AluBongas II
KOCIOŁ KONDENSACYJNY
Z ALUMINIOWYM
WYMIENNIKIEM O MAŁEJ
OBJĘTOŚCI I DUŻEJ MOCY

Pro

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Szanowni Klienci,
Przekazujemy na Państwa ręce najwyższej jakości technicznie zaawansowany kocioł kondensacyjny, charakteryzujący
się wysoką wydajnością i bardzo niskim poziomem emisji zanieczyszczeń. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą
o środowisku naturalnym, optymalnym komforcie cieplnym i niskich kosztach eksploatacji jego przyszłych użytkowników.
Przed uruchomieniem urządzenia należy szczegółowo zapoznać się z poniższą instrukcją oraz przestrzegać wszystkich
ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa.
Zalecamy również, aby urządzenie było serwisowane przez autoryzowany serwis techniczny. Ewentualne naprawy
powinny być przeprowadzane przez przeszkolonych serwisantów, z użyciem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia, należy ją zachować jako poradnik do rozwiązywania ewentualnych
problemów, bądź przekazać ją przy zmianie właściciela urządzenia.
Z poważaniem,

Zarząd Firmy

GWARANCJA
Urządzenia Alubongas 2 objęte są GWARANCJĄ, ważną od dnia uruchomienia urządzenia i pisemnego poświadczenia
przez autoryzowaną firmę instalacyjną lub serwisową. Lista ww. firm dostępna jest na stronie internetowej Importera
urządzeń marki Bongioanni w Polsce (www.bongioanni.pl).
Do urządzenia dołączona jest koperta z pełną dokumentacją urządzenia oraz z kartą gwarancyjną.

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI

UŻYTKOWANIE

Urządzenia ALUBONGAS 2 spełniają następujące warunki:
• Dyrektywa Gazowa 2009/142/EC
• Dyrektywa wydajności 92/42/EEC
• Dyrektywa nisko-napięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC
• Efektywność Energetyczna ✫✫✫✫
• Europejskie normy klasyfikacji kotłów kondensacyjnych
• Klasa NOx 5 (< 70 mg/kWh)
Numer seryjny i rok produkcji urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zarząd Firmy

Urządzenie musi zostać zainstalowane przez osobę posiadającą aktualną autoryzację i uprawnienia do
montażu urządzeń grzewczych, ważne na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi
i ustawodawstwem krajowym i / lub lokalnym.
Wszelkie zasady i wymogi dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji muszą być ściśle
przestrzegane, w tym zawarte w niniejszej instrukcji.
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b
OSTRZEŻENIA I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że wszystkie części są sprawne, kompletne i zgodne ze specyfikacją
dostawy. Jeżeli występują jakiekolwiek niezgodności należy skontaktować się z przedstawicielem firmy, która
sprzedała niniejsze urządzenie.

• Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z krajowymi i lokalnymi

standardami oraz instrukcją dołączoną do produktu.
• Urządzenie musi być stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent i Importer odpowiedzialny za sprzedaż

urządzenia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne spowodowane przez błędy w montażu, konserwacji,
regulacji, niewłaściwe użytkowanie lub przechowywanie urządzenia.
• W razie wycieku wody należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, zamknąć dopływ wody i niezwłocznie

powiadomić odpowiednie służby techniczne lub wykwalifikowany serwis techniczny.
• Należy okresowo sprawdzać, czy ciśnienie robocze układu hydraulicznego w standardowych warunkach wynosi w
przybliżeniu 2 bar. W przeciwnym razie należy skontaktować się z serwisem technicznym lub innym, wykwalifikowanym
personelem.
• W przypadku długotrwałego nieużywania urządzenia należy przestrzegać następującej procedury:
- Ustawić główny wyłącznik zasilania elektrycznego urządzenia oraz główny wyłącznik instalacji na “OFF”.
- Wyłączyć zasilanie paliwowe oraz główne zawory wody.
• Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia, a tym samym musi ZAWSZE znajdować się w jego pobliżu. W przypadku
sprzedaży urządzenia, bądź przeinstalowania do innego systemu, należy ją przekazać kolejnemu właścicielowi lub
użytkownikowi. W przypadku uszkodzenia lub utraty instrukcji, należy ją pobrać ze strony internetowej Importera
urządzeń.
• Zaleca się serwisowanie urządzenia co najmniej raz w roku.

a
ZABRONIONE DZIAŁANIA
• ZABRANIA SIĘ dokonywania samodzielnie zmian w ustawieniach dzieciom lub osobom niepełnosprawnym.
• W przypadku obecności zapachu gazu lub spalin ZABRANIA SIĘ uruchamiania urządzeń elektrycznych i urządzeń, takich
jak przełączniki, telefony, urządzenia gospodarstwa domowego itp. Należy wówczas:
- Otworzyć drzwi i okna, aby przewietrzyć pomieszczenie.
- Zamknąć zawór odcinający paliwo.
- Zorganizować szybką interwencję służb technicznych lub innego wykwalifikowanego personelu.

UŻYTKOWANIE

• ZABRANIA SIĘ dotykania urządzenia mokrym stopami lub gołymi częściami ciała.
• ZABRANIA SIĘ dokonywania interwencji technicznych lub czyszczenia urządzenia przed odłączeniem go od zasilania
elektrycznego i ustawieniem głównego wyłącznika systemu i głównego wyłącznika urządzenia w pozycji “OFF”.
• ZABRANIA SIĘ dokonywania modyfikacji elementów zabezpieczających lub urządzeń sterujących bez uprzedniego
zezwolenia lub instrukcji producenta.
• ZABRANIA SIĘ wyciągać, odłączać lub skręcać kable wychodzące z urządzenia, nawet po odłączeniu go od zasilania
elektrycznego.
• ZABRANIA SIĘ uszczelniania lub częściowo zasłaniania otworów wentylacyjnych w kotłowni. Wyloty wentylacyjne są
niezbędne, aby zapewnić efektywne spalanie.
• ZABRANIA SIĘ zasłaniania wylotu spustowego kondensatu.
• ZABRANIA SIĘ przechowywania pojemników z substancjami łatwopalnymi w tym samym pomieszczeniu, w którym
znajduje się kocioł.
• ZABRANIA SIĘ umieszczania urządzenia i opakowania w inne miejsca niż do tego przeznaczone, gdyż stanowi potencjalne
źródło zagrożenia dla środowiska. Dlatego też należy się ich pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu
ich użytkowania.
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OPIS URZĄDZENIA
Kotły z serii Alubongas 2 to kotły kondensacyjne przeznaczone do centralnego ogrzewania (c.o.), a w zestawie z zasobnikiem
również do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
Kotły składają się z:
- wymiennika ciepła o małej pojemności wodnej i dużej powierzchni wymiany ciepła, służącej do optymalizacji
efektywności energetycznej i mocy grzewczej;
- palnika ze stali nierdzewnej, który gwarantuje wysokie wskaźniki modulacji, stabilność spalania i niską emisję
zanieczyszczeń (NOx class = 5);
- wentylatora o zmiennej prędkości, niezbędnego do modulacji i mieszania powietrza i gazu;
- układu zasysu powietrza, który może być “Typu C” (w pomieszczeniu zamkniętym) lub “Typu B” (pomieszczenie
otwarte), mając na uwadze instalację oraz konfigurację odprowadzenia spalin;
- elektronicznego panelu sterującego, który w połączeniu z czujnikiem pogodowym umożliwia regulację temperatury
zasilania na podstawie temperatury zewnętrznej. Urządzenie zapewnia zatem efektywne ogrzewanie i oszczędność
energii. Urządzenie jest wyposażone w funkcję autodiagnostyki, która wyświetla kody informujące o błędach i
nieprawidłowych parametrach, co upraszcza użytkowanie oraz pracę serwisu technicznego.
Ponadto w okresach długotrwałych przerw w użytkowaniu kotła lub wakacji przewidziano funkcję ochrony przed
zamarzaniem, która włącza się automatycznie, gdy temperatura spadnie poniżej 5°C i wyłącza się po uzyskaniu
temperatury 15°C. Aby funkcja ta działała, kocioł musi być podłączony do zasilania elektrycznego i gazu.
Kocioł jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewnić:
- optymalną i stałą mieszankę gazu/ powietrza;
- zminimalizowanie dyspersji gazu/ powietrza;
- zmniejszenie poziomu hałasu do minimum.
Kotły Alubongas 2 zostały zaprojektowanie do połączeń 0-10 V DC oraz do pracy w kaskadzie maksymalnie do 6 jednostek,
mogą być wyposażone w różne akcesoria systemowe, takie jak zawór odcinający wodę oraz moduł bezpieczeństwa,
które ułatwiają pracę instalatora i są zgodne z obowiązującymi wymogami prawa polskiego i UE.

KONTROLA I REGULACJA

- Czujnik wymiennika ciepła, który wyłącza kocioł, gdy temperatura przekracza maksymalną wartość dopuszczalną.
Kocioł można zresetować ręcznie za pomocą klawiatury panelu sterującego DSP.
- Czujnik ciśnienia wody wyłączający kocioł, gdy ciśnienie w układzie hydraulicznym spadnie poniżej 0,8 bar.
- Presostat ciśnienia kondensatu: wstrzymuje pracę kotła, gdy ciśnienie spalin w zbiorniku zbierania kondensatu
przekracza 5 mbar.
- Czujnik spalin wyłączający kocioł, gdy temperatura spalin jest zbyt wysoka.
- Czujnik ciśnienia gazu: wyłącza kocioł, jeśli ciśnienie gazu spadnie poniżej 14 mbar.
- Diagnostykę układu hydraulicznego, aby chronić kocioł przed:
- przegrzaniem poprzez sprawdzanie różnicy temperatur (ΔT);
- nieodpowiednią cyrkulacją wody w wymienniku ciepła poprzez sprawdzanie różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem
wymiennika ciepła i czujnikiem zasilania.

b OSTRZEŻENIE
•

Jeśli z urządzeń zabezpieczających wycieka woda, istnieje potencjalne zagrożenie awarii urządzenia. W tym przypadku należy jak najszybciej
skontaktować się z serwisem technicznym.
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UŻYTKOWANIE

Urządzenia ALUBONGAS 2 wyposażone są w następujące zabezpieczenia oraz urządzenia kontroli i regulacji:

PANEL STEROWANIA
Vf

Sbs
DSP
Ip
Fu
Vf

DSP

Sbs

Ip Fu

Kontrolka blokady z powodu interwencji urządzeń bezpieczeństwa
Interfejs użytkownika z wyświetlaczem
Główny wyłącznik z kontrolką
Główny bezpiecznik (10A)
Wyświetlacz palnika

DSP
esc

ok

menu

eco

Monday, 24. September 2012
09.37

UŻYTKOWANIE

OPIS SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU DSP

C.W.U.
TRYB PRACY
OGRZEWANIE
CZUJNIK POGODOWY

TEMPERATURA KOTŁA

ZAPOTRZEBOWANIE NA
CWU

OUTSIDE

5 oC

ON

ZAPOTRZEBOWANIE NA
OGRZEWANIE

ON

80o

0.0
Monday, 24. September 2012
09.37
EKRAN POCZĄTKOWY
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CIŚNIENIE WODY W KOTLE
USTAWIONA DATA
USTAWIONY CZAS

Przycisk

Opis funkcji

H

WŁĄCZ /TRYB GOTOWOŚCI STAND-BY

Wyświetlacz

TRYB GOTOWOŚCI STAND-BY: Ta funkcja wyłącza
urządzenie, uniemożliwiając użycie przycisków DSP

OUTSIDE

7 oC

WŁĄCZ: Ta funkcja uruchamia urządzenie,
umożliwiając korzystanie z przycisków DSP

I

OFF OFF

69o

0.0

date
time

date
time

TRYBY PRACY
LATO: wytwarzanie CWU
OUTSIDE

7oC
69

ON

OFF

o

0.0
Monday, 24. September 2012
09.37

ZIMA: ogrzewanie / ogrzewanie i wytwarzanie CWU
OUTSIDE

7 oC
69

OFF

OUTSIDE

ON

7 oC

o

69

0.0

ON

ON

o

Monday, 24. September 2012
09.37

0.0
Monday, 24. September 2012
09.37

ŻADEN: brak ogrzewania albo CWU bez ochrony
przed zamarzaniem lub funkcja “Test Ręczny”
OUTSIDE

7 oC

OFF OFF

69o

0.0
date
time

J

ECO - Instrukcja
Zmniejsza, o ustawioną wartość, temperaturę
wody w obiegu grzewczym i podgrzanej wody (tryb
oszczędzania energii)

OUTSIDE

7 oC
69

ECO ECO

eco

o

0.0
Monday, 24. September 2012
09.37

Przerywa bieżące działania i powraca do ekranu
początkowego.

OUTSIDE

7 oC

OFF OFF

69o

0.0
date
time
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UŻYTKOWANIE

E

ESC

Przycisk

F

Opis funkcji

Wyświetlacz

MENU
MENU

Umożliwia wybór menu (UŻYTKOWNIKA lub
INSTALATORA)

USER

TECHNICIAN

G

WAKACJE

Holiday start

Holiday end

20 / 10
2012

30 / 10
2012

Umożliwia wprowadzenie dat wakacji (początek/
koniec) i wartości w odniesieniu do dostaw ciepłej
wody użytkowej i ogrzewania wody w tym okresie.

oK to confirm

oK to confirm

B
D

GÓRA
Umożliwia użytkownikowi przewijanie menu w górę
poprzez wiersze na wyświetlaczu
DÓŁ
Umożliwia użytkownikowi przewijanie menu w dół
poprzez wiersze na wyświetlaczu

User menu

User menu

1. HEATING

1. HEATING

2. DOMESTIC HOT WATER

2. DOMESTIC HOT WATER

3. HOLIDAY

3. HOLIDAY

4. MAINTENANCE

4. MAINTENANCE

5. SETTINGS

5. SETTINGS

6. DIAGNOSTICS

6. DIAGNOSTICS

oK to confirm

oK to confirm

Przytrzymaj naciśnięty, aby przyspieszyć
przewijanie.

C

OK

DHW settings

DHW setpoint

1. DHW setpoint

Umożliwia:
- dostęp do wybranego wiersza menu lub podmenu
- potwierdzenie nowo wprowadzonych wartości

60

2. ECO setpoint reduction
3. Scheduler set

oK to confirm

UŻYTKOWANIE

oK to confirm

A

CZERWONY (w górę)

DHW setpoint

MENU

Umożliwia:
- dostęp do menu UŻYTKOWNIKA
- zwiększenie do wartości, która ma być
modyfikowana

USER

a

TECHNICIAN

A
A

Przytrzymaj przyciśnięte, aby przyspieszyć działanie.
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70
oK to confirm

a
A
A

Przycisk

A

Opis funkcji

Wyświetlacz

CZERWONY (pośrednio)

DHW setpoint

MENU

Umożliwia:
- dostęp do menu INSTALATORA
- zmniejszenie do wartości, która ma być
modyfikowana

USER

A

TECHNICIAN

a
A

A

50

a
A

oK to confirm

Przytrzymaj przyciśnięte, aby przyspieszyć działanie.

A

CZERWONY (na dole)

DHW settings

DHW setpoint

Umożliwia powrót do wybranego wiersza bez
zapisywania zmodyfikowanych danych

Przytrzymaj przyciśnięte, aby przyspieszyć działanie.

A

50

A

a

oK to confirm

A

1. DHW setpoint
2. ECO setpoint reduction
3. Scheduler set

A

a

oK to confirm

ZAPŁON I WYŁĄCZENIE SYSTEMU
Pierwsze uruchomienie urządzenia musi być przeprowadzone przez uprawnioną firmę instalacyjną lub serwis techniczny.
Po uruchomieniu urządzenie działa zgodnie z ustawionymi parametrami.
System kontroli urządzenia włącza i wyłącza się w następujący sposób:
Vf

IG

Ip

UŻYTKOWANIE

- Włącz urządzenia grzewcze przez ustawienie przełącznika systemu
głównego (IG) oraz głównego wyłącznika urządzenia (IP) na “ON”
(Włączony).

- Wyświetlacz powraca do ekranu trybu gotowości stand-by.
- Naciśnij przycisk
DSP.

H aby aktywować klawiaturę panelu sterowania
OUTSIDE

7 oC
69
date
time
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OFF OFF

o

0.0
date
time

OBSŁUGA MENU I OPIS PROCEDUR
Obsługa menu UŻYTKOWNIKA i opis procedur
Urządzenie dostarczane jest w konfiguracji ekranu STAND-BY (TRYB GOTOWOŚCI)
Aby poruszać się po menu, należy użyć klawiszy przedstawionych na poniższym rysunku.

H
F
date
time

ekran trybu
Gotowości
STAND-BY

OUTSIDE

STAND-BY
screen

7oC

MENU

OFF OFF

69o

0.0
date
time

EKRAN
INITIAL
POCZĄTKOWY screen

USER

A

User menu

C

1. HEATING
2. DOMESTIC HOT WATER

TECHNICIAN

3. HOLIDAY
4. MAINTENANCE

A

Patrz
schemat
See
poruszania
NAVIGATION
się po menu
TREE

5. SETTINGS
6. DIAGNOSTICS

A

oK to confirm

B

D
User menu

1. HEATING
2. DOMESTIC HOT WATER
3. HOLIDAY
4. MAINTENANCE
5. SETTINGS
6. DIAGNOSTICS

UŻYTKOWANIE

oK to confirm
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C
A

Patrz
schemat
See
poruszania
NAVIGATION
się po menu
TREE

1. OGRZEWANIE

D B

2. CIEPŁA WODA
UŻYTKOWA

D B
3. WAKACJE

D B
4. KONSERWACJA

D B
5. USTAWIENIA

D B

6. DIAGNOSTYKA

Symb.

Podmenu

C

1. Temperatura CO/
Ustawienia czujnika
pogodowego

D

2. Nastawy obniżenia ECO

Symb.

Wiersze

Symb.

Ustawienia
Fabryczne

Zakres

C

1. Temperatura CO

C

75°C

20 - max.
absolutna T. (*)

D

2. Temp. zewn. dla wył. C.O.

C

Wyłączony

Wył. /
7 - 30°C

--->

50°C

0 - 50°C

C

--->

C

1. Dostępny/niedostępny
termostat pokojowy

C

Dostępny

Dostępny/niedostępny

D

2. Ustawienia tygodnia

C

Poniedziałek

dni tygodnia

D

3. Nastawy tygodnia

C

1. Ustawienie CWU

C

--->

--->

80°C (**)

35 - 85°C

D

2. Nastawy obniżenia ECO

C

--->

--->

20°C

0 - 50°C

C

1. Dostępny/niedostępny
termostat pokojowy

C

Dostępny

Dostępny/niedostępny

D

2. Ustawienia tygodnia

C

Poniedziałek

dni tygodnia

D

3. Nastawy tygodnia

C

1. Nastawy wakacji - C.O.

C

--->

--->

20°C

20 - max.
absolute T. (*)

D

2. Nastawy wakacji - C.W.U.

C

--->

--->

80°C (**)

30 - 85°C

C

1. Informacja serwisowa

C

--->

--->

wyłącznie odczyt

D

2. Data serwisu

C

--->

--->

wyłącznie odczyt

C

1. Wybór języka

C

angielski / włoski/ polski

C

włoski

D

2. Wybór jednostki

C

Fahrenheit / Celsjusz

C

Celsjusz

D

3. Nastaw datę

C

D

4. Nastaw godzinę

C

D

5. Przywróć nastawy
fabryczne

C

C

1. Kocioł - informacje

C

wyłącznie odczyt stanu kotła, wskaźników temperatury i obrotów
wentylatora rpm

D

2. Historia blokad

C

wyłącznie odczyt historii blokad/usterek

--->
24 godziny / 12 godzin
--->

angielski /
włoski/
polski
Fahrenheit /
Celsjusz

--->

dzień / miesiąc/ rok

C

godziny : minuty

--->

OK aby przywrócić

(*) Maksymalną temperaturę bezwzględną ustaw w punkcie “1.2.1“ menu instalatora.
(**) - Jeżeli “TYP ŻĄDANIA 2.5“ menu Instalatora = “Kontakt” wtedy “Ustawienia Fabryczne” = 80°C z “Obszar” = 30 ÷ 85°C.
- Jeżeli “TYP ŻĄDANIA 2.5“ menu Instalatora =“Czujnik” wtedy “Ustawienia Fabryczne” = 60°C z “Obszar” = 10 ÷ 65°C
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UŻYTKOWANIE

MENU
UŻYTKOWNIKA

KLUCZ DO WIERSZY W MENU UŻYTKOWNIKA
Ref. wierszmenu

Tytuł wiersza

Opis

1. OGRZEWANIE
1.1.1

Temperatura CO

1.1.2

w ustawienia temperatury zewnętrznej dla automatycznego przełączania w “tryb
Ustawienia czujnika pogodowego Wejście
letni”.

1.2

Nastawy obniżenia ECO

1.3.1

Dostępny/niedostępny termostat Włącza lub wyłącza wdrożenie “przedziałów czasowych ogrzewania” ustawionych dla różńych
pokojowy
dni tygodnia

1.3.2

Nastawy tygodnia

Wejście w ustawienia temperatury (ogrzewania)

Wprowadzanie wartości w celu zmniejszenia temperatury w tryb “oszczędzania energii” (w
ciągu dnia lub w nocy)

Ustawienie “przedziałów czasowych ogrzewania” stosowanych dla różńych dni tygodnia

2. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
2.1

Ustawienie CWU

Wejście do ustawień temperatury CWU.

2.2

Nastawy obniżenia ECO

Wprowadzanie wartości w celu zmniejszenia temperatury CWU w tryb “oszczędzania energii”
(w ciągu dnia lub w nocy)

2.3.1

Dostępny/niedostępny termostat Włącza lub wyłącza wdrożenie “przedziałów czasowych wytwarzania CWU” ustawionych dla
pokojowy
różńych dni tygodnia

2.3.2

Nastawy tygodnia

Ustawienie “przedziałów czasowych wytwarzania CWU” stosowanych dla różńych dni tygodnia

3. TRYB WAKACYJNY
3.1

Nastawy wakacji - C.O.

Wejście do ustawień temperatury w czasie okresu wakacyjnego.

3.2

Temperatury C.W.U.

Wejście do ustawień CWU w czasie okresu wakacyjnego.

4. KONSERWACJA
4.1

Informacje serwisowe

Dostepne na stronie internetowej Importera.

4.2

Data serwisu

Wyświetla datę następnej konserwacji

UŻYTKOWANIE

5. USTAWIENIA
5.1

Wybór języka

Wybór języka (angielski, włoski lub polski)

5.2

Wybór jednostki

Wybór jednostek pomiaru (Celsjusz / Fahrenheit)

5.3

Nastaw datę

Wejdź albo zmodyfikuj bieżącą datę.

5.4

Nastaw godzinę

Wybór 12 albo 24- godzinnego formatu - wejdź albo zmodyfikuj na bieżący czas

5.5

Przywróć nastawy fabryczne

Przywraca ustawienia fabryczne

6. DIAGNOSTYKA
6.1

Kocioł - informacje

Wyświetla stan kotła i odczyty temperatury.
Aby wyświetlić, wybierz wiadomość, naciśnij C i sprawdź wartości, przewijając pozycje za
pomocą strzałek D B

6.2

Historia blokad

Wyświetla listę usterek.
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USTAWIENIA HARMONOGRAMU
System przewiduje opcję ustawienia przedziałów czasowych, podczas których kocioł ustawiony jest do pracy w momencie wystąpienia zapotrzebowania na ciepło, bądź pozostaje wyłączony lub pracuje w trybie ECO, jeśli jest wyposażony
w czujnik pogodowy.
Jest maksymalnie 6 programowalnych przedziałów czasowych w ciągu 24 godzin. Każdy musi mieć określony czas rozpoczęcia (ON) i zakończenia (OFF). Minimalny przedział czasowy wynosi pół godziny.
Przycisk

F
A
C
D
C

Opis funkcji

Wyświetlacz
MENU

aby wyświetlić ekran MENU
OUTSIDE

7 oC

aby wejść do MENU UŻYTKOWNIKA

69

OFF OFF

o

USER

a

TECHNICIAN

A

0.0

A

date
time

aby wybrać “1. OGRZEWANIE”

User menu

albo

Heating settings

1. HEATING

1. CH temperature/OTC set

2. DOMESTIC HOT WATER

2. ECO setpoint reduction

3. HOLIDAY

3. Scheduler set

4. MAINTENANCE

aby wybrać “2. CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ“
UWAGA: procedura ustawienia harmonogramu jest
taka sama dla obu funkcji.

5. SETTINGS
6. DIAGNOSTICS

oK to confirm

oK to confirm

Heating settings

D

aby wybrać “3. Nastawy tygodnia”

C
B
D
C

aby potwierdzić i wejść w wybrany wiersz

Scheduler set

1. CH temperature/OTC set

1. Enable/disable on board scheduler

2. ECO setpoint reduction

2. Scheduler set

3. Scheduler set

DWA
RAZY

D
C

aby wybrać Dostępny lub Niedostępny

oK to confirm

Scheduler set

Enable/disable on board scheduler

aby potwierdzić wybór i powrócić do wiersza“1.
Dostępny/niedostępny termostat pokojowy”

Disabled

1. Enable/disable on board scheduler

Enabled

2. Scheduler set

oK to confirm

oK to confirm

UWAGA: jeśli wybrano NIEDOSTĘPNY, ustawienia
harmonogramu są zapamiętane, ale nie są włączone.
Scheduler set

Scheduler set

aby wybrać “2. Nastawy tygodnia”

1. Enable/disable on board scheduler

1. Monday

2. Scheduler set

2. Tuesday
3. Wednesday
4. Thursday
5. Friday
6. Saturday

aby potwierdzić i wejść w wybrany wiersz
oK to confirm
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oK to confirm

UŻYTKOWANIE

oK to confirm

Przycisk

B
D
C
A
ALBO

A
D
D
D

Opis funkcji

Wyświetlacz
Monday-Friday

Scheduler set

aby wybrać konkretny dzień lub grupę dni w
tygodniu

5. Friday
6. Saturday
7. Sunday
8. Monday-Friday
9. Monday-Sunday
10.Saturday-Sunday

1. --:-- - --:--

--

2. --:-- - --:--

--

3. --:-- - --:--

--

4. --:-- - --:--

--

5. --:-- - --:--

--

6. --:-- - --:--

--

Save & Exit

oK to confirm

aby potwierdzić i wejść w wybrany wiersz

Monday-Friday

aby ustawić “początek” pierwszego przedziału
czasowego

1. 05:30 - 24:00

ON

2. --:-- - --:--

--

3. --:-- - --:--

--

4. --:-- - --:--

--

5. --:-- - --:--

--

6. --:-- - --:--

--

Monday-Friday

a
a

Save & Exit

oK to confirm

to select

oK to confirm

to select

1. 05:30 - 08:00

ON

2. --:-- - --:--

--

3. --:-- - --:--

--

4. --:-- - --:--

--

5. --:-- - --:--

--

6. --:-- - --:--

--

A

Save & Exit

oK to confirm

to select

UŻYTKOWANIE

B
D
C

a
A

aby ustawić “koniec” pierwszego przedziału
czasowego
Monday-Friday

aby wybrać tryb pracy pierwszego przedziału
czasowego, na ON, ECO albo -- (kocioł OFF)
aby przejść do drugiego przedziału czasowego
Aby wejść w ustawienia, postępuj tak samo jak z
ustawieniami pierwszego przedziału czasowego

1. 05:30 - 08:00

ON

2. --:-- - --:--

--

3. --:-- - --:--

--

4. --:-- - --:--

--

5. --:-- - --:--

--

6. --:-- - --:--

--

Monday-Friday

a
a

Save & Exit

oK to confirm

to select

1. 05:30 - 08:00

ON

2. --:-- - --:--

--

3. --:-- - --:--

--

4. --:-- - --:--

--

5. --:-- - --:--

--

6. --:-- - --:--

--

A

Save & Exit

oK to confirm

to select

UWAGA: procedura wejścia w ustawienia czasu jest
taka sama dla wszystkich przedziałów czasowych.

D
C

a

Monday-Friday

aby wybrać “Zapisz i wyjdź” lub “Kopiuj na
następny dzień” (jeśli użytkownik chce skopiować
bieżące ustawienia do następnego dnia)
aby zapisać ustawienia i powrócić do wiersza
pojedynczego dnia lub grupy dni tygodnia
wybranych wcześniej

aby wybrać dzień lub pozostałe dni i ustawić
wymagane przedziały czasowe

1. 05:30 - 08:00

ON

2. 08:00 - 11:30

ECO

3. 11:30 - 14:00

ON

4. 14:00 - 18:00

--

5. 18:00 - 22:30

ON

6. 22:30 - 05:30

ECO

Copy to the Next Day
Save & Exit

oK to confirm

to select

a
a
A

6. Saturday
7. Sunday
8. Monday-Friday
9. Monday-Sunday
10.Saturday-Sunday

oK to confirm

Monday-Friday

Scheduler set
5. Friday
6. Saturday
7. Sunday
8. Lunedì-Venerdì
9. Monday-Sunday
10.Saturday-Sunday

aby potwierdzić i wejść w wybrany wiersz

Scheduler set
5. Friday

1. --:-- - --:--

--

2. --:-- - --:--

--

3. --:-- - --:--

--

4. --:-- - --:--

--

5. --:-- - --:--

--

6. --:-- - --:--

--

Save & Exit

oK to confirm

UWAGA: procedura wejścia w ustawienia czasu jest
taka sama dla wszystkich przedziałów czasowych.
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to select

oK to confirm

a
a
A

OKRESOWE WYŁĄCZENIE SYSTEMU LUB GRAFIK LETNI
Funkcja ta umożliwia ekonomiczną pracę urządzenia grzewczego w przypadku czasowych nieobecności, weekendów,
wakacji i przede wszystkim automatycznego restartu po upływie ustawionego przedziału czasu.

b OSTRZEŻENIE
•

W okresie wakacyjnym istotne jest, aby urządzenie grzewcze było podłączone do zasilania elektrycznego i gazu, aby zapewnić jego prawidłowe
działanie.

Temperaturę zasilania systemu grzewczego i / lub produkcji ciepłej wody użytkowej, należy ustawić w sposób opisany
poniżej:

F
A
D

Opis funkcji

Wyświetlacz
MENU

aby wyświetlić ekran MENU
OUTSIDE

7 oC

aby wejść do MENU UŻYTKOWNIKA

ALBO

A
C

D
C
A
A
C
ALBO

a

TECHNICIAN

A

0.0

A

date
time

User menu

aby wybrać “3. WAKACJE”

Holiday

1. HEATING

1. CH holiday setpoint

2. DOMESTIC HOT WATER

2. DHW holiday setpoint

3. HOLIDAY

DWA
RAZY

C
C
A

OFF OFF

69o

USER

4. MAINTENANCE
5. SETTINGS
6. DIAGNOSTICS

aby potwierdzić i wejść w wybrany wiersz

oK to confirm

oK to confirm

aby wybrać “1. Nastawa wakacji - C.O.”
CH holiday setpoint

50

aby ustawić wymaganą wartość

aby potwierdzić ustawienia i powrócić do wiersza
“1. Nastawa wakacji - C.O.”

oK to confirm

Holiday
1. CH holiday setpoint
2. DHW holiday setpoint

oK to confirm

aby wybrać “2. Nastawy wakacji - C.W.U.”
MENU

aby potwierdzić i wejść w wybrany wiersz

USER

TECHNICIAN

aby ustawić wymaganą wartość(tylko w
przypadku zasobnika z czujnikiem) (*)

DHW holiday setpoint

30
oK to confirm

aby potwierdzić ustawienia i powrócić do wiersza
“2. Nastawy wakacji - C.W.U.”

(*) W przypadku zasobników z termostatem, nie należy ustawić zbyt niskiej wartości temperatury, ponieważ może to
spowodować ciągłe żądania ciepłej wody użytkowej.
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Przycisk

Przycisk

E
G
A
A
D
A
A
D
A
A
C
ALBO

ALBO

UŻYTKOWANIE

ALBO

Opis funkcji

Wyświetlacz
Holiday start

aby powrócić do ekranu początkowego
OUTSIDE

7 oC

aby wyświetlić datę “Początku Wakacji”

69

20 / 10
2012
OFF OFF

o

0.0
date
time

oK to confirm

a
a
A

aby ustawić datę początku wakacji
Holiday start

30 / 10
2012

aby wybrać miesiąc

oK to confirm

aby ustawić miesiąc

Holiday start

a
a
A

Holiday start

30 / 12
2012

aby wybrać rok
oK to confirm

30 / 12
2012

aby potwierdzić wprowadzone ustawienia i przejść
do ekranu “Koniec wakacji”
UWAGA: aby dokonać ustawień dnia, miesiąca
i roku zakończenia wakacji, wykonaj te same
procedury jak opisano w “Początku Wakacji”.
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oK to confirm

oK to confirm

a
a
A

Holiday start

a
a
A

Holiday start

aby ustawić rok

30 / 10
2012

30 / 12
2012

oK to confirm

a
a
A

Holiday end

a
a
A

01 / 12
2012

oK to confirm

a
a
A

KONSERWACJA
Do obowiązków Właściciela/Użytkownika należy zapewnienie OKRESOWEJ konserwacji kotła. W trakcie tej czynności
wykwalifikowany serwis techniczny powinien dokonać pomiarów efektywności procesów spalania.
Do wykonania okresowych przeglądów uprawniony jest autoryzowany instalator lub autoryzowany serwis techniczny dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Importera (www.bongioanni.pl).
OKRESOWE KONSERWACJE są warunkiem gwarancji producenta i zapewniają:
- zwiększone bezpieczeństwo
- niższe koszty eksploatacji
- wydłużoną żywotność kotła.

RUTYNOWE CZYSZCZENIE
Co najmniej raz w roku wymagane jest czyszczenie komory spalania i usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni wymiennika
ciepła. Czyszczenia dokonuje wykwalifikowany personel.
Okresowe czyszczenie zapewnia zmniejszenie zużycia gazu, emisji zanieczyszczeń oraz zachowanie wydajności i
niezawodności kotła.
Vf
Przed przystąpieniem do czyszczenia:
- Ustaw główny przełącznik systemu (IG) na “OFF” (Wyłączony).
- Zamknij zawory odcinające paliwo.

IG

Ip

CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE
Obudowę zewnętrzną należy czyścić szmatką zwilżoną wodą i
detergentem. W przypadku uporczywych plam należy zwilżyć
szmatkę 50% roztworem wody i alkoholu (spirytusu) lub
specjalistycznym płynem.
Po oczyszczeniu osusz dokładnie urządzenie.

b
•

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie używaj materiałów ściernych, benzenu lub trójchlorków-etanu.

UTYLIZACJA PO ZUŻYCIU
Jeśli zdecydujesz się na stałe odłączyć kocioł, zwróć się do specjalistycznej firmy w celu dokonania utylizacji. Specjalista
musi upewnić się, że kocioł został odłączony od zasilania, wody i gazu. Urządzenie zawiera materiały potencjalnie
nadające się do recyklingu, które mogą być ponownie użyte. Elementy są łatwe do rozdzielenia i z tego powodu mogą
być użyte do recyklingu lub utylizacji.
- Elementy elektryczne i elektroniczne nie są już użyteczne, dlatego muszą zostać zebrane oddzielnie i zutylizowane w
sposób przyjazny dla środowiska.
- Nie wrzucaj urządzeń lub akcesoriów z odpadami domowymi. Upewnij się, że wszystkie produkty i akcesoria są
utylizowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.
- Zawsze należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa.

Opakowanie

W odniesieniu do opakowań:
Producent zawsze używa elementów nadających się do recyklingu i elementów ekologicznych.
Wszystkie materiały użyte do opakowania są przyjazne dla środowiska i mogą zostać ponownie wykorzystane; należy
przestrzegać procedur recyklingu dla konkretnego kraju, gwarantujących optymalny recykling.
Usuń opakowanie zgodnie z prawem ochrony środowiska.
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UŻYTKOWANIE

PRZESTARZAŁY SPRZĘT

UŻYTKOWANIE

NOTATNIK
NOTES
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MAJĄC NA UWADZE CIĄGŁE UDOSKONALANIE PRODUKTÓW SPÓŁKA BONGIOANNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA W KAŻDEJ CHWILI I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W PARAMETRACH TECHNICZNYCH
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