycie folià.
Przymocowaã uchwyt úcienny. Do korekty dùugoúci 
zastosowaã taúmæ plastikowà (rys. 14).

Prostokàtne wyciæcia w uchwycie úciennym przewidziano do 
wymiany urzàdzeñ typu ZWR/ZR. Naleýy przy tym zwracaã 
uwagæ na przyporzàdkowanie przyùàczy rurowych zgodnie 
z "Instrukcjà montaýu grupy przyùàczeniowej".

Zdjæcie obudowy:

Odkræciã úrubæ ustalajàcà (rys. 15, poz. 1).

Zdjàã obudowæ.

Kocioù naúcienny zawiesiã na uchwycie úciennym (rys. 16).

Kocioù naúcienny poùàczyã za pomocà úrubunków z grupà 
przyùàczeniowà (osprzæt).

Objaúnienia do rys. 16
Poz. 1: VK Zasilanie z kotùa G¾"

Poz. 2: AW Wypùyw c.w.u. G½"

Poz. 2: VS Zasilanie zasobnika G½" (kocioù jednofunkcyjny)

Poz. 3: Gas Podùàczenie gazu poziome G½" 
Podùàczenie gazu pionowe G1" 

Poz. 4: RS Powrót z zasobnika G½" (kocioù jednofunkcyjny)

Poz. 4: EK Dopùyw zimnej wody G½"

Poz. 5: RK Powrót do kotùa G¾"

Poz. 6: AS Odpùyw z zaworu bezpieczeñstwa Rp¾"

Rys. 14 Plastikowa taúma do korekty dùugoúci

WSKAZÓWKA !
Warunkiem montaýu jest zamontowany pùyty 
przyùàczeniowej wg "Instrukcji montaýu grupy 
przyùàczeniowej" i uùoýenie rur.

Rys. 15 Zdjæcie obudowy

1

Rys. 16 Montaý

1 2 3 4 5
6

65 65 65 65
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Podùàczenie gazu

Prace przy czæúciach przewodzàcych gaz mogà byã 
prowadzone tylko przez koncesjonowanà firmæ 
specjalistycznà.

Podùàczenie gazu wykonaã zgodnie z przepisami 
obowiàzujàcymi w kraju odbiorcy.

W przewodzie gazowym zainstalowaã kurek odcinajàcy 
(osprzæt) z poùàczeniem gwintowym.

Zaleca siæ wbudowanie filtra gazu do przewodu gazowego.

Ruræ podùàczyã bez napræýeñ.

Obieg grzewczy

Zaleca siæ wbudowanie zaworu serwisowego na zasilaniu 
i powrocie (osprzæt).

W najniýszym punkcie instalacji przewidzieã zawór do 
napeùniania i spustu.

Do zabezpieczenia caùej instalacji zaleca siæ wbudowanie filtra 
zanieczyszczeñ do przewodu powrotnego. Bezpoúrednio 
przed i za filtrem zanieczyszczeñ przewidzieã naleýy odciæcie 
umoýliwiajàce czyszczenie filtra.

Ciúnieniowe naczynie wzbiorcze, jak równieý zawór 
bezpieczeñstwa zostaùy juý wbudowane.

Przewód odpùywowy

Jeúli przewód odpùywowy zaworu bezpieczeñstwa uchodzi 
do sieci kanalizacyjnej, naleýy wstawiã syfon (osprzæt).

Woda pitna

W urzàdzenie U004/104 K (kotùy dwufunkcyjne) wbudowano 
system przepùywowego podgrzewania wody pitnej za 
pomocà pùytowego wymiennika ciepùa.

Korzystajàc z wody pitnej o ekstremalnie duýej zawartoúci 
wapnia naleýy liczyã siæ z wiækszymi nakùadami na 
konserwacjæ.

W przypadku U004/104 (kocioù jednofunkcyjny) podgrzewanie 
wody pitnej moýliwe jest tylko niezaleýnie od urzàdzenia. Do 
U004/104 nie moýna podùàczaã oddzielnych zasobnikowych 
podgrzewaczy wody.

Mocowanie urzàdzenia

Najpierw naleýy okreúliã pozycjæ montaýowà gazowego kotùa 
naúciennego.

Naleýy przy tym uwzglædniã przewody odprowadzajàce 
powietrze / spaliny, boczne odstæpy od úcian i sufitu, jak 
równieý ewentualnie istniejàce juý podùàczenia gazu, 
ogrzewania, c.w.u. i pràdu.

Do urzàdzenia doùàczono szablon montaýowy sùuýàcy do 
zaznaczania otworów do mocowania i przyùàczy.

Szablon montaýowy ustawiã pionowo i zaznaczyã otwory 
do mocowania. Jeúli nie ma ýadnych przyùàczy, to do 
celów konserwacyjnych zachowaã naleýy minimalne 
odstæpy od úcian i sufitu.

Do zamocowania gazowego kotùa naúciennego zaùàczono 
uchwyt úcienny ùàcznie ze úrubami mocujàcymi.

Przymocowaã uchwyt úcienny.

W uchwycie úciennym zawiesiã gazowy kocioù naúcienny 
wraz z dolnà osùonà ze styropianu.

Usunàã dolnà osùonæ ze styropianu.

Zdjàã obudowæ.

Przyùàcza poùàczyã z gazowym kotùem naúciennym.

UWAGA !
Armatura gazowa moýe byã poddana próbie 
ciúnieniowej przy uýyciu tylko maksymalnie 
150 mbar.

WSKAZÓWKA !
Przed podùàczeniem gazowego kotùa 
naúciennego naleýy gruntownie przepùukaã 
rurociàgi i grzejniki!

WSKAZÓWKA !
Zalecany jest montaý zaworu serwisowego 
w przewodzie wody pitnej. Jeúli ciúnienie 
w przewodzie wody pitnej jest wyýsze od 
maksymalnie dopuszczalnego cisnienia 
roboczego 10 bar, naleýy wstawiã 
sprawdzony i dopuszczony reduktor ciúnienia.
Jeúli stosowane sà baterie mieszajàce, 
przewidzieã naleýy centralnà redukcjæ 
ciúnienia.
Przy podùàczaniu wody zimnej i c.w.u. naleýy 
przestrzegaã przepisów i norm (DE: DIN 1988) 
miejscowych wodociàgów i kraju odbiorcy.
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Dostarczanie powietrza do spalania

Pomieszczenia muszà byã zawsze dobrze wentylowane, 
a takýe zabezpieczone przed mrozem. Przy dostarczaniu 
powietrza do spalania naleýy zwracaã uwagæ na to, by nie 
zawieraùo ono wysokich stæýeñ pyùu lub zwiàzków 
halogenowych.

W razie koniecznoúci przewidzieã naleýy odstæpy 
zabezpieczajàce w pomieszczeniu stosownie do 
temperatur powierzchni obudowy U004/104 (< 85 °C) 
i rury odprowadzajàcej spaliny (< 160 °C).

Przyùàcze systemu odprowadzania spalin

Do podùàczenia U004/104 do komina naleýy uýyã 
jednosciankowych ksztaùtek rurowych przeznaczonych do 
odprowadzania spalin.

Poùàczenie z kominem powinno byã moýliwie jak najkrótsze.

Przewody doprowadzajàce pod tynkiem

Jeúli rurociàgi doprowadzajàce ciepùà i zimnà wodæ, gaz, 
przewody grzewcze i spust z zaworu bezpieczeñstwa 
ukùadane sà pod tynkiem, to podùàczenia moýna ustalaã przy 
pomocy szablonu montaýowego.

Przewody do gazu, ogrzewania i wody pitnej uùoýyã pod 
tynkiem zgodnie z zaùàczonym szablonem montaýowym.

Zamontowaã osprzæt przyùàczeniowy.

Przewody doprowadzajàce na tynku

Osprzæt przyùàczeniowy zamontowaã na gazowym kotle 
naúciennym i przyùàczyã przewody natynkowe.

Przyùàcze elektryczne

Urzàdzenia regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajàce 
zostaùy okablowane na gotowo i sprawdzone. Konieczne jest 
jedynie przygotowanie przyùàcza zasilania elektrycznego 
(patrz rys. 17 na stronie 16).

Po odkræceniu úrub odchyliã pokrywæ skrzynki 
przyùàczowej.

Przez przepust wprowadziã giætki kabel przyùàczeniowy.

Podùàczenie do sieci musi zostaã zrealizowane na staùe 
przy pomocy urzàdzenia odcinajàcego (jak bezpiecznik, 
przeùàcznik LSM).

Termostat pokojowy

Stosowaã naleýy dwupozycyjne regulatory 24 V sterowane 
temperaturà w pomieszczeniu. Podùàczenie do przyrzàdu 
regulacyjnego trzeba przeprowadziã zgodnie z rys. 17 na 
stronie 16.

Blokada cyklu

Aby uniknàã czæstego uruchamiania palnika, w pracy 
grzewczej zastosowano ok. 5 minutowà zwùokæ jego 
zaùàczania.

Nastawy fabryczne

Gazowy kocioù naúcienny nastawiony jest fabrycznie na 
poniýsze rodzaje gazu.

Gaz ziemny E: WS = 14,1 kWh/m3(N) (11,4 - 15,2)1) 2)

Gaz ziemny H: WS = 14,1 kWh/m3(N) (12,7 - 15,2)1)

Gaz ziemny LL: WS = 11,5 kWh/m3(N) ( 9,5 - 12,5)1) 2)

1) W odniesieniu do suchego gazu w temperaturze 15 °C 
i 1013,25 mbar

2) Dla BE: G20 (20 mbar)
G25 (25 mbar)

Kocioù ustawiono fabrycznie na moc maksymalnà.

WSKAZÓWKA !
Naleýy przestrzegaã przepisów prawa 
budowlanego dotyczàcych pomieszczeñ 
kotùowni!

OSTRZEÝENIE !
W pobliýu gazowego kotùa naúciennego nie 
wolno skùadowaã lub uýywaã materiaùów 
ùatwopalnych, jak równieý wybuchowych.

UWAGA !
Przed podùàczeniem kotùa do sieci 
elektrycznej naleýy siæ upewniã, ýe caùa 
instalacja grzewcza i podùàczone do niej 
elementy osprzætu zostaùy uziemione.

WSKAZÓWKA !
Przedsiæwziæcia zabezpieczajàce naleýy 
zrealizowaã zgodne z przepisami i normami 
kraju odbiorcy (DE: VDE 0100), przestrzegajàc 
przy tym specjalnych przepisów lokalnych 
zakùadów energetycznych.

WSKAZÓWKA !
Sprawdziã, czy posiadane urzàdzenie 
odpowiada stosowanemu rodzajowi gazu 
i wartoúci wsp. Wobbego.
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Rys. 17 Schemat funkcjonalny pùytki montaýowej
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5.4 Gotowoúã do eksploatacji

Naleýy zwróciã uwagæ na rozdziaù 10.1: "Protokóù 
uruchomienia" na stronie 33.

5.4.1 Kontrola szczelnoúci

Instalacjæ odùàczyã od zasilania.

Przed podùàczeniem gazowego kotùa naúciennego naleýy 
przepùukaã system grzewczy, aby usunàã z rurociàgów 
pozostaùoúci, takie jak krople zastygùego metalu po spawaniu, 
konopie, kit itp.

Napeùniã system c.w.u. urzàdzenia, tak by woda 
wypùywaùa z punktu poboru c.w.u.

Caùà instalacjæ grzewczà i urzàdzenie w stanie zimnym 
napeùniã do ok. 1 do 1,5 mbar i starannie odpowietrzyã.

W celu przeprowadzenia odpowietrzenia poluzowaã úrubæ 
automatycznego odpowietrznika na pompie c.o. o ok.1-2 
obrotów.

Otworzyã odpowietrznik ræczny na pierwotnym 
wymienniku ciepùa (SW 11) i zamknàã dopiero wtedy, gdy 
wypùywajàca woda nie bædzie zawieraùa pæcherzyków 
powietrza.

Po pierwszej, krótkotrwaùej eksploatacji jeszcze raz 
opróýniã instalacjæ, aby usunàã pozostaùoúci z systemu 
grzewczego.

W trakcie ruchu ciàgùego urzàdzenie odpowietrza siæ 
samoczynnie dziæki automatycznemu odpowietrznikowi na 
pompie c.o..

Úrubæ odpowietrzajàcà ponownie szczelnie dokræciã.

UWAGA !
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziã 
szczelnoúã nowego odcinka przewodu 
wùàcznie z uszczelnionym miejscem na 
armaturze palnikowej. Ciúnienie próbne na 
wejúciu armatury palnikowej moýe wynosiã 
maksymalnie 150 mbar. Jeúli w trakcie tej 
próby ciúnieniowej zostanie stwierdzona 
nieszczelnoúã, to naleýy – w jej poszukiwaniu 
– zbadaã wszystkie poùàczenia, posùugujàc siæ 
úrodkiem pianotwórczym. Úrodek ten musi 
byã dopuszczony do kontroli szczelnoúci 
instalacji gazowych Nie nanosiã úrodka na 
przewody przyùàczy elektrycznych!

WSKAZÓWKA !
Przed pierwszym uruchomieniem 
odpowietrzyã przewód gazowy za pomocà 
úruby odpowietrzajàcej na bloku gazowym.
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5.5 Kontrola ciúnienia gazu na przyùàczu

Gazowy kocioù naúcienny musi byã wyùàczony.

Odchyliã regulator.

Otworzyã úrubæ zamykajàcà zùàczki do pomiaru ciúnienia 
na przyùàczu i do odpowietrzenia na bloku gazowym, a 
nastæpnie podùàczyã manometr (rys. 18, poz. 1).

Uruchomiã gazowy kocioù naúcienny.

Odczytaã z manometru ciúnienie na przyùàczu i porównaã 
z danymi lokalnej gazowni.

Wyùàczyã gazowy kocioù naúcienny.

Zdjàã manometr i ponownie szczelnie zamknàã zùàczkæ 
pomiarowà przy pomocy úruby zamykajàcej.

Wypeùniã zaùàczonà tabliczkæ informacyjnà i przykleiã na 
wewnætrznej stronie obudowy.

Zùoýyã regulator.

5.6 Kontrola szczelnoúci w trakcie 
eksploatacji

Uýywajàc úrodka pianotwórczego, naleýy sprawdziã przy 
pracujàcym palniku wszystkie uszczelnione miejsca na caùym 
odcinku przepùywu gazu do palnika. Úrodek musi posiadaã 
atest DVGW jako úrodek do kontroli szczelnoúci instalacji 
gazowych [DVGW = Niemieckie Stowarzyszenie Specjalistów 
ds. Instalacji Gazowych i Wodnych].

Nie nanosiã úrodka na przewody przyùàczy elektrycznych.

5.7 Odczyt wartoúci pomiarowych

Najpierw wywierciã otwór w rurze odprowadzajàcej 
spaliny, ok. 2 x ¨ AA (przyùàcze systemu odprowadzania 
spalin) z przodu za przyùàczem systemu kominowego 
(rys. 19).

W otworze tym naleýy przeprowadziã wszystkie poniýsze 
pomiary dotyczàce kotùa naúciennego.

Ciàg kominowy

Zaleca siæ wartoúci pomiædzy 1,5 Pa (0,015 mbar), 
a  5 Pa (0,05 mbar). 
Wiækszy ciàg kominowy prowadzi do zmiany strat 
kominowych i do strat ciepùa, których moýna uniknàã, a które 
powodujà podwyýszenie kosztów ogrzewania. Mogà przy tym 
wystàpiã znaczne odchylenia przy pomiarze straty 
kominowej. 
W przypadku wartoúci powyýej 10 Pa (0,1 mbar) zaleca siæ 
wbudowanie przerywacza ciàgu.

Strata kominowa

Straty kominowe muszà byã mniejsze niý 11%.

Rys. 18 Armatura gazowa SIT

Objaúnienia do rys. 18: Armatura gazowa SIT
Poz. 1: Zùàczka pomiarowa ciúnienia na przyùàczu

Poz. 2: Zùàczka pomiarowa ciúnienia w dyszy

1

2

Rys. 19 Ùàcznik rurowy systemu kominowego
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Zawartoúã tlenku wægla

W stanie bez powietrza zawartoúã CO w spalinach musi 
wynosiã poniýej 400 ppm lub 0,04 %-obj. Wartoúci okoùo lub 
powyýej 400 ppm wskazujà na wadliwe ustawienie palnika, 
zanieczyszczenie palnika gazowego lub wymiennika ciepùa, 
bàdê teý na uszkodzenie palnika lub zatkanie siæ przewodu 
powietrzno-spalinowego.

Naleýy koniecznie ustaliã i usunàã przyczynæ.

5.8 Sprawdzenie dziaùania

Sprawdziã szczelnoúã urzàdzenia (po stronie gazowej).

Skontrolowaã jakoúã montaýu systemu odprowadzania 
spalin.

Sprawdziã zapùon i regularny obraz pùomienia palnika.

Nastawy zapisaã na tabliczce informacyjnej, a tabliczkæ 
przykleiã po wewnætrznej stronie obudowy.

Instrukcjæ eksploatacji przymocowaã w dobrze 
widocznym miejscu.

Zapoznaã klienta z obsùugà urzàdzenia i przekazaã 
instrukcjæ.

Poinformowaã o koniecznoúci prowadzenia regularnej 
konserwacji instalacji (umowa na konserwacjæ).

5.9 Pomiar pràdu jonizacji

Wyùàcznik sieciowy ustawiã w poz. "0".

Rozùàczyã poùàczenie wtykowe na kablu do elektrody 
jonizacyjnej i wstawiã miernik pràdu. Na mierniku wybraã 
zakres µA (DC) (rys. 20).

Wyùàcznik sieciowy ustawiã w poz. "1" i wykonaã "reset".

Po utworzeniu pùomienia zmierzyã pràd jonizacji.

Jeúli pràd > 3 µA, elektroda jonizacyjna jest w porzàdku.

Wyùàcznik sieciowy ustawiã w poz. "0".

Jeúli elektroda jonizacyjna jest w porzàdku, spiàã 
poùàczenie wtykowe pomiædzy kablami.

Rys. 20 Pomiar pràdu jonizacji

A Punkt pomiaru w przypadku Logamax U004

B Punkt pomiaru w przypadku Logamax U104

A

B
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5.10 Nastawienie mocy

Ograniczenie maksymalnej mocy grzewczej

Manometr podùàczyã do zùàczki pomiarowej na bloku 
gazowym (rys. 18, poz. 2) i do zùàczki do pomiaru ciúnienia 
w dyszach (rys. 18, poz. 1).

Temperaturæ wody grzewczej ustawiã na 90 °C.

Przeùàcznik wyboru trybu pracy w pozycji X  
(rys. 24, poz. 1).

Przekræciã potencjometr "max. moc grzewcza" 
(rys. 21, poz. 2):

– zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
zwiækszenie mocy

– w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara:
zmniejszenie mocy.

Odczekaã ok. 3-4 minuty, aý urzàdzenie przemoduluje na 
wysokie obciàýenie.

Porównaã ciúnienie na manometrze z tabelarycznymi 
wartoúciami ciúnienia w dyszach (patrz str. 22-23, 
tab. 4 i tab. 5).

Ustawionà moc grzewczà zapisaã na zaùàczonej naklejce 
przeznaczonej do wpisywania nastaw.

W czasie regulacji wskazanie temperatury wody grzewczej 
musi znajdowaã siæ poniýej 80°C.

Za pomocà úruby ponownie szczelnie zamknàã zùàczkæ 
pomiarowà!

5.11 Obsùuga

Uruchamianie i obsùugæ naleýy prowadziã zgodnie 
z zaùàczonà instrukcjà obsùugi.

WSKAZÓWKA !
Moc grzewczà gazowego kotùa naúciennego 
ustawiono fabrycznie zgodnie z metodà EE-H, 
nastaw dokonywaã moýna tylko potencjo-
metrem "max. moc grzewcza" regulatora.
Ustawienia na bloku gazowym dopuszczalne 
sà tylko w przypadku przezbrajania na inne 
rodzaje gazu (patrz rozdziaù 6: "Przezbrojenie 
na inny rodzaj gazu" na stronie 24).

Rys. 21 Potencjometr do nastawiania maksymalnej mocy 
grzewczej

Objaúnienia do rys. 21: Potencjometr
Poz. 1: Obciàýenie startowe

Poz. 2: Maksymalna moc grzewcza

1

2

WSKAZÓWKA !
Pierwsze uruchomienie i obsùugæ urzàdzenia, 
jak równieý pouczenie uýytkownika powierzyã 
naleýy wykwalifikowanemu specjaliúcie.

WSKAZÓWKA !
Czæstotliwoúã wùàczania siæ gazowego 
kotùa naúciennego w pracy grzewczej jest 
elektronicznie ograniczona. Poprzez 
krótkotrwaùe wyùàczanie i wùàczanie wzgl. 
resetowanie moýna obejúã to ograniczenie 
tak, ýe urzàdzenie – pod warunkiem istnienia 
zapotrzebowania na ciepùo – uruchamia siæ 
natychmiast po ponownym wùàczeniu 
wyùàcznika gùównego.



5Montaý

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrukcja montaýu i konserwacji gazowego kotùa naúciennego Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) • Wydanie 05/2002 21

Logamax U004 - 24 (K)

Logamax U104 - 20 K / U104 - 24 (K)

Rodzaj gazu
Ciúnienie na  

przyùàczu
[mbar]

Kraj przeznaczenia Liczba 
dysz

¨ dysz
[mm]

Oznakowanie 
dysz

Gaz ziemny E+

Gaz ziemny E

Gaz ziemny H

Gaz ziemny H

Gaz ziemny H

Gaz ziemny GZ 50

20/25

20

20

25

18

20

BE, FR

LU

DK, FI, NO, SE, GR, ES, IE,

IT, PT, GB, TR

HU

SK, CZ

PL

13 1,20 120

Gaz ziemny GZ 41,5 20 PL 13 1,45 145

Gaz ziemny GZ 35 13 PL 13 1,80 180

Butan / Propan 50 LU, GR, TR 13 0,67 67

Propan

Propan

Propan

50

37

36

SK, CZ, GB

FR, BE, ES, IE, IT, PT

PL

13 0,78 78

Tab. 2 Liczba i wielkoúã dysz (1)

Rodzaj gazu
Ciúnienie na  

przyùàczu
[mbar]

Kraj przeznaczenia Liczba 
dysz

¨ dysz
[mm]

Oznakowanie 
dysz

Gaz ziemny E+

Gaz ziemny E

Gaz ziemny H

Gaz ziemny H

Gaz ziemny H

Gaz ziemny GZ 50

20/25

20

20

25

18

20

BE, FR

LU, DE

DK, FI, NO, SE, AT, GR,

ES, IE, IT, PT, GB, TR

HU

SK, CZ

PL

24 0,87 87

Gaz ziemny LL

Gaz ziemny L

Gaz ziemny GZ 41,5

20

25

20

DE

NL

PL

24 1,02 102

Butan / Propan 50 NL, LU, GR, TR, AT 24 0,50 50

Propan

Propan

Propan

50

37

36

DE, GB, SK, CZ

FR, BE, ES, IE, IT, PT

PL

24 0,52 52

Tab. 3 Liczba i wielkoúã dysz (2)
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1) Polski gaz ziemny
2) FR, BE
3) HU

Ciúnienie w dyszach [mbar]

Typ

Moc 
grzewcza

Obciàýenie  
cieplne

Gaz ziemny E
Gaz ziemny H

Gaz ziemny
E+ 2)

Gaz 
ziemny LL

Gaz 
ziemny L

[kW] [kW]

GZ 50 1)

20; 18 2); 25 3)

mbar

G20

20

mbar 

G25

25

mbar

20

mbar

25

mbar

Logamax

U004 - 24 (K)

24,0 27,0 13,7 13,7 17,9 --- ---

21,6 24,0 11,1 11,1 14,5 --- ---

19,1 21,4 8,8 8,8 11,5 --- ---

16,7 18,7 6,7 6,7 8,8 --- ---

14,3 16,0 4,9 4,9 6,4 --- ---

11,8 13,4 3,4 3,4 4,5 --- ---

10,7 12,1 3,1 3,1 3,6 --- ---

Logamax

U104 - 20 (K)

20,0 22,0 9,2 9,2 12,0 7,6 7,6

18,0 19,8 7,6 7,6 9,7 6,2 6,2

16,1 17,6 6,0 6,0 7,7 4,9 4,9

14,1 15,4 4,6 4,6 5,9 3,7 3,7

12,1 13,2 3,4 3,4 4,3 2,7 2,7

9,8 10,7 2,4 2,4 3,0 1,9 1,9

Logamax

U104 - 24 (K)

24,0 26,7 13,5 13,5 16,9 11,0 11,0

21,6 24,0 10,9 10,9 13,7 8,9 8,9

19,1 21,4 8,6 8,6 10,8 7,1 7,1

16,7 18,7 6,6 6,6 8,3 5,4 5,4

14,3 16,0 4,9 4,9 6,1 4,0 4,0

11,8 13,4 3,4 3,4 4,2 2,9 2,9

10,7 12,1 3,2 3,2 3,6 2,4 2,4

Tab. 4 Wartoúci ciúnienia w dyszach do nastawiania iloúci gazu zgodnie z metodà ciúnieniowà (1)
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1) Polski gaz ziemny
2) PL

Ciúnienie w dyszach [mbar]

Typ

Moc 
grzewcza

Obciàýenie  
cieplne

Gaz ziemny 
GZ 41,5 1)

Gaz ziemny
GZ 35 1)

Propan / 
Butan Propan Propan

[kW] [kW] 20 mbar 20 mbar 50 mbar 50 mbar 36 2)/ 37 mbar

Logamax

U004 - 24 (K)

24,0 27,0 11,2 7,2 40,5 29,4 29,4

21,6 24,0 9,3 5,8 32,8 23,8 23,8

19,1 21,4 7,4 4,6 25,9 18,8 18,8

16,7 18,7 5,6 3,5 19,8 14,4 14,4

14,3 16,0 4,1 2,6 14,6 10,6 10,6

11,8 13,4 2,9 1,9 10,2 7,6 7,6

10,7 12,1 2,5 1,7 8,7 6,5 6,5

Logamax

U104 - 20 (K)

20,0 22,0 8,4 --- 26,0 27,0 27,0

18,0 19,8 6,8 --- 21,1 21,9 21,9

16,1 17,6 5,4 --- 16,6 17,3 17,3

14,1 15,4 4,1 --- 12,7 13,2 13,2

12,1 13,2 3,0 --- 9,4 9,7 9,7

9,8 10,7 2,1 --- 6,4 8,8 8,8

Logamax

U104 - 24 (K)

24,0 26,7 11,2 --- 36,4 43,0 ---

21,6 24,0 9,1 --- 29,5 34,8 36,0

19,1 21,4 7,2 --- 23,3 27,5 27,5

16,7 18,7 5,5 --- 17,9 21,1 21,1

14,3 16,0 4,0 --- 13,2 15,5 15,5

11,8 13,4 2,8 --- 9,2 10,8 10,8

10,7 12,1 2,5 --- 8,0 9,2 ---

Tab. 5 Wartoúci ciúnienia w dyszach do nastawiania iloúci gazu zgodnie z metodà ciúnieniowà (2)
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6 Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

6.1 Wyùàczenie kotùa grzewczego

Zamknàã kurek odcinajàcy.

Przeùàcznik wùàcz / wyùàcz ustawiã w pozycji "0".

Zdjàã obudowæ.

Zdemontowaã palnik (patrz rozdziaù 8: "Konserwacja" na 
stronie 28).

Wymieniã pùytkæ dysz.

Skontrolowaã dysze na podstawie oznakowania
(patrz tabela 3 na stronie 21).

Ponownie zmontowaã palnik i kocioù.

Poza Francjà:

Przeùàczyã zworkæ (rys. 22):

– Pozycja "NG"- gaz ziemny;

– Pozycja "LPG"- gaz pùynny.

Úrubæ regulacyjnà wysokiego obciàýenia (rys. 23, poz. 2) 
przekræciã o ok. 3 obroty w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (tylko przestawienie z gazu pùynnego 
na gaz ziemny).

Úrubæ regulacyjnà niskiego obciàýenia przekræciã
o ok. ½ obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara 
(tylko przestawienie z gazu ziemnego na gaz pùynny).

Rozdzieliã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Potencjometr "max. moc grzewcza“ ustawiã na minimum.

Uruchomiã palnik (praca grzewcza).

Nastawiã ciúnienie w dyszach odpowiadajàce niskiemu 
obciàýeniu zgodnie ze danymi na str. 22-23, tab. 4 i tab. 5.

Przywróciã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Po ok. 2,5 min. (koniec Slow-Step) potencjometr "max. 
moc grzewcza" wolno przekræciã w kierunku maksimum, 
obserwujàc ciúnienie w dyszach i po osiàgniæciu 
maksymalnego zapotrzebowania na ciepùo ciúnienie 
nastawiã za pomocà úruby regulacyjnej wysokiego 
obciàýenia wg danych (rys. 23 na stronie 26).

Rozdzieliã poùàczenie z cewkà regulacyjnà i sprawdziã 
nastawienie niskiego obciàýenia, ewentualnie 
skorygowaã.

Przywróciã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Na armaturze gazowej umocowaã korek zamykajàcy.

Ponownie sprawdziã ciúnienia w dyszach.

UWAGA !
Przezbrojenie na inny rodzaj gazu w BE moýe 
byã realizowane tylko przez firmæ Buderus lub 
przez autoryzowany przez nià personel. 
Dotyczy to wszystkich punktów postæpowania 
opisanych w niniejszym rozdziale.

Rys. 22 Zmiana rodzaju gazu - armatura SIT

Objaúnienia do rys. 22: Zmiana rodzaju gazu – armatura SIT
Poz. 1: Bezpiecznik (1A)

Poz. 2: Bezpiecznik (2A)

CON 2-A

LPG: Pozycja zworki gaz pùynny

NG: Pozycja zworki gaz ziemny

CON 2

O: Czas opóýnienia c.w.u. 2 min.

I: Czas opóýnienia c.w.u. 0 min.
Maksymalna temperatura c.w.u. 55 °C 
(uýyteczne w przypadku kotùów dwufunkcyjnych, o ile w 
letnim trybie eksploatacyjnym grzejnik 1 bædzie goràcy)

1 2
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Tylko Francja:

Przestawienie z gazu ziemnego na gaz pùynny

Zworka (rys. 22) pozostaje w pozycji "LPG".

Úrubæ regulacyjnà wysokiego obciàýenia (rys. 23, poz. 2) 
przekræciã o ok. 7 obrotów w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Caùkowicie wykræciã úrubæ regulacyjnà dùawika (ùeb úruby 
wystaje na ok. 3 mm).

Úrubæ regulacyjnà niskiego obciàýenia przekræciã 
o ok. ½ obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Rozdzieliã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Potencjometr "max. moc grzewcza" nastawiã na minimum 
(rys. 21).

Uruchomiã palnik (praca grzewcza).

Nastawiã ciúnienie w dyszach odpowiadajàce niskiemu 
obciàýeniu (patrz str. 22-23, tab. 4 i tab. 5). 
Przywróciã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Po ok. 2,5 min (koniec Slow-Step) potencjometr "max. 
moc grzewcza" wolno przekræciã w kierunku maksimum, 
obserwujàc przy tym ciúnienie w dyszach i po osiàgniæciu 
maksymalnego zapotrzebowania na ciepùo nastawiã za 
pomocà úruby regulacyjnej wysokiego obciàýenia wg 
danych.

Rozdzieliã poùàczenie z cewkà modulacyjnà i sprawdziã 
nastawienie niskiego obciàýenia, ewentualnie 
skorygowaã.

Przywróciã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Na armaturze gazowej umocowaã korek zamykajàcy.

Ponownie skontrolowaã ciúnienia w dyszach.

Przestawienie z gazu pùynnego na gaz ziemny

Zworka (rys. 22) pozostaje w pozycji "LPG".

Úrubæ regulacyjnà wysokiego obciàýenia (rys. 23, poz. 2) 
wkræciã do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara.

Úrubæ regulacyjnà dùawika caùkowicie wkræciã zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara, a na koniec cofnàã 
o 3 obroty.

Rozdzieliã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Potencjometr "max. moc grzewcza" nastawiã na minimum 
(rys. 21).

Uruchomiã palnik (praca grzewcza).

Ciúnienie dysz nastawiã na niskie obciàýenie zgodnie 
z dokumentacjà (tabela 4 i tabela 5).

Przywróciã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Po ok. 2,5 min. (koniec Slow-Step) potencjometr "max. 
moc grzewcza" wolno przekræciã w kierunku maksimum, 
obserwujàc przy tym ciúnienie w dyszach i po osiàgniæciu 
maksymalnego zapotrzebowania na ciepùo nastawiã za 
pomocà úruby regulacyjnej dùawika wg dokumentacji.

Rozdzieliã poùàczenie z cewkà modulacyjnà 
i skontrolowaã nastawienie niskiego obciàýenia, 
ewentualnie skorygowaã.

Przywróciã poùàczenie z cewkà modulacyjnà.

Na armaturze gazowej umocowaã korek zamykajàcy.

Ponownie sprawdziã ciúnienia w dyszach.
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6.2 Pomiar i nastawienie ciúnienia w palniku

Urzàdzenie odùàczyã od zasilania, wyjmujàc wtyczkæ.

Manometr wykalibrowaã w pozycji "0".

Manometr podùàczyã do zùàczki pomiarowej na bloku 
gazowym (rys. 23, poz. 7) i do zùàczki pomiarowej 
gazowego kotùa naúciennego (rys. 21, poz. 1).

Temperaturæ wody grzewczej ustawiã na 90 °C.

Przeùàcznik wyboru rodzaju eksploatacji przeùàczyã na 
pozycjæ X  (rys. 24, poz. 1).

Potencjometr "max. moc grzewcza" (rys. 21, poz. 2) 
nastawiã na maksymalnà moc (zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara do oporu).

Wytworzyã zapotrzebowanie na ciepùo, nastawiajàc 
termostat ogrzewania na wysokà temperaturæ.

Urzàdzenie ponownie podùàczyã do sieci elektrycznej.

Odczekaã ok. 3-4 min., aý ustabilizuje siæ ciúnienie przy 
wysokim obciàýeniu.

Ciúnienie na manometrze porównaã tabelarycznymi 
wartoúciami ciúnienia w dyszach (tab. 4 i tab. 5) i ew. 
skorygowaã regulatorem wysokiego obciàýenia (rys. 23, 
poz. 2).

Potencjometr "max. moc grzewcza" (rys. 21, poz. 2 na 
strona 20) nastawiã na minimalnà moc na regulatorze 
niskiej mocy (rys. 23, poz. 3) (do oporu w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Ciúnienie na manometrze porównaã z tabelarycznymi 
wartoúciami ciúnienia w dyszach (tab. 4 i tab. 5) i ew. 
skorygowaã. Jeúli korekta okaýe siæ konieczna, naleýy 
odùàczyã cewkæ modulacyjnà od zasilania usuwajàc 
przewody ùàczàce, Ciúnienie w dyszach naleýy najpierw 
nastawiã trochæ poniýej wartoúci zadanej, a póêniej powoli 
doprowadziã do nominalnego ciúnienia. 
Po dokonaniu korekty naleýy przywróciã poùàczenie 
z cewkà modulacyjnà.

Nastawianie mocy grzewczej, jak opisano na stronie 20.

Nastawionà moc grzewczà zapisaã na naklejce 
przeznaczonej do zapisywania nastaw.

W trakcie nastawiania wskazanie temperatury wody 
grzewczej musi znajdowaã siæ poniýej 80°C.

Rys. 23 Armatura gazowa SIT

Objaúnienia do rys. 23: Armatura gazowa SIT
Poz. 1: Dùawik (tylko FR / BE)

Poz. 2: Úruba nastawcza wysokiego obciàýenia SW 10

Poz. 3: Úruba nastawcza niskiego obciàýenia (pod normalny 
wkrætak)

Poz. 4: Zùàczka pomiarowa ciúnienia na przyùàczu

Poz. 5: Przyùàcze zaworu gazu

Poz. 6: Przyùàcze cewki modulacyjnej

Poz. 7: Zùàczka pomiarowa ciúnienia w dyszach

1

2

3

4

5

6

7

Rys. 24 Panel obsùugowy

1

2

UWAGA !
Zùàczkæ pomiarowà ponownie szczelnie 
zamknàã przy pomocy úruby.



7Przeglàdy

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrukcja montaýu i konserwacji gazowego kotùa naúciennego Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) • Wydanie 05/2002 27

7 Przeglàdy

Naleýy przestrzegaã zaleceñ zawartych w rozdziaùe 10.2: 
"Protokoùy przeglàdów i konserwacji" na stronie 34.

7.1 Wskazówki ogólne

Klientowi moýna zaoferowaã rocznà umowæ na przeglàdy 
i uzaleýnionà od potrzeb konserwacjæ. Co musi zawieraã 
roczna umowa na przeglàdy i uzaleýnionà od potrzeb 
konserwacjæ, znajdà Pañstwo w rozdziaùe 10.2: "Protokoùy 
przeglàdów i konserwacji" na stronie 34.

Sprawdzinie ogólnego stanu instalacji

Sprawdziã ogólny stan instalacji.

Kontrola wizualna i sprawdzenie dziaùania instalacji

Przeprowadziã kontrolæ wizualnà i sprawdziã dziaùanie 
instalacji.

7.2 Przygotowanie kotùa grzewczego do 
przeglàdu

Wyùàczyã urzàdzenie.

Z kotùa grzewczego zdjàã obudowæ wzgl. koùpak palnika 
(patrz rys. 15: "Zdjæcie obudowy" na stronie 13).

7.2.1 Kontrola szczelnoúci

Wyùàczyã urzàdzenie.

Sprawdziã szczelnoúã armatury palnika po stronie 
wejúciowej, stosujàc ciúnienie próbne min. 100 mbar 
i max. 150 mbar.

Spadek ciúnienia po jednej minucie moýe wynosiã 
max. 10 mbar. Jeúli spadek ciúnienia jest wiækszy, naleýy za 
pomocà úrodka pianotwórczego sprawdziã szczelnoúã 
wszystkich miejsc uszczelnionych przed armaturà.

Jeúli nieszczelnoúã nie zostanie zlokalizowana, naleýy 
powtórzyã próbæ ciúnieniowà.

W razie ponownego spadku ciúnienia powyýej 10 mbar na 
minutæ naleýy wymieniã armaturæ.

Sprawdzenie stopnia zabrudzenia palnika i wymiennika 
ciepùa

Sprawdziã, czy palnik i wymiennik ciepùa nie sà 
zabrudzone.

Kontrola palnika, elektrody zapùonowej i jonizacyjnej

Skontrolowaã palnik, elektrodæ zapùonowà i jonizacyjnà.

7.2.2 Pomiar pràdu jonizacji

Patrz rozdziaù 5.9 na stronie 19.

7.2.3 Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (ciúnienia 
przepùywu) 

Patrz rozdziaù 5.6 na stronie 18.

7.2.4 Kontrola ciúnienia w palniku

Skontrolowaã ciúnienie w palniku.

7.2.5 Kontrola szczelnoúci po stronie gazowej w trakcie 
eksploatacji

Patrz rozdziaù 5.6 na stronie 18.

7.2.6 Pomiar zawartoúci tlenku wægla (CO), w stanie bez 
powietrza

Patrz rozdziaù 5.7 na stronie 18.

7.2.7 Próba ciúnieniowa instalacji grzewczej

– ciúnienie wstæpne naczynia wzbiorczego;

– ciúnienie napeùniania.

7.2.8 Sprawdzenie dziaùania i bezpieczeñstwa systemu 
powietrzno-spalinowego

Sprawdziã dziaùanie i bezpieczeñstwo systemu 
powietrzno-spalinowego.

7.2.9 Sprawdzinie (w razie potrzeby) nastaw urzàdzenia 
regulacyjnego

Patrz dokumentacja urzàdzenia regulacyjnego.

7.2.10 Koñcowa kontrola prac zwiàzanych z przeglàdem

Udokumentowaã wyniki pomiarów i kontroli w protokoùe 
przeglàdu na stronie 34.

7.2.11 Potwierdzenie fachowego przeprowadzenia 
kontroli

Podpisaã protokóù przeglàdu na stronie 34 niniejszej 
dokumentacji.

ZAGROÝENIE ÝYCIA
przez pràd elektryczny po otwarciu 
urzàdzenia.

Przed otwarciem:

– urzàdzenie grzewcze naleýy pozbawiã 
pràdu, uruchamiajàc wyùàcznik awaryjny 
instalacji grzewczej lub odùàczyã je od 
sieci elektrycznej, wyùàczajàc odpowiedni 
bezpiecznik domowy.

– naleýy zabezpieczyã urzàdzenie grzewcze 
przed niezamierzonym ponownym 
wùàczeniem.

WSKAZÓWKA !
Jeúli zaistnieje koniecznoúã odùàczenia 
przewodów gazowych od palnika, pokrywæ 
palnika otwieraã moýe wyùàcznie specjalista.



8 Konserwacja

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

28 Instrukcja montaýu i konserwacji gazowego kotùa naúciennego Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) • Wydanie 05/2002

8 Konserwacja

Prosimy o przestrzeganie wskazówek zawartych w rozdziaùe 
10.2: "Protokoùy przeglàdów i konserwacji" na stronie 34.

Konieczna jest coroczna konserwacja urzàdzenia.

Wyùàczyã urzàdzenie zgodnie z instrukcjà obsùugi.

Przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi urzàdzenie 
odùàczyã od zasilania.

Czyszczenie pierwotnego wymiennika ciepùa

Przy wymontowywaniu pierwotnego wymiennika ciepùa 
naleýy:

Zdjàã obudowæ.

Zamknàã zawory serwisowe i opróýniã kocioù od strony 
c.o..

Otworzyã szyb grzewczy.

Wyjaã ùàcznik przewodu spalinowego z przerywacza ciàgu 
kominowego.

Usunàã uchwyt czujnika spalin z przerywacza ciàgu 
kominowego.

Wyjàã przerywacz ciàgu kominowego ku przodowi.

Rozkræciã úrubunki na wymienniku ciepùa.

Zdjàã kabel z ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa 
(OHT).

Pierwotny wymiennik ciepùa wyjàã do przodu.

Przy niewielkim zabrudzeniu wystarczy przepùukanie pùytek 
wymiennika ciepùa strumieniem wody.

W przypadku silniejszego zabrudzenia zanurzyã pierwotny 
wymiennik ciepùa w zbiorniku z goràcà wodà z dodatkiem 
úrodka rozpuszczajacego tùuszcz, oczyúciã pùytki miækkà 
szczotkà i spùukaã wymiennik ciepùa czystà wodà.

Wszystkie czæúci zmontowaã ponownie w odwrotnej 
kolejnoúci i zaùoýyã nowe uszczelki.

Czyszczenie palnika

Logamax U004 - 24 (K)

Przy wymontowywaniu palnika naleýy:

Zamknàã zawór odcinajacy gaz.

Zdjàã obudowæ.

Otworzyã szyb grzewczy.

Odkræciã úruby mocujàce ramæ palnika i wyjàã ramæ do 
przodu.

Odkræciã úruby mocujàce elektrodæ jonizacyjnà 
i zapùonowà.

Rozkræciã úrubunek na armaturze gazowej.

Wyjàã palnik.

Logamax U104 - 20 K, U104 - 24 (K)

Sposób postæpowania przy demontaýu palnika:

Zamknàã zawór odcinajacy gaz.

Zdjàã obudowæ.

Zamknàã zawory serwisowe i opróýniã kocioù od strony 
c.o..

Otworzyã szyb grzewczy.

Rozkræciã úrubunki przewodów wody grzewczej na 
palniku.

Rozkræciã úrubunek na armaturze gazowej.

Odkræciã úruby mocujàce elektrodæ jonizacyjnà 
i zapùonowà.

Zdjàã ramæ palnika.

Odkræciã úruby mocujàce palnik i wyjàã go do przodu.

Ewentualne pozostaùoúci po spalaniu usunàã za pomocà 
szczotki (nie uýywaã szczotki stalowej).

Dysze i iniektory oczyúciã miækkim pædzlem i 
przedmuchaã spræýonym powietrzem.

W razie silniejszego zabrudzenia palnik przemyã ùugiem 
mydlanym, przepùukaã czystà wodà i osuszyã.
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Usuwanie kamienia z wymiennika ciepùa c.w.u.

W zaleýnoúci od jakoúci wody pitnej zaleca siæ okresowe 
usuwanie kamienia z wymiennika ciepùa c.w.u. od strony 
wody uýytkowej.

W tym celu wymontowaã wymiennik ciepùa c.w.u. i poddaã 
dziaùaniu dostæpnego w handlu úrodka do usuwania kamienia.

Postæpowanie przy wymontowywaniu wymiennika c.w.u.:

Zamknàã zawory serwisowe i opróýniã kocioù od strony 
c.o..

Zamknàã zawór odcinajàcy na dopùywie wody pitnej.

Otworzyã punkt poboru c.w.u..

Odkræciã úruby mocujàce wymiennika ciepùa c.w.u. 
(rys. 25, poz. 7 i 10) i wyjàã wymiennik ciepùa c.w.u w dóù.

Czyszczenie filtra sitkowego zimnej wody

Postæpowanie przy wymontowywaniu filtra zimnej wody:

Zamknàã zawór odcinajàcy na dopùywie wody pitnej.

Otworzyã punkt poboru c.w.u..

Kluczem szczækowym (SW 24) wykræciã filtr zimnej wody 
(rys. 25, poz. 3).

Filtr przedmuchaã spræýonym powietrzem lub umyã pod 
strumieniem wody.

Ponownie wkræciã filtr i otworzyã dopùyw zimnej wody.

Objaúnienia do rys. 26: Jednostka hydrauliczna kotùa
jednofunkcyjnego

Poz. 1: PFS (awaryjne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle)

Poz. 2: Zawór przelewowy

Poz. 3: Przyùàcze MAG (przeponowe naczynie wzbiorcze)

Poz. 4: Zawór bezpieczeñstwa

Poz. 5: Przyùàcze manometru

Poz. 6: Przewód obejúciowy

Poz. 7: CHT (czujnik temperatury na zasilaniu)

RK Powrót do kotùa

VK Zasilanie z kotùa

Rys. 25 Jednostka hydrauliczna kotùa dwufunkcyjnego

Objaúnienia do rys. 25: Jednostka hydrauliczna kotùa
dwufunkcyjnego

Poz. 1: Przewody sterownicze (zawór trójdrogowy)

Poz. 2: DHT (czujnik temperatury c.w.u.)

Poz. 3: Filtr zimnej wody

Poz. 4: Przyùàcze MAG (przeponowe naczynie wzbiorcze)

Poz. 5: Przyùàcze zaworu bezpieczeñstwa

Poz. 6: Przyùàcze manometru

Poz. 7: Úruba mocujàca

Poz. 8: Urzàdzenie do napeùniania (tylko Wùochy, Austria, Turcja)

Poz. 9: Przyùàcze mikroùàcznika do detekcji ciepùej wody

Poz. 10: Úruba mocujàca

Poz. 11: CHT (czujnik temperatury na zasilaniu)

Poz. 12: PFS (awaryjne zabezpieczenie przed brakiem wody 
w kotle)

Poz. 13: Membrana przeùàczajàca (zawór trójdrogowy)

VK Zasilanie z kotùa

AW Wypùyw ciepùej wody

EK Dopùyw zimnej wody

RK Powrót do kotùa

1 3

4

5

2

11 10 9 8
7

6

VK AW EK RK

12
13

WSKAZÓWKA !
Zaleca siæ zawarcie umowy na konserwacjæ 
i utrzymanie instalacji w dobrym stanie.

Rys. 26 Jednostka hydrauliczna kotùa jednofunkcyjnego

VK RK1 2

3

4567



8 Konserwacja

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

30 Instrukcja montaýu i konserwacji gazowego kotùa naúciennego Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) • Wydanie 05/2002

Objaúnienia do rys. 27: Jednostka hydrauliczna kotùa jedno-
funkcyjnego z zaworem trójdrogowym

Poz. 1: PFS (awaryjne zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle)

Poz. 2: Zawór przelewowy

Poz. 3: Przyùàcze MAG (przeponowe naczynie wzbiorcze)

Poz. 4: Przyùàcze zaworu bezpieczeñstwa

Poz. 5: Przyùàcze manometru

Poz. 6: Przewód obejúciowy

Poz. 7: CHT (czujnik temperatury na zasilaniu)

Poz. 8: Przyùàcze zaworu trójdrogowego

Poz. 9: Zasilanie zaworu trójdrogowego

A Dopùyw do zasobnika

B Dopùyw do instalacji grzewczej

AB Dopùyw do kotùa

GAS Podùàczenie gazu

RK Powrót do kotùa

RS Powrót z zasobnika

VK Zasilanie z kotùa

VS Zasilanie zasobnika

Pomiar wg BImSchV (tylko dla kominiarzy)

Uruchomiã gazowy kocioù naúcienny, regulator temperatury 
kotùa ustawiã w pozycji 90 °C a przeùàcznik wyboru rodzaju 
pracy w pozycji Q (rys. 24, poz. 2).

Przeùàcznik wyboru rodzaju pracy samodzielnie powraca do 
pozycji  X (rys. 24, poz. 1).

Potwierdzenie wykonania specjalistycznej konserwacji

Podpisaã protokóù konserwacji znajdujàcy siæ w niniejszej 
instrukcji na stronie 36.

Rys. 27 Jednostka hydrauliczna kotùa jednofunkcyjnego z 
zaworem trójdrogowym

1

2

3

4

8

9

VK RKGAS RS

6 5

7

VS

AB

AB

UWAGA !
Przed przystàpieniem do pomiaru odczekaã 
ok. 3-4 minuty, aý kocioù przejdzie na wysokie 
obciàýenie.

WSKAZÓWKA !
Tryb serwisowy deaktywizuje siæ samoczynnie 
po 20 minutach. W trakcie realizacji trybu 
kominiarskiego nie wolno pobieraã ciepùej 
wody, poniewaý spowodowaùoby to 
zakoñczenie trybu kominiarskiego przez 
gazowy kocioù naúcienny i przejúcie do 
podgrzewania wody uýytkowej. Zmiana trybu 
pracy na letnià wzgl. reset równieý powodujà 
zakoñczenie trybu serwisowego. Praca 
serwisowa sygnalizowana jest przez migajàcà 
diodæ elektroluminescencyjnà  .

WSKAZÓWKA !
Po zakoñczeniu pomiaru przeùàczyã 
przeùàcznik wyboru rodzaju pracy i regulator 
temperatury kotùa do pozycji wyjúciowej!
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9 Zakùócenia – przyczyny i ich usuwanie

Zakùócenie Przyczyna Usuwanie

Urzàdzenie sygnalizuje zakùócenie

(LED  jest wùàczona).

Zakùócenie w dopùywie gazu. Sprawdziã ciúnienie gazu na przyùàczu.

Otworzyã zawór gazu.

Powietrze w przewodzie gazowym. Odpowietrzyã przewód gazowy.

Dwustopniowy zawór gazu 
(EV 1 / EV 2) nie otwiera siæ.

Skontrolowaã wtyczkæ przyùàczeniowà na 
dwustopniowym zaworze gazu.

Wymieniã dwustopniowy zawór gazu.

Brak lub zbyt sùaba iskra 
zapùonowa.

Sprawdziã kabel i przyùàcza zapùonowe.

Zdjàã i ponownie naùoýyã wtyczkæ.

Wymieniã elektrodæ zapùonowà.

Skontrolowaã kabel wysokiego napiæcia 
pod kàtem przebicia na masæ.

Kontrola jonizacji sygnalizuje brak 
pùomienia.

Sprawdziã zestyki.

Sprawdziã biegunowoúã podùàczenia do 
sieci.

Urzàdzenie sygnalizuje zakùócenie

(LED  jest wùàczona, po 
zresetowaniu LED ponownie siæ 
zapala po ok. 3 minutach, jeúli 
istnieje zapotrzebowanie na ciepùà 
wodæ wzgl. ogrzewanie).

Nie dziaùa awaryjne zabezpieczenie 
przed brakiem wody w kotle (PFS).

Sprawdziã przewód do awaryjnego 
zabezpieczenia przed brakiem wody w 
kotle.

Skontrolowaã ciúnienie wody 
(pomiædzy 1 a 1,5 bar).

Odpowietrzyã urzàdzenie.

Sprawdziã pompæ obiegowà.

Zablokowana pompa obiegowa. Waù pompy przekræciã úrubokrætem.

Czujnik temperatury spalin (TTB) nie 
dziaùa.

Sprawdziã przewód do czujnika 
temperatury spalin.

Sprawdziã system odprowadzania spalin.

Wymieniã czujnik temperatury spalin.

Zadziaùaù zabezpieczajàcy 
ogranicznik temperatury (OHT).

Cofnàã OHT ræcznie.

Urzàdzenie sygnalizuje zakùócenie

(LED  jest wùàczona, po 
zresetowaniu LED natychmiast 
ponownie siæ zapala).

Zwarty lub otwarty czujnik na 
zasilaniu (CHT).

Sprawdziã wartoúã opornoúci czujnika na 
zasilaniu
(tabela 7 na stronie 32).

Wymieniã czujnik.

Urzàdzenie sygnalizuje zakùócenie

(LED  jest wùàczona, po 
zresetowaniu LED natychmiast 
zapala siæ ponownie tylko w 
przypadku zapotrzebowania na 
ciepùà wodæ).

Zwarty lub otwarty czujnik c.w.u. 
(DHT).

Sprawdziã wartoúci opornoúci czujnika 
temperatury c.w.u.
(tabela 7 na stronie 32).

Wymieniã czujnik.
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Tab. 6 Wskazówki dotyczàce usuwania zakùóceñ

Urzàdzenie samoczynnie 
podgrzewa instalacjæ.

Po podgrzaniu zasobnika ciepùo 
odprowadzane jest do instalacji 
grzewczej.

Usuniæcie zakùócenia moýliwe tylko 
w przypadku kotùa dwufunkcyjnego.
Przeùoýyã zworkæ CON 2
(rys. 22, strona 24):
- Poz. 0: Czas opóýnienia c.w.u. 2 min.
- Poz. 1: Czas opóýnienia c.w.u. 0 min.
max. temperatura c.w.u. 55 °C
(uýyteczne w przypadku kotùów 
dwufunkcyjnych, o ile w letnim trybie
eksploatacyjnym grzejnik 1 bædzie goràcy)

LED  miga. Zadziaùaù ùañcuch bezpieczeñstwa 
skùadajàcy siæ z awaryjnego 
zabezpieczenia przed brakiem 
wody w kotle (PFS), czujnika 
temperatury spalin (TTB) oraz  
zabezpieczajàcego ogranicznika 
temperatury (OHT).

Urzàdzenie znajduje siæ w 10-minutowej fazie 
oczekiwania. Po zgaúniæciu LED nastàpi 
ponowna próba uruchomienia. Jeúli przerwa w 
ùañcuchu bezpieczeñstwa nie zostanie 
usuniæta, to po kolejnych 3 minutach dojdzie do 
wyùàczenia awaryjnego (LED  úwieci siæ 
ciàgle). Poza tym urzàdzenie przechodzi do 
normalnej pracy.

Zakùócenie Przyczyna Usuwanie

Temperatura

[°C]

Opornoúã

[Ω]

Temperatura

[°C]

Opornoúã

[Ω]

-15 53 452 45 4 913

-10 42 449 50 4 161

-5 33 925 55 3 538

0 27 279 60 3 021

5 22 069 65 2 515

10 17 959 70 2 229

15 14 694 75 1 925

20 12 090 80 1 669

25 9 999 85 1 451

30 8 313 90 1 266

35 6 944 95 1 108

40 5 828 100 973

Tab. 7 Wartoúci opornoúci czujników temperatury (zasilanie i c.w.u.)
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10 Protokoùy

10.1 Protokóù uruchomienia

Naleýy zaznaczyã przeprowadzone prace zwiàzane 
z uruchomieniem i wpisaã wartoúci pomiarowe.

Koniecznie przestrzegaã naleýy teý wskazówek 
poczàwszy od rozdziaù 5.4 na stronie 17.

Prace zwiàzane z uruchomieniem Uwagi lub wartoúci pomiarowe

1. Zanotowanie parametrów gazu:
wspóùczynnik Wobbego

eksploatacyjna wartoúã opaùowa
–––––––––––––––––––– kWh/m3

–––––––––––––––––––– kWh/m3

2. Przeprowadzenie kontroli szczelnoúci? 

(patrz rozdziaù 5.4 na stronie 17)

3. Sprawdzenie przyùàcza systemu kominowego

4. Kontrola wyposaýenia urzàdzenia (w razie potrzeby przestawiã na 
inny rodzaj gazu)

5. Dokonanie nastaw

6. Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (ciúnienia przepùywu) –––––––––––––––––––– mbar

7. Kontrola ciúnienia palnika

Zawartoúã CO2: przy peùnym obciàýeniu

przy czæúciowym obciàýeniu

–––––––––––––––––––– mbar

–––––––––––––––––––– %

–––––––––––––––––––– %

8. Kontrola szczelnoúci w trakcie eksploatacji

(patrz rozdziaù 5.6 na stronie 18)

9. Pomiar zawartoúci tlenku wægla (CO), w stanie bez powietrza

(patrz rozdziaù 5.7 na stronie 18) –––––––––––––––––––– ppm

10. Sprawdzenie dziaùania

Pomiar pràdu jonizacji

(patrz rozdziaù 5.9 na stronie 19)
––––––––––––––––––––- µA

11. Zaùoýenie obudowy

12. Zapoznanie Uýytkownika, przekazanie dokumentacji

13. Potwierdzenie uruchomienia

Potwierdzenie fachowego uruchomienia

(Pieczæã firmy / data / podpis)
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10.2 Protokoùy przeglàdów i konserwacji

Przeprowadzone przeglàdy wzgl. uzaleýnione od potrzeb 
prace konserwacyjne naleýy zaznaczaã krzyýykami 
i wpisywaã wartoúci pomiarowe.

Wykonane prace kontrolne i konserwacyjne naleýy 
podpisaã z podaniem daty.

W przypadku wymiany czæúci stosowaã tylko elementy 
oryginalne.

Wraz z protokoùami przeglàdów i konserwacji otrzymajà 
Pañstwo przeglàd koniecznych kontroli i robót 
konserwacyjnych.

Naleýy przestrzegaã wskazówek zawartych w rozdziale 7: 
"Przeglàdy" na str. 27 i w rozdziale 8: "Konserwacja" na 
str. 28.

Prace zwiàzane z przeglàdem Data: _____________ Data: _____________

1. Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji

2. Kontrola wizualna i sprawdzenie dziaùania instalacji

3. Kontrola elementów instalacji przewodzàcych gaz i wodæ pod 
katem:
- szczelnoúci (patrz rozdziaù 7.2.1 na stronie 27)
- widocznej korozji
- zjawisk starzenia

4. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia wymiennika ciepùa i palnika 
(przedtem wyùàczyã urzàdzenie)

5. Kontrola palnika, elektrody zapùonowej i jonizacyjnej 
(przedtem wyùàczyã urzàdzenie)

6. Pomiar pràdu jonizacji
(patrz rozdziaù 7.2.2 na stronie 27) _________________ µA _________________ µA

7. Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (ciúnienia przepùywu) 
(patrz rozdziaù 7.2.3 na stronie 27)

________________ mbar ________________ mbar

8. Kontrola ciúnienia w palniku
(patrz rozdziaù 7.2.4 na stronie 27)

________________ mbar ________________ mbar

9. Kontrola szczelnoúci po stronie gazowej w trakcie eksploatacji
(patrz rozdziaù 7.2.5 na stronie 27)

10. Pomiar zawartoúci tlenku wægla (CO), w stanie bez powietrza
(patrz rozdziaù 7.2.6 na stronie 27)

________________ ppm ________________ ppm

11. Próba ciúnieniowa instalacji grzewczej:
(patrz rozdziaù 7.2.7 na stronie 27)
- ciúnienie wstæpne naczynia wzbiorczego
(patrz instrukcja montaýu naczynia wzbiorczego)

- ciúnienie napeùniania

________________ mbar

________________ mbar

________________ mbar

________________ mbar

12. Sprawdzenie dziaùania i bezpieczeñstwa systemu powietrzno-
spalinowego (patrz rozdziaù 7.2.8 na stronie 27)

13. Sprawdziã (w zaleýnoúci od potrzeb) nastaw urzàdzenia 
regulacyjnego (patrz dokumentacja urzàdzenia regulacyjnego 
i rozdziaù 7.2.9 na stronie 27)

14. Koñcowa kontrola prac zwiàzanych z przeglàdem, w tym celu 
udokumentowaã wyniki pomiarów i kontroli
(patrz rozdziaù 7.2.10 na stronie 27)

15. Potwierdzenie przeprowadzenia fachowej kontroli
(patrz rozdziaù 7.2.11 na stronie 27)

(Pieczæã firmy / data / podpis)
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Data: _________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________

_______________ µA _______________ µA _______________ µA _______________ µA _______________ µA

_____________ mbar _____________ mbar _____________ mbar _____________ mbar _____________ mbar

_____________ mbar _____________ mbar _____________ mbar _____________ mbar _____________ mbar

______________ ppm ______________ ppm ______________ ppm ______________ ppm ______________ ppm

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar

_____________ mbar
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Uzaleýnione od potrzeb prace konserwacyjne 
(patrz rozdziaù 8 na stronie 28)

Data: ___________ Data: ___________

1. Czyszczenie wymiennika ciepùa i palnika

2. Kontrola ciúnienia w palniku

Zawartoúã CO2: przy peùnym obciàýeniu

przy czæúciowym obciàýeniu

______________ mbar

________________ %

________________ %

______________mbar

________________ %

________________ %

3. Potwierdzenie wykonania konserwacji
Potwierdzenie wykonania fachowej konserwacji

(Pieczæã firmy / data / podpis)
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Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________

_____________ mbar

_______________ %

_______________ %

_____________ mbar

________________%

________________%

_____________ mbar

________________ %

________________ %

_____________ mbar

________________ %

________________ %

_____________ mbar

________________ %

________________ %
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11 Deklaracja zgodnoúci
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Tu znajdà Pañstwo firmæ Buderus.
Zaawansowana technologia grzewcza wymaga profesjonalnej instalacji i konserwacji. Z tego wzglædu firma Buderus 
dostarcza caùoúã swojego programu wyùàcznie przez specjalistyczne firmy zajmujàce siæ technikà grzewczà.
Prosimy poinformowaã siæ tam o firmie Buderus i jej ofercie.
Mogà siæ Pañstwo równieý zwróciã do jednego z naszych 16 Oddziaùów na terenie Polski.

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

Oddziaù Miejscowoúã Ulica Telefon Telefax

Buderus Poznañ
62-080 Tarnowo Podgórne Krucza 6 (061) 814 73 93 (061) 814 74 25

Buderus Czeladê
41-253 Czeladê Wiejska 46 (032) 269 71 90 (032) 269 72 20

Buderus Gdañsk
80-299 Gdañsk Galaktyczna 32 (058) 340 15 00 (058) 340 15 15

Buderus Warszawa
02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 (022) 863 27 66 (022) 863 27 78

Buderus Wrocùaw
55-070 Nowa Wieú Wrocùawska J.Wymysùowskiego 3 (071) 364 79 00 (071) 364 79 00

Buderus Rzeszów
35-206 Rzeszów Broniewskiego 1 (017) 863 51 50 (017) 863 51 50

Buderus Szczecin
72-005 Przecùaw Przecùaw 6c (091) 432 51 14 (091) 432 51 14

Buderus Olsztyn
10-409 Olsztyn Towarowa 20 (089) 533 96 39 (089) 539 10 55

Buderus Kraków
30-716 Przewóz Przewóz 38 (012) 653 07 65 (012) 653 07 65

Buderus Bydgoszcz
86-031 Osielsko Niwy 64 (052) 328 25 44 (052) 328 25 44

Buderus Lublin
20-447 Lublin Diamentowa 5 (081) 441 59 40  (081) 441 59 40

Buderus Biaùystok
15-102 Biaùystok I Armii Woj.Pol. 5 (085) 653 90 99 (085) 653 90 99

Buderus Kielce
26-052 Sitówka Nowiny Zgórsko 71 (041) 346 54 52 (041) 346 54 52

Buderus Opole
45-131 Opole Cygana 4 (077) 454 98 88 (077) 454 98 88

Buderus Ùódê
92-617 Ùódê Szaniewskiego 5 (042) 648 89 09 (042) 648 89 09

Buderus Gorzów Wlkp.
 66-400 Gorzów Wlkp. Podmiejska 17A (095) 732 59 45 (095) 725 75 17
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