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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 Nebula Eco 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.

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 i kompletne, zgodne ze specyfikacją 
dostawy. Jeżeli występują jakiekolwiek niezgodności należy skontaktować się z przedstawicielem firmy, która 
sprzedała niniejsze urządzenie.

• 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 lub niewłaściwe użytkowanie 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. Należy 
ją również dołączyć w przypadku sprzedaży urządzenia innemu właścicielowi lub użytkownikowi, bądź w przypadku 
przeinstalowania do innego systemu. W przypadku uszkodzenia lub utraty instrukcji, należy pobrać ją ze strony 
internetowej Importera urządzeń.

•   Zaleca się wykonywanie przeglądu technicznego urządzenia co najmniej raz w roku.

a
CZYNNOŚCI ZABRONIONE

• 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.

• 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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Szybka instrukcja obsługi 

Poniższa instrukcja umożliwia szybkie włączenie i regulację kotła celem rozpoczęcia eksploatacji kotła
 
 Instrukcja zakłada, że kocioł został zainstalowany przez uprawnioną firmę instalacyjną, przeprowadzono pierwsze uru 
 chomienie kotła i że kocioł został wyregulowany celem jego prawidłowego działania. 
 W przypadku zainstalowania do kotła dodatkowych akcesoriów niniejsza instrukcja nie jest wystarczająca do zapewnie 
 nia jego prawidłowego działania. Należy zapoznać się z pełną instrukcją kotła i z instrukcjami zainstalowanych akceso 
 riów. 

W celu zapoznania się z pełnym opisem pracy kotła i zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowania należy 
przeczytać pełną instrukcję znajdującą się w dalszej części niniejszego opracowania. 

1. Otworzyć zawór odcinający gaz zamontowany przed kotłem. 
2. Ustawić na pozycji ON wyłącznik znajdujący się na instalacji elektrycznej przed kotłem: włączy się wówczas ekran 

kotła (rys. 1)

3.    Jeżeli chcemy załączyć tylko c.w.u. (bez c.o.) – należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk „wybór 
trybu pracy”               aż na wyświetlaczu pojawi się symbol          i załączy się tylko c.w.u.    

4.   Jeżeli chcemy załączyć zarówno c.o., jak i c.w.u  – należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk 
„wybór trybu pracy”            aż na wyświetlaczu pojawi się symbol  .

5.    Jeżeli chcemy załączyć tylko c.o.. (bez c.w.u.) – należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk 
„wybór trybu pracy”             aż na wyświetlaczu pojawi się symbol:             załączy się tylko c.o.

6.      Aby ustawić temperaturę c.w.u. – nacisnąć przyciski + i – ciepłej wody użytkowej (A na rys. 1). 
 Regulować temperaturę w zależności od własnych potrzeb. 
7.      Aby ustawić temperaturę c.o. – nacisnąć na przyciski + i – ogrzewania  (B na rys. 1). Regulować temperaturę w  
 zależności od własnych potrzeb. 
8.      Ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia na termostacie wewnątrz domu (jeżeli jest zamontowany). 

W tym momencie kocioł jest gotowy do pracy. 

W przypadku blokady kotła można go odblokować poprzez naciśnięcie przycisku „Reset” (E na rys. 1). 
Jeżeli kocioł nie zacznie pracować normalnie po trzech próbach należy skontaktować się z Autoryzowaną Firmą 
Serwisową.
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1. Instrukcja dla użytkownika
1.1. Panel sterujący

A. Ustawienie c.w.u

B. Ustawienie c.o. i parametrów. 

C. Wybór trybu pracy. 

D. Przycisk  przeglądania parametrów i zatwierdzania wartości. 

E. Reset alarmu i powrót do strony głównej wyboru parametrów. 

Dostęp do interfejsu – przez dotknięcie ekranu. Aktywacja interfejsu umożliwia dostęp do wszystkich przycisków. Po 15 
sekundach od ostatniego zwolnienia przycisku interfejs wyłącza wszystkie przyciski.

rys. 1

   A    B

   E    D    C

4

6

5

3

1
2

7

8

9

10

11

14

15

12
13
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SYMBOL STAŁY MIGAJĄCY

1
Wskazanie parametru 
w menu parametrów

2
Wizualizacja numeru parametru lub
ciśnienia instalacji lub % poziomu 

mocy płomienia

3
Wskazanie temperatur i wartości para-
metrów w przypadku nieprawidłowości 

i blokad

4 Żądanie c.o.
Wizualizacja punktu nastawy 

temperatury c.o.

5 Żądanie c.w.u.
Wizualizacja punktu nastawy 

temperatury c.w.u 

6
Wizualizacja trybu “komfort” c.w.u.:
napis włączony= Komfort aktywny

napis wyłączony = Komfort nieaktywny

7

Ikonki wskazujące na przepływowe 
c.w.u i na c.o.

Symbol włączony = funkcja włączona,
symbol wyłączony = funkcja 

wyłączona

8
Wizualizacja punktu nastawy 

temperatury zadanej

9 Wskazanie w stopniach Celsjusza

10
Aktywna pompa lub zawór kolektora 

solarnego

11 Jednostka pomiaru ciśnienia instalacji

12
Wizualizacja trybu kominiarz

i napisu “rpm” wskazującym na ilość 
obrotów na minutę

Wskazuje na rozpoczęcie pracy 
w trybie Kominiarz.

13

Podczas zmiany parametrów ikonka 
klucza francuskiego wyświetla się 

do czasu zatwierdzenia ustawionego 
parametru.

14 Wskazanie %

15 Wskazanie obecności płomienia
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1.2. Porównanie STAN PRACY KOTŁA – WIDOK KOMUNIKATÓW NA EKRANIE LCD
Normalna praca kotła

Przełącznik kotła w pozycji OFF

Przełącznik kotła w pozycji LATO lub ZIMA lub TYLKO C.O. 
Żadna funkcja nie jest aktywna 
Wyświetla się temperatura zasilania i ciśnienie instalacji c.o. 

Przełącznik kotła w pozycji LATO lub ZIMA 
Aktywna funkcja c.w.u. 
Wyświetla się temperatura c.w.u.

Przełącznik kotła w pozycji ZIMA lub TYLKO C.O 
Aktywna funkcja c.o. 
Wyświetla się temperatura zasilania

Tabela 1 – STAN PRACY KOTŁA – WIDOK KOMUNIKATÓW NA EKRANIE LCD w trakcie normalnego działania 

ZIMA TYLKO C.O.

ZIMALATO

ZIMALATO TYLKO C.O.
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Nieprawidłowe działanie 

Brak płomienia

Zadziałanie podwójnego czujnika na zasilaniu

Zadziałanie termostatu spalin

Zbyt niskie ciśnienie w instalacji

Awaria czujnika na zasilaniu

Awaria czujnika c.w.u

Awaria czujnika spalin

Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji

Awaria czujnika wlotu zimnej wody użytkowej

Awaria czujnika na powrocie

Awaria czujnika kolektora solarnego (SCS)

Awaria czujnika zaworu kolektora solarnego (SVS)

Awaria czujnika podgrzewacza solarnego (SBS)

Błąd komunikacji ze zdalnym sterowaniem (pojawia się tylko na 
ekranie zdalnego sterowania) 

Zadziałanie termostatu bezpieczeństwa strefy mieszania 2

Awaria czujnika na zasilaniu strefy mieszania 2

Awaria czujnika na zasilaniu strefy mieszania 3 
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Awaria czujnika na zasilaniu strefy mieszania 4

Awaria wentylatora

Brak komunikacji między urządzeniami peryferyjnymi (sterowniki strefowe, 
kolektora solarnego)

Niedozwolona konfiguracja hydrauliczna

Błąd konfiguracji stref (zdalne sterowanie i termostat pokojowy)

Awaria przetwornika ciśnienia

Błąd połączenia pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a pokojowym

Błąd komunikacji między płytą sterującą a sterownikiem interfejsu

Błąd - odchylenie ∆T max

Przekroczenia różnicy maksymalnej temperatury zasilania

Przekroczenia różnicy maksymalnej temperatury powrotu

Wyczerpana ilość prób odblokowania kotła za pomocą ekranu dotykowego

Wyczerpana ilość prób odblokowania kotła za pomocą zdalnego sterowania 
(opcjonalnie, jeżeli jest podłączone)

Tabela 2 – STAN PRACY KOTŁA – WIDOK KOMUNIKATÓW NA EKRANIE LCD w trakcie nieprawidłowego działania
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1. TRYB PRACY 
OFF

2.TRYB PRACY 
LATO

4. TRYB PRACY
ZIMA

6. TRYB PRACY
TYLKO C.O.

1.3. Wybór trybu pracy i włączenie / wyłączenie funkcji “Komfort

Każde naciśnięcie przycisku                załącza sekwencyjnie tryb pracy „LATO”             

“LATO” + KOMFORT” „ZIMA”                ZIMA + KOMFORT”, „TYLKO C.O.”          “OFF”.

Funkcja „KOMFORT” utrzymuje wysoką temperaturę wymiennika płytowego w celu zapewnienia szybszej odpowiedzi 
na żądanie ciepłej wody użytkowej. Zapalony symbol „KOMFORT” (6 rys.1) oznacza włączenie funkcji, zgaszony – jej 
wyłączenie, a kocioł działa wówczas w trybie zwykłym przepływowego przygotowania ciepłej wody użytkowej. W tym 
trybie wszystkie przyciski są aktywne.
 
W trybie pracy „LATO” jest zapewnione tylko wytwarzanie c.w.u. 
W trybie pracy „LATO + KOMFORT” jest aktywna tylko funkcja c.w.u. oraz utrzymanie wysokiej temperatury wymiennika 
płytowego. 
W trybie pracy „ZIMA” obie funkcje, tj. c.o. i c.w.u. są aktywne. 
W trybie pracy „ZIMA + KOMFORT” obie funkcje, tj. c.o. i c.w.u. są aktywne, a wymiennik płytowy utrzymuje wysoką 
temperaturę. 
W trybie pracy „TYLKO C.O.” jest zapewnione tylko wytwarzanie ciepłej wody dla c.o. 
W trybie pracy “OFF” nie jest aktywna żadna funkcja

3. TRYB PRACY
LATO + KOMFORT

5. TRYB PRACY
ZIMA + KOMFORT
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1. REGULACJA 
TEMPERATURY 

C.W.U 

2. REGULACJA
TEMPERATURY

C.O

1.4. Regulacja temperatury c.o. i c.w.u. 

Wybór żądanej temperatury c.w.u. następuje przez naciśniecie przycisku „+ i – c.w.u.” (A na rys.1). 
W trakcie wyboru temperatury ikonka c.w.u. (5 na rys. 1) miga. Po zwolnieniu przycisku ikonka miga jeszcze przez około 
3 s, jednocześnie miga również ustawiona wartość temperatury. Po upływie tego czasu wartość zostaje zapamiętana, a 
wyświetlacz wraca do normalnego działania. W trakcie migotania ikonki tylko przyciski regulacji temperatury c.w.u. są 
aktywne. 

Wybór żądanej temperatury zasilania c.o. następuje przez naciśniecie przycisku „+ i – c.o.” (B na rys.1). 
W trakcie wyboru temperatury ikonka c.o. (4 na rys. 1) miga. Po zwolnieniu przycisku ikonka miga jeszcze przez około 
3 s, jednocześnie miga również ustawiona wartość temperatury. Po upływie tego czasu wartość zostaje zapamiętana, 
a wyświetlacz wraca do normalnego działania. W trakcie migotania ikonki tylko przyciski regulacji temperatury c.o. są 
aktywne.
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1.5. Wyświetlanie parametrów

Aby wyświetlić kolejno wartości poszczególnych parametrów należy nacisnąć na przycisk „Info” (D na rys. 1). Aby wyjść 
z funkcji w dowolnym momencie należy nacisnąć na przycisk „Reset”. W punkcie 3.2.15 opisano znaczenie wszystkich 
parametrów.

PARAMETRY OPIS

P30 - TSP30 Wyświetla temperaturę zewnętrzną (w przypadku instalacji zewnętrznego czujnika). 

P31 Wyświetla temperaturę zasilania 

P32

Wyświetla obliczoną nominalną temperaturę zasilania 
Jeżeli czujnik zewnętrzny nie został zainstalowany, wyświetlana jest temperatura zasilania ustawiona na kotle 

ręcznie. Jeśli czujnik zewnętrzny jest zamontowany, wyświetlana jest temperatura zasilania obliczona przez kocioł 
na podstawie krzywych termoregulacji rys.15 

P42 Wyświetla temperaturę ciepłej wody użytkowej 

P46 Wyświetla temperaturę kolektora solarnego (jeżeli zainstalowano czujnik kolektora). 

P47 Wyświetla temperaturę zaworu kolektora solarnego (jeżeli zainstalowano czujnik zaworu kolektora solarnego). 

Tabela 3 - Parametry wyświetlane po wybraniu przycisku „Info”
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1.6. Nieprawidłowe działania niepodlegające zresetowaniu

Ekran sygnalizuje nieprawidłowe działanie poprzez wyświetlenie odpowiedniego kodu błędu (zob. pkt 1.2). Niektóre 
nieprawidłowości mogą być skasowane za pomocą przycisku „Reset”, inne wracają samoistnie do stanu pierwotnego – 
zob. następny punkt („Odblokowanie kotła”). 
W przypadku nieprawidłowości niepodlegających resetowaniu, ale samoistnie wracających do stanu pierwotnego 
podświetlony jest tylko ekran LCD, a żaden przycisk nie jest aktywny. Po zniknięciu przyczyny błędu z interfejsu znika 
również komunikat o błędzie i interfejs się włącza. Po upływie 15 sekund, podczas których żaden z przycisków nie jest 
dotykany, wszystkie przyciski, oprócz tych znajdujących się przy ekranie LCD, przestają być aktywne. 

1.7. Odblokowanie kotła 

Ekran sygnalizuje nieprawidłowe działanie poprzez wyświetlenie odpowiedniego kodu błędu (zob. pkt 1.2). Niektóre 
nieprawidłowości mogą być skasowane za pomocą przycisku „Reset”, inne wracają samoistnie do stanu pierwotne-
go. 

W przypadku blokad możliwych do zresetowania (E01, E02, E03, E40, E80, E86, E87) podświetlony jest zawsze 
przycisk „Reset” i ekran LCD. Jedynym aktywnym przyciskiem, który można wcisnąć, jest przycisk „Reset”. 

Po wciśnięciu „Reset”, jeżeli pozwalają na to warunki kotła, następuje zwolnienie blokady spowodowanej błędem. 
Z interfejsu znika również komunikat o błędzie i interfejs się włącza. Po upływie 15 sekund, podczas których żaden 
z przycisków nie jest dotykany, wszystkie przyciski, oprócz tych znajdujących się przy ekranie LCD, przestają być 
aktywne. 
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1.8. Działanie kotła

1.8.1. Uruchomienie

  Instrukcja zakłada, że kocioł został zainstalowany przez Autoryzowaną Firmę instalacyjną, że przeprowadzono jego   
 pierwsze uruchomienie i odbiór, i tym samym, kocioł jest w pełni przygotowany do prawidłowego działania.

- otworzyć zawór odcinający dopływ gazu; 
- ustawić wyłącznik elektryczny znajdujący się przed kotłem w pozycji ON. Włączy się wówczas wyświetlacz, wskazując  
 funkcje aktywne w danym momencie (zob. tabele 1 i 2); 
- wybrać system pracy kotła za pomocą przycisku „Wybór trybu pracy” na ekranie dotykowym (C rys.1): LATO,   
 LATO+KOMFORT, ZIMA, ZIMA+KOMFORT, TYLKO C.O., OFF (pkt 1.3)
- ustawić żądaną wartość temperatury dla wody do c.o. (zob. pkt 1.8.2.);
- ustawić żądaną wartość temperatury c.w.u. (zob. pkt 1.8.3); 
- w przypadku zamontowanego termostatu zewnętrznego, ustawić wartość żądanej temperatury otoczenia oraz progra-
mowanie tygodniowe

UWAGA 
Po okresie długiej bezczynności kotła, zwłaszcza w przypadku kotłów zasilanych propanem, mogą wystąpić trudności z zapłonem. Ze 
względu na powyższe, przed włączeniem kotła należy włączyć inne urządzenie zasilane gazem (np. kuchenkę gazową). 
Pomimo podjętych działań kocioł może zablokować się jeszcze raz lub dwa razy. Należy wówczas przywrócić go do pracy poprzez wciśnięcie 
przycisku „Reset” (E na rys. 1). 

1.8.2. Funkcja C.O.

W celu ustawienia temperatury wody c.o. należy wcisnąć przyciski „+ i – C.O.” (B na rys.1). 
Zakres regulacji temperatury ogrzewania zależy od wybranego zakresu pracy: 
-     zakres standardowy: od 20°C do 78°C (wybierany poprzez naciskanie  przycisków „+ i – C.O.” B na rys. 1); 
-     zakres ograniczony: od 20°C do 45°C (wybierany poprzez naciskanie przycisków „+ i – C.O.”). 

Wybór zakresu pracy powinien być dokonany przez technika instalatora lub przez Autoryzowaną Firmę Serwisową (zob. 
pkt 3.2.11). 
Podczas ustawiania temperatury na ekranie miga ikonka c.o. (4 na rys. 1) i wskazywana jest wartość ustawiana dla tem-
peratury wody przeznaczonej do ogrzewania. 
Kiedy instalacja c.o. wykazuje zapotrzebowanie na ciepło, na wyświetlaczu włącza się na stałe ikonka c.o. (4 na rys.1) 
oraz chwilowa temperatura wody zasilającej instalację. Ikonka palnika (15 na rys.1) pojawia się tylko w trakcie pracy 
palnika. Aby uniknąć częstych załączeń i wyłączeń kotła podczas pracy w trybie c.o. czas oczekiwania pomiędzy jednym 
a drugim uruchomieniem kotła wynosi od 1 do 10 minut (ustawienie domyślne 4), ustawienie domyślne można zmienić 
parametrem P11. 

Jednakże, w przypadku gdy temperatura wody spadnie poniżej pewnej wartości zawartej między 20° C a 78° C 
(domyślnie 40° C w zakresie standardowym, 20° C w ograniczonym), którą można zmienić parametrem P27, czas oczeki-
wania ulega wyzerowaniu i kocioł załącza się ponownie (zob. pkt 3.2.11). 

1.8.3. Funkcja C.W.U.

W celu ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej należy wcisnąć przyciski „+ i - C.W.U” (A na rys. 1). 

Funkcja c.w.u. ma zawsze pierwszeństwo przed funkcją c.o. 

Zakres regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej waha się od 35° C do 57° C. 

Podczas ustawiania temperatury na wyświetlaczu miga symbol c.w.u. (5 na rys.1) i wskazywana jest ustawiana wartość 
temperatury c.w.u.

UWAGA 
Kocioł posiada wbudowany seryjnie specjalny ogranicznik przepływu ciepłej wody użytkowej na wylocie z kotła. Wartości graniczne 
wynoszą: 13 l/min dla modelu Nebula Eco 1224 i 16 l/min dla modelu Nebula Eco 1232. 
Temperatura c.w.u. wytwarzanej przez kocioł zależy nie tylko od ustawionej za pomocą przycisków “+ i – c.w.u.” temperatury, ale również od 
żądanego przez użytkownika przepływu wody w kranie i od temperatury wody na wejściu z sieci wodociągowej.
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Ilość litrów c.w.u. na minutę wytwarzane przez kocioł w żądanej temperaturze zależy od mocy cieplnej kotła i od tempe-
ratury zimnej wody na wejściu, zgodnie z poniższym wzorem: 

                                                               K
l = litry ciepłej wody na minutę      =    ------
                                                              ∆T

gdzie K wynosi:
-  402 dla modelu Nebula Eco 1224 
-  489 dla modelu Nebula Eco 1232 

∆T = temperatura ciepłej wody - temperatura wody zimnej. 

Np. dla modelu Nebula Eco 1224, jeżeli temperatura zimnej wody wynosi 8° C, a chcemy mieć ciepłą wodę pod pryszni-
cem o temperaturze 38° C, ∆T wynosi: 

∆T = 38°C - 8°C = 30°C

i możemy uzyskać następującą ilość litrów ciepłej wody w żądanej temperaturze 38 °C:

       402
l =  ------  = 13,4 [l/min] (woda zmieszana w kranie)
        30

1.8.4. Funkcja KOMFORT 

Można włączyć funkcję „COMFORT” naciskając kilkakrotnie przycisk „tryb pracy” (C na rys.1) aż do momen-
tu wyświetlenia na ekranie napisu „COMFORT”; funkcja podtrzymuje wysoką temperaturę wymiennika płytowego, 
skracając w ten sposób czas oczekiwania na wytworzenie c.w.u. 

1.8.5. Funkcja PRZECIWZAMARZANIOWA 

Kocioł wyposażono w system ochrony przeciw zamarzaniu aktywny w trybach działania: LATO, LATO+KOMFORT, ZIMA, 
ZIMA+KOMFORT, TYLKO C.O., OFF. 

 Funkcja przeciwzamarzaniowa chroni jedynie kocioł, a nie cały instalację centralnego ogrzewania.

Można skutecznie chronić instalację c.o. przed mrozem używając do tego celu specjalnych środków zapobiegających 
zamarzaniu, przeznaczonych do urządzeń wielometalowych.

Nie używać produktów zapobiegających zamarzaniu silników samochodowych, jak również sprawdzić skuteczność 
działania produktu w czasie. 
Jeżeli włączenie palnika jest niemożliwe z powodu braku gazu, funkcje zabezpieczające przed zamarzaniem są nadal 
aktywne, ale ograniczone do włączenia pomp obiegowych. 

1.8.5.1 Funkcja przeciwzamarzaniowa zasilania

Gdy czujnik temperatury wody grzewczej wykaże, że temperatura wody wynosi 5 °C, kocioł włącza się i pozostaje 
włączony przy wartości minimalnej mocy cieplnej aż do momentu, gdy temperatura wody grzewczej osiągnie 30°C lub 
gdy minie 15 minut. 

W przypadku zablokowania się kotła obieg pompy jest zapewniony. 

1.8.5.2 Funkcja przeciwzamarzaniowa dla c.w.u. w płytach

Funkcja przeciwzamarzaniowa chroni również obieg c.w.u. 
Gdy czujnik temperatury wody użytkowej wykaże, że temperatura wody wynosi 5 °C, kocioł włącza się i pozostaje 
włączony przy wartości minimalnej mocy cieplnej aż do momentu, gdy temperatura wody użytkowej osiągnie 10 °C lub 
gdy minie 15 minut (rozdzielacz ustawia się w pozycji c.w.u.). 

Podczas fazy zapobiegania zamarzaniu ciepłej wody użytkowej temperatura jest stale mierzona przez czujnik zasilania i 
jeśli przekroczy wartość 60°C, palnik wyłączy się. Palnik włączy się ponownie, jeżeli żądanie ochrony przeciwzamarza-
niowej nadal jest aktywne, a temperatura zasilania spadnie poniżej 60°C. 

W przypadku zablokowania się kotła obieg pompy jest zapewniony. 
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1.8.6 Funkcja zapobiegająca blokadzie innych komponentów

W przypadku gdy kocioł jest bezczynny, a jest podłączony do sieci elektrycznej, co 24 godziny załączają się na chwilę 
pompa obiegowa i rozdzielacz, aby zapobiec ich ewentualnej blokadzie. Tę samą funkcję pełni przekaźnik, który można 
dowolnie zaprogramować, jeżeli jest używany do zasilania pompy obiegowej lub rozdzielacza. 

1.8.7. Praca z czujnikiem zewnętrznym (opcja) 

Kocioł można podłączyć do czujnika pomiaru temperatury zewnętrznej (opcja nieobowiązkowa oferowana przez pro-
ducenta). Znając temperaturę zewnętrzną, kocioł automatycznie reguluje temperaturę wody grzewczej, zwiększając ją, 
kiedy temperatura zewnętrzna spada i zmniejszając, kiedy wzrasta – dzięki temu poprawia się komfort w pomieszczeniu 
i zapewnia się tym samym oszczędność gazu. Maksymalne temperatury zakresu standardowego i ograniczonego są 
jednak zawsze przestrzegane. 

Taka praca kotła jest określana jako “praca w trybie płynnej zmiany temperatury”. 

Wahania temperatury wody grzewczej odbywają się zgodnie z programem zapisanym w mikroprocesorze systemu 
elektronicznego kotła. 

Przy zainstalowanym czujniku zewnętrznym przyciski „+ i – C.O.” (B na rys.1) tracą swą funkcję ustawiania temperatury 
wody grzewczej i stają się przyciskami służącymi do zmiany zadanej temperatury, tj. teoretycznej temperatury, którą się 
chce uzyskać w ogrzewanych pomieszczeniach. 
Podczas ustawiania temperatury na wyświetlaczu miga ikonka zadanej temperatury pokojowej (8 na rys.1) i jest wskaza-
na ustawiana wartość. 
Dla optymalnej regulacji krzywych zaleca się ustawienie bliskie wartości 20°C. Szczegółowe informacje dotyczące pracy 
w trybie płynnej zmiany temperatury znajdują się w pkt 3.2.14.

 Należy stosować wyłącznie oryginalne, dostarczone przez producenta czujniki zewnętrzne. Stosowanie nieoryginalnych   
 czujników zewnętrznych innych producentów, posiadających odmienne, niekompatybilne z elektroniką sterowania kotłem,   
 właściwości techniczne może skutkować nieprawidłowym działaniem samego czujnika zewnętrznego oraz kotła. 

1.8.8. Praca z systemem zdalnego sterowania (opcja) 

Kocioł można podłączyć do systemu zdalnego sterowania (opcja nieobowiązkowa oferowana przez producenta) 
pozwalającego na zarządzanie wieloma parametrami kotła, jak np. : 
-  wybór trybu pracy kotła; 
- wybór żądanej temperatury otoczenia; 
-  wybór temperatury wody w instalacji c.o.; 
-  wybór temperatury ciepłej wody użytkowej; 
-  zaprogramowanie czasów włączania c.o. i czasów aktywowania ewentualnego podgrzewacza zewnętrznego  
 (opcja); 
-  wyświetlanie diagnostyki kotła; 
-  zwolnienie blokady kotła; 
i innymi parametrami. 

Więcej informacji dot. podłączania systemu zdalnego sterowania – zob. pkt 3.2.13 oraz instrukcja dołączona do zdalne-
go sterowania

 Należy stosować wyłącznie oryginalne systemy zdalnego sterowania dostarczone przez producenta. Stosowanie nieoryginalny 
 ch systemów zdalnego sterowania innych producentów może wpływać niekorzystnie na pracę systemu zdalnego sterowania i  
 kotła. 

1.9. Blokada kotła 

Kocioł blokuje się automatycznie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w jego działaniu. 
Rozpoznanie stanu pracy kotła – zob. tabele 1 i 2.

Rozpoznanie możliwych przyczyn nieprawidłowości – zob. pkt 6. Tabela usterek technicznych znajduje się na końcu 
niniejszej instrukcji. 
W zależności od typu blokady należy postępować zgodnie z poniższym opisem.
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1.9.1. Blokada palnika 

Jeżeli dochodzi do blokady palnika z powodu braku płomienia na wyświetlaczu pojawia się migający kod E01. W takim 
przypadku należy postąpić w następujący sposób: 
- sprawdzić, czy zawór gazowy jest otwarty i czy gaz jest obecny w sieci, zapalając np. palnik w kuchence gazowej; 
- po sprawdzeniu obecności gazu odblokować palnik, naciskając przycisk „reset” (E na rys.1): jeżeli palnik nie załącza 
się i następuje ponowna blokada, po trzeciej próbie należy skontaktować się z Autoryzowaną Firmą Serwisową w celu 
dokonania naprawy.

Powtarzająca się z pewną częstotliwością blokada palnika oznacza nieprawidłowe działanie urządzenia - należy się 
skontaktować wówczas z Autoryzowaną Firmą Serwisową w celu dokonania naprawy. 

1.9.2. Blokada wskutek braku ciągu (zablokowanie spalin) 

W przypadku wadliwego działania systemu pobierania powietrza/odprowadzania spalin następuje blokada kotła a na 
ekranie LCD pojawia się migający kod E03 (zadziałanie termostatu spalin). 
Skontaktować się z Autoryzowaną Firmą Serwisową w celu dokonania naprawy.

1.9.3. Blokada wskutek zbyt niskiego ciśnienia

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się migający błąd E04 sygnalizujący blokadę wskutek nie-
dostatecznego ciśnienia w instalacji (oraz zadziałanie presostatu bezpieczeństwa), należy 
napełnić instalację przy użyciu kurka (rys.2). Błąd E04 pojawia się na ekranie, gdy ciśnienie 
w układzie spada poniżej 0,4 bar i resetuje się samoistnie w chwili, gdy ciśnienie w instalacji 
osiągnie poziom 1,0 bar. Wartość ciśnienia przy zimnym kotle powinna wynosić 1÷1,3 bar. 

Aby przywrócić prawidłową wartość ciśnienia wody, należy wykonać następujące czynności: 
- przekręcić w lewo pokrętło kurka napełniającego (rys.2), aby umożliwić wejście wody do 
kotła; 
- nie zakręcać kurka do momentu, gdy na panelu sterowania pokaże się wartość ciśnienia 
1÷1,3 bar; 
- obracając pokrętło w prawo zamknąć kurek napełniający. 

W przypadku ponownej blokady należy skontaktować się z Autoryzowaną Firmą Serwisową 
w celu dokonania naprawy.

 Po zakończeniu napełniania należy dokładnie zakręcić kurek napełniający.
 Jeśli kurek nie zostanie prawidłowo zakręcony, wskutek wzrostu ciśnienia, na ekranie może pojawić się błąd E09, a następnie  
 nastąpi otwarcie zaworu bezpieczeństwa instalacji c.o. i wyciek wody. 

Kurek napełniający

rys. 2



20

1.9.4. Blokada wskutek nieprawidłowego działania wentylatora

Praca wentylatora jest stale kontrolowana. W razie nieprawidłowego działania wentylatora zgaśnie palnik, a na ekranie 
pojawia się migający kod E40. 
Stan ten utrzymuje się aż do momentu przywrócenia prawidłowych parametrów działania wentylatora. 
Jeżeli kocioł nie wznowi pracy i pozostanie w takim stanie, należy się skontaktować z Autoryzowaną Firmą Serwisową w 
celu dokonania naprawy. 

1.9.5. Alarm spowodowany nieprawidłowym działaniem czujników temperatury 

W przypadku blokady palnika wskutek nieprawidłowego działania czujników temperatury na wyświetlaczu pojawiają się 
kody: 

-  E05 dla czujnika c.o. 
 W tym przypadku kocioł nie pracuje. 
-  E06 dla czujnika c.w.u.
 W tym przypadku kocioł działa wyłącznie w trybie c.o., funkcja c.w.u. jest wyłączona. 
-  E15 dla czujnika powrotu. 
 W tym przypadku kocioł nie pracuje. 

We wszystkich trzech przypadkach należy się skontaktować z Autoryzowaną Firmą Serwisową lub wezwać Autoryzowaną Firmę Serwisową 
w celu dokonania naprawy.

1.9.6. Alarm spowodowany nieprawidłowym połączeniem z systemem zdalnego sterowania (opcja) 

Kocioł rozpoznaje obecność systemu zdalnego sterowania (opcjonalnie, nie obowiązkowo). 
Jeżeli system zdalnego sterowania został podłączony, ale kocioł nie otrzymuje od niego informacji, kocioł wykonuje 
próbę nawiązania komunikacji przez 60 sekund, a po upływie tego czasu na ekranie pojawi się kod E31. 
Kocioł będzie działać nadal zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi na ekranie dotykowym, z pominięciem ustawień 
wprowadzonych w systemie zdalnego sterowania.

W takim przypadku należy zwrócić się do Autoryzowanej Firmy Serwisowej w celu dokonania naprawy. 

System zdalnego sterowania może zakomunikować obecność awarii lub blokady i odblokować kocioł 3 razy w ciągu 
24 godzin. Po wyczerpaniu tych prób na wyświetlaczu kotła pojawi się kod E99. Celem zresetowania błędu E99 kocioł 
należy odłączyć i ponownie podłączyć do sieci elektrycznej. 

1.10. Konserwacja 

Okresowe przeglądy kotła powinny być przeprowadzane zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w 
odpowiednim dziale niniejszej instrukcji.
Prawidłowa konserwacja kotła umożliwia pracę w optymalnych warunkach, w poszanowaniu środowiska natural-
nego i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i/lub mienia.
Wszystkie czynności utrzymania technicznego dotyczące kotła powinny być przeprowadzane przez wykwalifiko-
wanych techników. 

W zakresie przeglądów i napraw producent zaleca klientom kontakt z autoryzowaną siecią punktów serwisowy-
ch, których personel został odpowiednio przeszkolony do efektywnego wykonywania przedmiotowych czynności. 

1.11. Uwagi dla użytkownika 

Użytkownik ma swobodny dostęp jedynie do tych części kotła, do których dostanie się nie wymaga użycia 
przyrządów i/lub narzędzi: nie jest więc upoważniony do zdejmowania budowy kotła i wykonywania prac w jego 
wnętrzu.
Nikt, w tym także wykwalifikowani instalatorzy lub serwisanci, nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w 
kotle. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach, zwierzętach lub w mieniu powstałe w wyniku 
przeróbek lub niewłaściwych napraw kotła.
Odblokowanie pompy może być konieczne w przypadku dłuższego przestoju kotła niepodłączonego do sieci 
elektrycznej.
Taka czynność, wymagająca zdjęcia obudowy i dostania się do wewnętrznej części kotła, musi być wykonana 
przez Autoryzowaną Firmę Serwisową.
Można uniknąć blokady pompy poprzez dodanie do wody w instalacji specjalnego inhibitora przeznaczonego dla 
urządzeń wielometalowych.
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2. Charakterystyka techniczna i wymiary 

2.1. Charakterystyka techniczna 

Niniejszy kocioł pracuje z wbudowanym palnikiem z pełnym wstępnym mieszaniem i jest dostarczany w następujących 
wersjach: 
- Nebula Eco: kocioł kondensacyjny ze szczelną komorą spalania i wymuszonym
  ciągiem do produkcji ciepłej wody c.o. i przepływowej c.w.u; 

Dostępne są kotły o następujących mocach:

- Nebula Eco 1224: z wydajnością cieplną 23,7 kW 
- Nebula Eco 1232: z wydajnością cieplną 30,4 kW 

Wszystkie modele wyposażone są w elektroniczny zapłon i elektrodę jonizacyjną kontroli płomienia. 

Kotły spełniają wszystkie normy obowiązujące w kraju przeznaczenia wskazanym na tabliczce znamionowej. 

Poniżej przedstawiono główne dane techniczne kotła. 

Cechy konstrukcyjne 

- Panel sterujący ze stopniem ochrony instalacji elektrycz-
nej IPX5D.
- Sterowniki bezpieczeństwa i zintegrowana modulacja. 
- Elektroniczny zapłon z wbudowanym zapalnikiem i   
 elektrodą jonizacyjną.
- Palnik ze stali nierdzewnej z pełnym wstępnym mieszani-
em.
- Monotermiczny wymiennik ciepła o wysokiej wydajności 
ze stali nierdzewnej i kompozytu, z odpowietrznikiem. 
- Zawór gazowy z modulatorem i podwójnym zabezpiec-
zeniem elektromagnetycznym oraz stałym stosunkiem 
powietrze/gaz.
- Modulujący wentylator powietrza spalania z 
elektroniczną kontrolą prawidłowego działania.

- Pompa obiegowa c.o. z wbudowanym odpowietrznikiem.
- Czujnik ciśnienia w obiegu c.o.
- Czujnik temperatury wody c.o. i c.w.u.
- Termostat spalin w przewodzie dymnym.
- Czujnik spalin na pierwotnym wymienniku ciepła.
- Wbudowany automatyczny zawór różnicowy (by-pass. 
- Naczynie wzbiorcze o poj.10 l.
- Kurki do ręcznego napełniania i opróżniania instalacji. 
- Wymiennik płytowy c.w.u. wykonany ze stali nierdzew-
nej.
- Rozdzielacz.
- Przepływomierz do pomiaru natężenia przepływu c.w.u.. 
- Ogranicznik natężenia przepływu c.w.u. ustawiony na 13 
l/ min (Nebula Eco 1224) i 16 l/min (Nebula Eco 1232).

Interfejs użytkownika

-  Wbudowany interfejs dotykowy LCD do wyświetlania i  
 sterowania trybem pracy kotła: LATO, LATO+KOMFORT,  
 ZIMA, ZIMA+KOMFORT, TYLKO C.O., OFF.

-  Regulacja temperatury wody c.o.: 20-78°C (zakres stan-
dardowy) lub 20-45°C (zakres ograniczony).
- Regulacja temperatury wody c.w.u.: 35-57°C.

Cechy funkcjonalne 

- Elektroniczna modulacja płomienia w funkcji c.o. z 
regulacją czasu wzrostu (60 sekund regulowanych).
- Modulacja elektroniczna płomienia w funkcji c.w.u.
- Pierwszeństwo funkcji c.w.u.
- Funkcja przeciwzamarzaniowa układu zasilania: ON przy  
 5°C; OFF przy 30°C lub po 15 minutach pracy, jeżeli tem 
 peratura c.o. > 5°C. 
- Funkcja przeciwzamarzaniowa c.w.u.: ON przy 5°C; OFF  
 przy 10°C lub po 15 minutach pracy, jeżeli temperatura  
 c.w.u. > 5°C. 
- Czasowa funkcja Kominiarz: 15 minut. 
- Parametr regulacji maksymalnej wydajności cieplnej dla 
c.o. 
- Parametr regulacji maksymalnej wydajności cieplnej 
zapłonu.
-  Wstępny wybór zakresu ogrzewania: standardowy lub  
 ograniczony. 
- Funkcja rozprowadzenia płomienia w zapłonie. 
- Regulacja czasowa termostatu ogrzewania: 240 sekund  
 regulowanych. 
- Funkcja postcyrkulacji c.o., funkcja przeciwzamarza-
niowa i czyszczenia komina: 30 sekund regulowanych. 

- Funkcja postcyrkulacji c.w.u.: 30 sekund.
- Funkcja postcyrkulacji dla temperatury c.o. > 78°C: 
30 sekund. 
- Funkcja postwentylacji po zakończeniu działania: 10  
 sekund. 
- Funkcja postwentylacji dla temperatury c.o. > 95°C. 
- Funkcja zapobiegania blokadzie pompy obiegowej i  
 rozdzielacza: 30 sekund pracy po 24 godzinach prze-
stoju.
- Przystosowanie do podłączenia termostatu otocze-
nia.
- Przystosowanie do pracy z czujnikiem zewnętrznym  
 (opcja, dostarcza producent).
- Przystosowanie do pracy z systemem zdalnego ste-
rowania OpenTherm (opcja, dostarcza producent).
- Przystosowanie do pracy strefowej.
- Przystosowanie do pracy z kolektorami solarnymi.
 Funkcja zapobiegania uderzeniom wodnym: regulo-
wana od 0 do 3 sekund parametrem P15.
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2.2. Wymiary
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rys. 3

F  Wlot zimnej wody 
G Wlot gazu 
SI Korek inspekcyjny syfonu 
M Zasilanie instalacji c.o. 

C Wylot c.w.u. 
RC Kurek napełniania
R Powrót instalacji c.o. 
RS Kurek spustowy

Widok od dołu Widok od góry

SI

M

C G F

R

RS
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2.3. Schematy hydrauliczne
1. Syfon odprowadzania skroplin
2. Modulowany zawór gazowy
3. Podwójny czujnik temperatury c.o. na zasilaniu
4. Modulowany wentylator
5. Wymiennik pierwotny
6. Odpowietrznik
7. Przewód zasysania powietrza
8. Przewód odprowadzania spalin
9. Króćce do pomiaru spalin
10. Termostat spalin na przewodzie odprowadzania
11. Czujnik spalin na wymienniku
12. Elektroda zapłonu i jonizacyjna
13. Naczynie wzbiorcze
14. Czujnik sterowania wentylatorem
15. Czujnik temperatury powrotu
16. Zawór bezpieczeństwa 3 bar
17. Przetwornik ciśnienia
18. Odpowietrznik
19. Pompa obiegowa modulująca
20. Kurek spustowy
21. Ogranicznik przepływu c.w.u.
22. Kurek napełniania
23. Czujnik temperatury zimnej wody użytkowej
24. Przepływmierz z filtrem zimnej wody
25. Wtórny wymiennik płytowy izolowany cieplnie
26. Czujnik temperatury c.w.u.
27. Automatyczny zawór różnicowy (by-pass)
28. Zawór trójdrożny z napędem elektrycznym

 S  Odprowadzanie skroplin
 G Wlot gazu
 M  Zasilanie instalacji c.o.
 C  Wylot c.w.u.
 F Wlot zimnej wody
 R  Powrót z instalacji c.o.rys. 4
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  1 sifone raccogli condensa
  2 valvola gas modulante
  3 doppio sensore di temperatura di mandata
  4 
  5 

ventilatore modulante

  6 
  7 

scambiatore primario condensante

  8 
  9 

disareatore

10 

condotto aspirazione aria

11 

condotto evacuazione fumi

12 

prese analisi fumi

13 

termostato fumi su condotto d’evacuazione

14 

termostato fumi su scambiatore

16 

elettrodo di accensione e rilevazione

17 

vaso d’espansione

18 

sensore controllo ventilatore

19 
disareatore

20 
circolatore modulante

21 
22 rubinetto di carico
23 

sensore di pressione

25  

limitatore di portata

26 

rubinetto di scarico

27 

flussimetro con filtro acqua fredda

28 

scambiatore secondario a piastre isolato termicamente

 

sensore di temperatura acqua calda sanitaria

 

by-pass automatico
valvola a 3 vie motorizzata

M mandata riscaldamento
G gas
C acqua calda sanitaria
F acqua fredda (da acquedotto)
R ritorno riscaldamento
S scarico condensa

G

20

17
18

valvola di sicurezza 3 bar

15

24

15 sensore di temperatura di ritorno

sensore di temperatura acqua fredda sanitaria
24

2.4. Dane dotyczące zasad działania

Wartości ciśnienia na palniku podane na następnej stronie powinny zostać sprawdzone po 3 minutach pracy kotła. 

Nebula Eco 1224

Rodzaj gazu

Max 
obciążenie 

c.o
[kW]

Moc cieplna 
c.o.

(80-60°C)
[kW]

Moc cieplna 
c.o.

(50-30°C)
[kW]

Moc cieplna 
c.w.u.[kW]

Ciśnienie 
zasilania 

[mbar]

Dysza
 [mm/100]

Średnica 
membrany

[mm]

Wartość CO2 
w spalinach

[%]
min max min max

Gaz ziemny G20 23,7 2,7 22,9 3,22 24,9 3 27,4 20 3,7 - 9 ÷ 9,3
Gaz płynny G31 23,7 2,7 22,9 24,9 3 27,4 37 3,0 - 10

Tabela 4 - Dane kalibracyjne Nebula Eco 1124

Nebula Eco 1232

Rodzaj gazu

Max 
obciążenie 

c.o
[kW]

Moc cieplna 
c.o.

(80-60°C)
[kW]

Moc cieplna 
c.o.

(50-30°C)
[kW]

Moc cieplna 
c.w.u.[kW]

Ciśnienie 
zasilania 

[mbar]

Dysza
 [mm/100]

Średnica 
membrany

[mm]

Wartość CO2 
w spalinach

[%]
min max min max

Gaz ziemny G20 30,4 3,9 29,4 4,4 32,3 3,9 33,4 20 4,45 - 9 ÷ 9,3
Gaz płynny G31 30,4 3,9 29,4 32,3 3,9 33,4 37 3,55 - 10

Tabela 5 - Dane kalibracyjne Nebula Eco 1132

Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 45°C = 8,9 l/min   Wytwarzanie c.w.u.∆T 30°C = 13,4 l/min * 
Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 40°C = 10 l/min    Wytwarzanie c.w.u.∆T 25°C = 16,1 l/min * 
Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 35°C = 11,5 l/min   *Uwaga: woda jest mieszana w kranie 

Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 45°C = 10,9 l/min   Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 30°C = 16,3 l/min * 
Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 40°C = 12,2 l/min   Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 25°C = 19,6 l/min * 
Wytwarzanie c.w.u. z ∆T 35°C = 14,0 l/min   *Uwaga: woda jest mieszana w kranie
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2.5. Dane ogólne 

MODEL Nebula Eco 1224 Nebula Eco 1232
Kategoria urządzenia - II2H3P II2H3P
Minimalne ciśnienie pracy obiegu c.o. bar 0,5 0,5
Maksymalne ciśnienie pracy obiegu c.o. bar 3 3
Minimalne ciśnienie pracy obiegu c.w.u. bar 0,5 0,5
Maksymalne ciśnienie pracy obiegu c.w.u. bar 6 6
Przepływ szczególny c.w.u. (∆t 30K) l/min 13,4 16,3
Zasilanie elektryczne –Napięcie/Częstotliwość V - Hz 230 - 50 230 - 50
Bezpiecznik zasilania A 3,15 3,15
Maksymalny pobór mocy W 89 99
Stopień ochrony elektrycznej IP X5D X5D
Waga netto kg 30,5 38

Zużycie gazu ziemnego przy maks. przepływie w c.o. (*) m3/h 2,51 3,22
Zużycie propanu przy . przepływie w c.o. kg/h 1,84 2,36

Maksymalna temperatura pracy dla c.o. °C 83 83
Maksymalna temperatura pracy dla c.w.u. 62 62
Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego l 10 10
Maksymalna zalecana pojemność instalacji (**) l 200 200
Tabela 6 – Dane ogólne Nebula Eco 

(*) Wartość w odniesieniu do 15°C - 1013 mbar 
(**) Maksymalna temperatura wody 83°C, ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym  1 bar

Nebula Eco 1224 Pmax Pmin Obciążenie 30%
Straty na obudowie przy włączonym palniku % 0,61 6,52 -
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku % 0,21
Straty w kominie przy włączonym palniku % 2,69 2,08 -
Masowy przepływ spalin g/s 12,43 1,33 -
T spalin – T powietrza °C 61 33 -
Użyteczna sprawność cieplna max (60/80°C) % 96,7 - -
Użyteczna sprawność cieplna max (30/50°C) % 105,1 - -
Użyteczna sprawność cieplna min. (60/80°C) % - 91,4 -
Użyteczna sprawność cieplna min. (30/50°C) % - 104,9 -
Sprawność użyteczna przy 30% obciążenia % - - 106,5
Klasa emisji NOX - 5
Tabela 7 - Dane dotyczące spalania Nebula Eco 1224 

Nebula Eco 1232 Pmax Pmin Obciążenie 30%
Straty na obudowie przy włączonym palniku % 0,87 5,10 -
Straty na obudowie przy wyłączonym palniku % 0,19
Straty w kominie przy włączonym palniku % 2,33 2,00 -
Masowy przepływ spalin g/s 15,81 1,87 -
T spalin – T powietrza °C 60 40,5 -
Użyteczna sprawność cieplna max (60/80°C) % 96,8 - -
Użyteczna sprawność cieplna max (30/50°C) % 106,2 - -
Użyteczna sprawność cieplna min. (60/80°C) % - 92,9 -
Użyteczna sprawność cieplna min. (30/50°C) % - 104,8 -
Sprawność użyteczna przy 30% obciążenia % - - 108,3
Klasa emisj NOX - 5
Tabela 8 - Dane dotyczące spalania Nebula Eco 1232 

Klasa emisj NOX 
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2.6. Dane ERP i etykietowanie

 
 
Model: NEBULA ECO 1224  
Kocioł kondensacyjny: tak 
Kocioł niskotemperaturowy (**): tak 
Kocioł typu B1: nie  
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: nie 
Ogrzewacz wielofunkcyjny: tak 

 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli tak – wyposażony w dodatkowy element grzejny: -  

 
Parametr  
 
Znamionowa moc cieplna 

 
Symbol  
 

Pn  

 
Wartość 

 
23  

 
Jedn.  
 

kW  

 
Parametr  
 
Sezonowa efektywność 
ogrzewania pomieszczeń 

 
Symbol  
 

S  

 
Wartość  
 

91  

 
Jedn.  
 

% 

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: moc cieplna  Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: sprawność  
użytkowa  użytkowa 
Przy znamionowej mocy cieplnej i w  
reżimie wysokotemperaturowym (*)  
 
Przy znamionowej mocy cieplnej na  
poziomie 30 % i w reżimie  
niskotemperaturowym (**)  
 
 
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej   
 
Przy pełnym obciążeniu  
 
Przy częściowym obciążeniu 
W trybie czuwania 

 
P4  
 

 
P1  
 

 
 

elmax  
 
elmin  
 
PSB  

 
22,9  
 

 
7,3  
 
 
 

0,032  
 
0,016  
 
0,003  

 
kW  
 

 
kW  
 
 
 
kW  
 
kW  
 
kW  

Przy znamionowej mocy cieplnej i w   
reżimie wysokotemperaturowym (*)  
 
Przy znamionowej mocy cieplnej na  
poziomie 30 % i w reżimie  
niskotemperaturowym (**)  
 
Pozostałe parametry  
 
Straty ciepła w trybie czuwania 
 
Pobór mocy palnika zapłonowego  
Roczne zużycie energii  
Emisje tlenków azotu  

 
4  

 

 
1  

 

 
 

Pstby  
 
Pign  
 
QHE  
NOx  

 
86,5  
 

 
95,9  
 
 
 
0,049  
 
0,000  
 

41  
29  

 
% 
 

 
% 
 
 
 
kW  
 
kW  
 
GJ  

mg/kWh 

Ogrzewacze wielofunkcyjne:  
 
Deklarowany profil obciążeń  
 
Dzienne zużycie energii elektrycznej  

 
Roczne zużycie energii elektrycznej  

 
 
 
 

Qelec  
 
AE
C  

 
 
XL  
 

0,194  
 

42  

 
 
 
 

kWh  
 
kWh  

 
Efektywność energetyczna  
podgrzewania wody  
 
Dzienne zużycie gazu 
 
Roczne zużycie gazu 

 
 

wh  
 
Qfuel  
 
AFC  

 
 

83  
 

27,870  
 

21  

 
 

% 
 

kWh  
 
GJ  

Dane kontaktowe: Bongioanni Caldaie s.r.l. - Via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)  
 
(*) W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie urządzenia wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.  
(**) Niska temperatura oznacza temperaturę na powrocie (wlot kotła) i wynosi dla kotłów kondensacyjnych - 30°C, dla urządzeń niskotemperaturowych - 37 °C,                       
dla pozostałych - 50°C. 
 
 
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A 
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A 
 
Tab. 9 Dane ERP  i Etykietowanie - NEBULA ECO 1224  
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Modeli: NEBULA ECO 1232  
Kocioł kondensacyjny: tak   
Kocioł niskotemperaturowy (**): tak 
Kocioł typu B1: nie  
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń: nie  
Ogrzewacz wielofunkcyjny: tak 

 
 
 
 
 

Jeżeli tak – wyposażony w dodatkowy element grzejny: - 

 
Parametr 
 
Znamionowa moc cieplna 

 
Symbol  
 

Pn  

 
Wartość  

 
29  

 
Jedn.  

 
kW  

 
Parametr  
 
Efcienza energetica stagionale del  
riscaldamento d'ambiente  

 
Symbol  
 

S  

 
Wartość  

 
93  

 
Jedn. 
 

% 

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: moc  Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze: sprawność  
cieplna użyteczna  użytkowa 
Przy znamionowej mocy cieplnej i w  
reżimie wysokotemperaturowym (*)  
 
Przy znamionowej mocy cieplnej na 
poziomie 30 % i w reżimie 
niskotemperaturowym  (**)  
 
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej 
 
Przy pełnym obciążeniu  
 
Przy częściowym obciążeniu 
 
W trybie czuwania 

 
P4  
 

 
P1  
 

 
 

elmax  
 
elmin  
 
PSB  

 
29,4  
 

 
9,6  
 
 
 

0,038  
 
0,017  
 
0,003  

 
kW  
 

 
kW  
 
 
 
kW  
 
kW  
 
kW  

Przy znamionowej mocy cieplnej i w   
reżimie wysokotemperaturowym (*)  
Przy znamionowej mocy cieplnej na 
poziomie 30 % i w reżimie 
niskotemperaturowym (**)  
 
Pozostałe parametry 
 
Straty ciepła w trybie czuwania 
 
Pobór mocy palnika zapłonowego  
Roczne zużycie energii 

Emisje tlenków azotu 

 
4  

 

 
1  

 

 
 

Pstby  
 
Pign  
 
QHE  
NOx  

 
86,9  
 

 
97,8  
 
 
 
0,059  
 
0,000  
 

52  
34  

 
% 
 

 
% 
 
 
 
kW  
 
kW  
 
GJ  

mg/kWh  

Ogrzewacze wielofunkcyjne::  
 
Deklarowany profil obciążeń 
 
Dzienne zużycie energii elektrycznej  
 
Roczne zużycie energii elektrycznej  

 
 
 
 

Qelec  
 
AE
C  

 
 
XXL  
 
0,191  
 

41  

 
 
 
 

kWh  
 
kWh  

 
 
Efektywność energetyczna  
podgrzewania wody 
 
Dzienne zużycie gazu  
 
Roczne zużycie gazu 

 
 

wh  
 
Qfuel  
 
AFC  

 
 

87  
 

35,030  
 

27  

 
 

% 
 

kWh  
 
GJ  

Dane kontaktowe: Bongioanni Caldaie s.r.l. - Via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)  
 
(*)W reżimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie urządzenia wynosi 60 °C, a wody zasilającej na jego wylocie 80 °C.  
(**)Niska temperatura oznacza temperaturę na powrocie (wlot kotła) i wynosi dla kotłów kondensacyjnych - 30°C, dla urządzeń niskotemperaturowych - 37 °C,                       
dla pozostałych - 50°C. 
 
 
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A 
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A 
 
Tab. 10 Dane ERP  i Etykietowanie - NEBULA ECO 1232  
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3. Instrukcje dla instalatora 

3.1. Normy w zakresie instalacji 

To jest kocioł kategorii II2H3P i jego instalacja powinna być przeprowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-
pisami prawnymi i normami technicznymi na terenie Polski.

3.2. Instalacja

  Zarówno do instalacji, jak i do konserwacji oraz wymiany komponentów należy używać wyłącznie oryginalnych  
 akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez producenta. 
 Zastosowanie akcesoriów i części zamiennych innych niż oryginalne nie gwarantuje prawidłowej eksploatacji   
 kotła.

3.2.1. Opakowanie
 
Kocioł jest dostarczany w opakowaniu w postaci pudła z grubego kartonu. 
Po rozpakowaniu kotła upewnić się, czy urządzenie jest w stanie nienaruszonym. 
Materiały opakowaniowe podlegają recyklingowi, dlatego też powinny zostać przesłane do specjalnych punktów se-
lektywnej zbiórki odpadów. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, opakowania mogą stanowić źródło zagrożenia. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach, zwierzętach i w mieniu wynikające z nieprzestrzegania 
powyższych zaleceń. 

Opakowanie zawiera
 
- zestaw miedzianych kształtek do podłączenia kotła do sieci gazowej, do instalacji c.o. i c.w.u; 
- 4 zawory odcinające: po jednym dla gazu, zimnej wody, zasilania i powrotu; 
- rama pozwalająca na przymocowanie kotła do ściany; 
- worek zawierający: 
 a) niniejszą instrukcję montażu, obsługi i konserwacji kotła; 
 b) świadectwo kontroli; 
 c) szablon montażowy do umocowania kotła na ścianie (rys. 5); 
 d) 2 śruby z kołkami do umocowania kotła na ścianie; 

3.2.2. Wybór miejsca instalacji kotła
 
Podczas wyboru miejsca instalacji kotła należy zwrócić uwagę na: 
- informacje zawarte w punkcie 3.2.6 System poboru powietrza i odprowadzania spalin i w jego podpunktach; 
- przeprowadzenie kontroli, czy mur ma odpowiednią wytrzymałość; należy unikać mocowania kotła na słabych ściankach  
  działowych; 
- unikać montowania kotła nad urządzeniami, które w trakcie użytkowania mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócać jego  
   prawidłowe funkcjonowanie (kuchenki gazowe, które przyczyniają się do powstawania tłustych oparów, pralki itp.). 

3.2.3. Ustawienie kotła
 
W opakowaniu każdego kotła znajduje się papierowy szablon montażowy (rys.5).
Szablon ułatwia prawidłowe ułożenie przewodów podłączeniowych do instalacji c.o. i c.w.u., do sieci gazowej oraz do 
przewodów powietrzno-spalinowych w trakcie prac montażowych instalacji hydraulicznej oraz przed samym zainstalo-
waniem kotła. 
Wykonany z papieru o wysokiej gramaturze szablon powinien być przymocowany przy użyciu poziomicy do ściany pr-
zeznaczonej do montażu kotła; szablon zawiera wszelkie wskazówki niezbędne do wykonania otworów przeznaczonych 
do umocowania kotła na ścianie przy użyciu dwóch śrub z kołkami rozporowymi. 
Dolna część szablonu pozwala na dokładne ustalenie punktu, w którym powinny znaleźć się przyłącza przewodów ga-
zowych, zimnej wody, wylotu ciepłej wody i przewodów zasilania i powrotu instalacji c.o. 
Górna część umożliwia zaznaczenie punktów, w których należy umieścić przewody powietrzno-spalinowe.

 Z uwagi na fakt, że temperatura ścian, na których zainstalowano kocioł, a także zewnętrzna temperatura koncen 
 trycznych przewodów powietrzno-spalinowych, jest niższa od 60°C, zachowanie bezpiecznej odległości od ścian  
 łatwopalnych nie jest konieczne. 
 W przypadku kotłów o podwójnych przewodach powietrzno-spalinowych, jeśli w miejscu instalacji występują   
 ściany i przejścia łatwopalne, między ścianą a przewodem odprowadzania spalin należy umieścić materiał   
 izolacyjny. 
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3.2.4. Montaż kotła

Przed podłączeniem kotła do przewodów instalacji c.o. i c.w.u. należy przeprowadzić dokładne czyszczenie instalacji. 

Przed uruchomieniem NOWEGO urządzenia należy go oczyścić w celu usunięcia metalowych opiłków pochodzących z obróbki 
i spawania, resztek olejów i smarów, które po przedostaniu się do kotła mogłyby spowodować jego uszkodzenie lub wpłynąć 
niekorzystnie na jego działanie.

Przed uruchomieniem ZMODERNIZOWANEJ instalacji (dodane grzejniki, wymiana kotła itp.), należy ją oczyścić w celu usunięcia 
ewentualnych zanieczyszczeń i obcych cząstek. Do tego celu należy użyć odpowiednich, dostępnych w handlu produktów nie 
zawierających kwasów. Nie używać rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić komponenty kotła. 
Dodatkowo, w każdym systemie ogrzewania (zarówno nowym, jak i zmodernizowanym) do wody należy dodać w odpowiednim 
stężeniu środki antykorozyjne przeznaczone dla systemów wielometalowych, tworzące powłokę ochronną dla wewnętrznych 
powierzchni metalowych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobach, zwierzętach lub w mieniu wynikające z 
nieprzestrzegania powyższych zaleceń

We wszystkich rodzajach instalacji na wejściu kotła i na linii powrotu należy zamontować filtr kontrolny (typu Y) z oczkiem 
siatki o średnicy 0,4 mm. 

Aby zainstalować kocioł należy postępować następująco: 
- przymocować szablon montażowy (rys. 5) do ściany; 
- wykonać w ścianie dwa otwory o Ø 12 mm na kołki mocujące ramę podparcia kotła; 
- w razie konieczności wykonać w ścianie otwory przelotowe dla przewodów powietrzno-spalinowych; 
- przymocować do ściany ramę podparcia za pomocą kołków dostarczonych wraz z kotłem; 
- przy pomocy szablonu montażowego (jego dolnej części) w wyznaczonych punktach ułożyć przewody połączeniowe  
  gazowe (G), wlotu wody zimnej (F), wylotu wody ciepłej (C), zasilania (M) i powrotu (R) c.o; 
- przygotować przewód odprowadzający skropliny i przewód spustowy zaworu bezpieczeństwa 3 bar; 
- umocować kocioł na ramie podparcia; 
- podłączyć kocioł do przewodów zasilania za pomocą zestawu przewodów na wyposażeniu (zob. pkt 3.2.9 i 3.2.10); 
- podłączyć kocioł do systemu odprowadzania skroplin (zob. pkt 3.2.9); 
- podłączyć kocioł do przewodu spustowego zaworu bezpieczeństwa 3 bar; 
- podłączyć kocioł do przewodów powietrzno-spalinowych (zob. pkt 3.2.6. i 3.2.7. i stosowne podpunkty); 
- podłączyć zasilanie elektryczne, termostat pokojowy (jeżeli przewidziano) i inne akcesoria (zob. punkty poniżej). 

3.2.5. Wentylacja pomieszczenia 

Kamera spalania kotła jest zamknięta i szczelna względem pomieszczenia, w którym kocioł jest zainstalowany, dlatego 
też nie przewidziano szczegółowych wymagań w kwestii otworów wentylacyjnych dla spalanego powietrza, jak również 
w kwestii pomieszczenia, w którym urządzenie ma być umieszczone. 

 Zgodnie z normą UNI 7129 oraz UNI 7131 uwzględnionymi całkowicie w niniejszej instrukcji kocioł wymaga instalacji w   

 odpowiednim pomieszczeniu.
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3.2.6. System poboru powietrza i odprowadzania spalin 

W zakresie odprowadzania spalin do atmosfery oraz systemów poboru powietrzu i odprowadzania spalin należy 
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględnionymi całkowicie w niniejszej instrukcji. 
 
 Na kotle zainstalowano zabezpieczenia odpowiedzialne za kontrolę odprowadzania produktów spalania. W przypadku wadliwego  
 działania systemu poboru powietrza/odprowadzania spalin zabezpieczenia powodują zatrzymanie pracy kotła, a na ekranie LCD  
 pojawia się migający kod E03. 
 Kategorycznie zabrania się manipulowania i/lub odłączania takich zabezpieczeń. 
 W przypadku częstych przerw w pracy kotła należy niezwłocznie zlecić kontrolę przewodów powietrzno-spalinowych ze względu  
 na ich możliwe zapchanie lub na ich nieadekwatność do odprowadzania spalin do atmosfery. 

  Do poboru powietrza i odprowadzania spalin należy używać oryginalnych przewodów i systemów przeznaczonych dla kotłów   
 kondensacyjnych, zalecanych przez producenta i odpornych na działanie kwasów zawartych w skroplinach. 
 
 Przewody odprowadzające powinny być zamontowane z takim nachyleniem w stronę kotła, które zapewni przepływ skroplin do  
 kamery spalania zbudowanej w sposób umożliwiający zebranie i odprowadzenie skroplin. 
 Tam, gdzie to nie możliwe należy zamontować w miejscach gromadzenia się skroplin przewody, które zbiorą i skierują skropliny  
 do systemu odprowadzania skroplin. 
 Należy unikać bezwzględnie miejsc zastoju skroplin w systemie odprowadzania produktów spalania, z wyjątkiem płynu   
 wychodzącego z syfonu podłączonego do systemu odprowadzania produktów spalania. 

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu, użytkowania, wprowadzenia zmian w urządzeniu lub 
nieprzestrzegania instrukcji dostarczonych przez producenta, jak również nierespektowania obowiązujących przepisów prawnych i norm 
technicznych dotyczących instalacji urządzenia. 

Przykłady instalacji 

rys. 6
LEGENDA
A Pobór powietrza - S Odprowadzenie spalin -  Skropliny -  Deszcz
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W celu prawidłowego umieszczenia wylotu spalin kotła, w przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu RM nr 551 z 
dnia 29/11/99, należy postępować zgodnie z poniższymi tabelą i rysunkiem.

POŁOŻENIE WYLOTÓW SPALIN DLA URZĄDZEŃ “Z WYMUSZONYM CIĄGIEM” 
(wyciąg z normy  UNI 7129)

POŁOŻENIE PRZYŁĄCZA  
Odległość min. w            

mm

Urządzenia o obciążenu 
cieplnym 

od 16 kW do 35 kW
Pod oknem A 600
Pod otworem wentylacyjnym B 600
Pod rynną C 300
Pod balkonem (1) D 300
Od sąsiedniego okna E 400
Od sąsiedniego otworu wentylacyjnego F 600
Od przewodów rurowych lub spalinowych pionowych lub poziomych (2) G 300
W rogu budynku H 300
We wnęce budynku I 300
Od poziomu gruntu lub z innej powierzchni służącej do przemieszczania się L 2500
Pomiędzy dwoma pionowymi wylotami M 1500
Pomiędzy dwoma poziomymi wylotami N 1000

Od powierzchni sąsiadującej od przodu, bez otworów lub wylotów w promieniu 3 
m od wylotu spalin 

O 2000

j.w, ale z otworami lub wylotami w promieniu 3 m od wylotu spalin P 3000

 Uwagi:
(1) Wyloty pod użytkowanym balkonem muszą być położone tak, aby długość całej instalacji odprowadzania spalin, od 
przyłącza spalin do ich ujścia względem zewnętrznego obwodu balkonu, łącznie z wysokością ewentualnej balustrady, nie 
wyniosła mniej niż 2000 mm.
(2) W trakcie projektowania wylotu należy pamiętać o zachowaniu odległości nie mniejszej niż 500 mm od materiałów 
wrażliwych na działanie produktów spalania (np. rynny i kanały deszczowe z tworzywa sztucznego, wypusty z drewna), 
chyba że dla ochrony powyższych materiałów użyto odpowiednich środków zabezpieczających.

A
B

E
F

M

D

N C

G

L
I H

O
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3.2.6.1. Rozmieszczenie przewodów powietrzno - spalinowych

Typ B23 
Kocioł zaprojektowany z myślą podłączenia do przewodu kominowego lub systemu odprowadzania spalin na zewnątrz 
pomieszczenia, w którym się znajduje. Powietrze jest zasysane z wewnątrz kotłowni, a produkty spalania są odpro-
wadzane na zewnątrz pomieszczenia. 
Nie ma potrzeby doposażenia kotła w osłonę przeciwwiatrową, ale powinno się zamontować wentylator przed komorą 
spalania/ wymiennikiem ciepła. 

Typ B53
Kocioł zaprojektowany do podłączenia za pomocą odpowiedniego przewodu do własnego wylotu spalin. Powietrze jest 
zasysane z wewnątrz kotłowni, a produkty spalania są odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia.
Nie ma potrzeby doposażenia kotła w osłonę przeciwwiatrową, ale powinno się zamontować wentylator przed komorą 
spalania/ wymiennikiem ciepła

Typ C13
Kocioł przeznaczony do podłączenia poziomych wylotów spalin i poboru powietrza, skierowanych na zewnątrz za 
pomocą przewodów koncentrycznych lub podwójnych.
Odległość między kanałem poboru powietrza i kanałem odprowadzania spalin powinna i wynosić co najmniej 250 mm, 
a oba przyłącza powinny być umieszczone wewnątrz kwadratu o boku 500 mm. Kocioł musi posiadać wentylator przed 
komorą spalania / wymiennikiem ciepła

Typ C33
Kocioł przeznaczony do podłączenia pionowych wylotów spalin i poboru powietrza, skierowanych na zewnątrz za 
pomocą przewodów koncentrycznych lub podwójnych.
Odległość między kanałem poboru powietrza i kanałem odprowadzania spalin powinna i wynosić co najmniej 250 mm, 
a oba przyłącza powinny być umieszczone wewnątrz kwadratu o boku 500 mm. Kocioł musi posiadać wentylator przed 
komorą spalania / wymiennikiem ciepła. 

Typ C43
Kocioł przeznaczony do podłączenia do systemu zbiorczych kanałów spalinowych obejmującego dwa kanały: jeden 
poboru powietrza do spalania, drugi do odprowadzania produktów spalania, typu koncentrycznego lub podwójnego.
Przewód kominowy musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów.
Kocioł musi posiadać wentylator przed komorą spalania / wymiennikiem ciepła. 

Typ C53
Kocioł z oddzielnymi kanałami poboru powietrza i odprowadzania spalin. Takie przewody mogą odprowadzać spaliny w 
strefach o zróżnicowanym ciśnieniu. Nie wolno umieszczać obu końcówek przewodów na przeciwległych ścianach. 
Kocioł musi posiadać wentylator przed komorą spalania / wymiennikiem ciepła. 

Typ C83
Kocioł przeznaczony do podłączenia do poboru powietrza do spalania oraz do indywidualnego lub zbiorczego komina 
do odprowadzania spalin.
Przewód kominowy musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów.
Kocioł musi posiadać wentylator przed komorą spalania / wymiennikiem.
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3.2.6.2. Pobór powietrza/odprowadzanie spalin przy użyciu przewodów koncentrycznych o średnicy 
100/60 lub 125/80.

 Poniższe wartości odnoszą się do przewodów powietrzno-spalinowych wykonanych za pomocą sztywnych i gładkich oryginal 
 nych rur dostarczonych przez producenta.

Typ C13

Nebula Eco 1224

Min. dopuszczalna długość poziomych przewodów kon-
centrycznych wynosi 1 m bez pierwszego kolanka. 
Max. dopuszczalna długość poziomych przewodów 
koncentrycznych 100/60 mm wynosi 10 m łącznie z 
pierwszym kolankiem. 
Max. dopuszczalna długość poziomych przewodów 
koncentrycznych 125/60 mm wynosi 14,5 m łącznie z 
pierwszym kolankiem. 
Dla każdego dodatkowego prostego przewodu o długości 
1 m max. dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 
1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 90° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 45° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 0,5 m. 
Ścienne przyłącze spalin zmniejsza max. dopuszczalną 
długość o 1,5 m. 
Część służąca do pobierania powietrza powinna być 
nachylona w dół o 1% w kierunku wylotu, aby uniknąć 
przedostania się do środka wody deszczowej. 

Nebula Eco 1232 

Min. dopuszczalna długość poziomych przewodów kon-
centrycznych wynosi 1 m bez pierwszego kolanka. 
Max. dopuszczalna długość poziomych przewodów kon-
centrycznych 100/60 mm wynosi 7 m łącznie z pierwszym 
kolankiem. 
Max. dopuszczalna długość poziomych przewodów 
koncentrycznych 125/60 mm wynosi 10,5 m łącznie z 
pierwszym kolankiem. 
Dla każdego dodatkowego prostego przewodu o długości 
1 m max. dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 
1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 90° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 45° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 0,5 m. 
Ścienne przyłącze spalin zmniejsza max. dopuszczalną 
długość o 1,5 m. 
Część służąca do pobierania powietrza powinna być 

nachylona w dół o 1% w kierunku wylotu, aby uniknąć 
przedostania się do środka wody deszczowej. 
Typ C33

Nebula Eco 1224

Min. dopuszczalna długość pionowych przewodów kon-
centrycznych wynosi 1 m. 
Max. dopuszczalna długość pionowych przewodów kon-
centrycznych 100/60 mm wynosi 10 m. 
Max. dopuszczalna długość pionowych przewodów kon-
centrycznych 125/60 mm wynosi 14,5 m. 
Dla każdego dodatkowego prostego przewodu o długości 
1 m max. dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 
1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 90° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 45° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 0,5 m. 
Wylot dachowy zmniejsza max. dopuszczalną długość o 
1,5 m. 

Nebula Eco 1232

Min. dopuszczalna długość pionowych przewodów kon-
centrycznych wynosi 1 m. 
Max. dopuszczalna długość pionowych przewodów kon-
centrycznych 100/60 mm wynosi 7 m. 
Max. dopuszczalna długość pionowych przewodów kon-
centrycznych 125/60 mm wynosi 10,5 m. 
Dla każdego dodatkowego prostego przewodu o długości 
1 m max. dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 
1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 90° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 1 m. 
Dla każdego dodatkowego kolanka 45° max. dopuszczal-
na długość musi być zmniejszona o 0,5 m. 
Wylot dachowy zmniejsza max. dopuszczalną długość o 
1,5 m. 
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3.2.6.3. Pobór powietrza/odprowadzanie spalin przy użyciu przewodów podwójnych o średnicy 80 
mm

 Poniższe wartości odnoszą się do przewodów powietrzno-spalinowych wykonanych za pomocą sztywnych i gładkich oryginal 
 nych rur dostarczonych przez producenta 

Rodzaje instalacji C43 - C53 - C83 

Nebula Eco 1224
Minimalna długość przewodu poboru powietrza musi wynosić 1 m. 
Minimalna długość przewodu odprowadzania spalin musi wynosić 1 m. 
Maksymalna dopuszczalna długość przewodów poboru powietrza/odprowadzania spalin wynosi 84 m (sumując długość 
przewodów powietrznych i spalinowych). 
Dla każdego dodatkowego przewodu prostego o długości 1 m maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszo-
na o 1 m. Dla każdego dodatkowego kolanka 90° maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 1 m.
Dla każdego dodatkowego kolanka 45° maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 0,5 m.
Wylot dachowy zmniejsza maksymalną dopuszczalną długość o 5,5 m. 
Wylot ścienny zmniejsza maksymalną dopuszczalną długość o 5 m. 

Nebula Eco 1232 
Minimalna długość przewodu poboru powietrza musi wynosić 1 m. 
Minimalna długość przewodu odprowadzania spalin musi wynosić 1 m. 
Maksymalna dopuszczalna długość przewodów poboru powietrza/odprowadzania spalin wynosi 78 m (sumując długość 
przewodów powietrznych i spalinowych). 
Dla każdego dodatkowego przewodu prostego o długości 1 m maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszo-
na o 1 m. Dla każdego dodatkowego kolanka 90° maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 1 m.
Dla każdego dodatkowego kolanka 45° maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 0,5 m. 
Wylot dachowy zmniejsza maksymalną dopuszczalną długość o 6 m. 
Wylot ścienny zmniejsza maksymalną dopuszczalną długość o 5,5 m. 

3.2.6.4. Pobór powietrza/odprowadzanie spalin przy użyciu przewodów podwójnych o średnicy 60 
mm.

Rodzaje instalacji C43 - C53 - C83

Nebula Eco 1224 - Nebula Eco 1232
Minimalna długość przewodu poboru powietrza musi wynosić 1 m. 
Minimalna długość przewodu odprowadzania spalin musi wynosić 1 m. 
Maksymalna dopuszczalna długość przewodów poboru powietrza/odprowadzania spalin wynosi 23 m dla modelu Nebu-
la Eco 1224 i 20 m dla modelu Nebula Eco 1232 (sumując długość przewodów powietrznych i spalinowych).

Dla każdego dodatkowego przewodu prostego o długości 1 m maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszo-
na o 1 m. Dla każdego dodatkowego kolanka 90° maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 1 m.

Dla każdego dodatkowego kolanka 45° maksymalna dopuszczalna długość musi być zmniejszona o 0,5 m. 
Wylot ścienny zmniejsza maksymalną dopuszczalną długość o 4,5 m dla obu modeli: Nebula Eco 1224 i Nebula Eco 
1232.
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3.2.7.2. Pomiary 

Stosowane normy:
UNI 10389 e UNI 10642

Przewody koncentryczne
Aby określić wydajność spalania, należy dokonać następujących pomiarów: 
- pomiar powietrza do spalania wykonany w specjalnym otworze 1 (rys. 11 i 12). 
- pomiar temperatury spalin i zawartości CO2 dokonany w specjalnym otworze 2 (rys. 11 i 12). 

Pomiary należy przeprowadzić przy uruchomionym kotle. 

Przewody podwójne 
Aby określić wydajność spalania, należy dokonać następujących pomiarów: 
- pomiar powietrza do spalania wykonany w specjalnym otworze 2 (rys. 13). 
- pomiar temperatury spalin i zawartości CO2 dokonany w specjalnym otworze 1 (rys. 13). 

Pomiary należy przeprowadzić przy uruchomionym kotle. 

rys. 11

rys. 13

     1

     2

     1

3.2.7. Pomiar rzeczywistej wydajności spalania 

3.2.7.1. Funkcja kominiarz 

Kocioł posiada funkcję „kominiarz” wykorzystywaną do przeprowadzenia pomiaru rzeczywistej wydajności spalania i do 
regulacji palnika. 

Aktywacja funkcji następuje przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „reset” przez około 3 sekundy. Jeżeli przycisk 
„reset” zostanie zwolniony przed upływem trzech sekund, kocioł pracuje dalej w zwykłym trybie. 

Pojawienie się na ekranie świecącej stałym światłem ikonki „szczotka” oraz aktualnej prędkości wentylatora oznacza 
wejście w tryb pracy Kominiarz. Jeżeli palnik jest włączony, wyświetlacz pokazuje temperaturę zasilania i ikonkę 
obecności płomienia. Kocioł wykonuje sekwencję zapłonu, a następnie przechodzi do pracy przy maksymalnej mocy 
palnika (parametr P4). Przyciski aktywne w tym trybie: „reset” i „+/- c.w.u.”. 

Można zmienić prędkość wentylatora w zakresie od P5 (min.) do P4 (max.) poprzez naciśnięcie przycisków „+/- c.w.u.”. 
Na wyświetlaczu pojawiają się wówczas ikonki klucza francuskiego (sygnalizujący wprowadzanie zmiany parametru) 
i szczotki, litera H (Hertz), wartość zadana prędkości wyrażona w Hz, rzeczywista prędkość wentylatora oraz ikonka 
obecności płomienia w przypadku włączonego palnika. 

Po kolejnym zwolnieniu przycisku „+/- c.w.u.” na wyświetlaczu pojawia się aktualna prędkość obrotowa wentylatora 
(rpm), temperatura zasilania, ciśnienie instalacji, ikonka obecności płomienia i ikonka „szczotki” sygnalizujący aktywację 
trybu Kominiarz. 

Czas trwania pracy w trybie Kominiarz wynosi 15 minut. Naciśnięcie przycisku „reset” wyłącza funkcję Kominiarza i 
kocioł wraca do pracy w standardowym trybie.

     2
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3.2.8. Podłączenie do sieci gazowej 

Przewód doprowadzający gaz powinien mieć przekrój równy lub większy od przekroju przewodu użytego w kotle. 
Przekrój przewodu zależy od jego długości, rodzaju przebiegu i natężenia przepływu gazu, dlatego też należy go dopasować do danej 
instalacji. 

W trakcie instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm, uwzględnionych w całości w niniejszej instrukcji.

 Przypominamy, że przed uruchomieniem instalacji wewnętrznej dystrybucji gazu, tj. przed jej podłączeniem do licznika, należy  
 sprawdzić jej szczelność. Jeżeli jakakolwiek część instalacji jest niewidoczna, próba szczelności powinna być przeprowadzo 
 na przed zakryciem przewodów. Próba szczelności NIE może być przeprowadzona z użyciem gazu łatwopalnego: w tym celu  
 należy użyć powietrza lub azotu. 
 W przypadku obecności gazu w przewodach nie wolno wyszukiwać nieszczelnych miejsc za pomocą płomienia, do tego celu  
 należy użyć produktów dostępnych w sprzedaży. 

  W punkcie podłączenia gazu do przewodu zasilania należy OBOWIĄZKOWO nałożyć uszczelkę o odpowiednich wymiarach i z   
 właściwego materiału (rys.14). Do podłączenia NIE należy używać konopi, taśmy teflonowej itp. 

rys. 14

Uszczelka

3.2.9. Podłączenia hydrauliczne

Przed zainstalowaniem należy oczyścić instalację w celu maksymalnego zlikwidowania wszelkich zanieczyszczeń naniesionych przez 
komponenty i mogących uszkodzić pompę obiegową i wymiennik. 

OGRZEWANIE 
Przewody zasilania i powrotu c.o. należy podłączyć do odpowiednich złączy kotła 3/4” M i R (zob. rys. 5). 
Przy określaniu wymiarów przewodów obiegu c.o. należy wziąć pod uwagę straty ciśnienia spowodowane przez grzejniki, przez ewen-
tualne zawory termostatyczne, przez zawory odcinające grzejników, a także wynikające z samej konfiguracji instalacji. 

 Zaleca się podłączenie do kanalizacji przewodu spustowego zaworu bezpieczeństwa kotła. Przy braku takiego środka ostrożności  
 zadziałanie zaworu bezpieczeństwa może spowodować zalanie kotłowni.
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobach, zwierzętach lub w mieniu spowodowane nieprzestrzegani  
 em powyższego zalecenia technicznego. 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Wlot zimnej wody i wylot ciepłej wody użytkowej muszą być podłączone do kotła odpowiednio za pomocą przyłączy 1/2” C i F (rys.5). 
Twardość wody zasilającej warunkuje częstotliwość czyszczenia i/lub wymiany wtórnego wymiennika płytowego. 

  W zależności od twardości wody zasilającej należy rozważyć celowość zainstalowania odpowiednich urządzeń użytku  
 domowego dozujących preparaty dopuszczone do kontaktu z żywnością i przeznaczone do uzdatniania wody pitnej,  
 zgodne z dyspozycjami Dekretem z mocą ustawy RM nr 443 z dnia 21/12/90. 
 W przypadku wody zasilającej o twardości wyższej od 20°F zaleca się zawsze jej uzdatnianie.
 Woda pochodząca z powszechnie używanych zmiękczaczy może być niekompatybilna z niektórymi elementami insta 
 lacji grzewczej ze względu na wartości pH, które ją charakteryzują. 

ODPROWADZANIE SKROPLIN
W celu odprowadzenia skroplin należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów, uwzględnionych całkowicie w niniejszej instrukcji. 
Jeżeli nie istnieją żadne szczególne zakazy, skropliny powstałe w fazie spalania powinny być odprowadzane (przez spust skroplin) 
do systemu, który przetłoczy je następnie do sieci kanalizacyjnej ścieków domowych, które, ze względu na swoją zasadowość, 
neutralizują kwasowość skroplin spalin. Aby uniknąć przykrych zapachów z sieci kanalizacyjnej, zaleca się zamontowanie zamknięcia 
zabezpieczającego przed ich wydostawaniem się między systemem odprowadzania skroplin a siecią kanalizacyjną.

System odprowadzania skroplin i domowa instalacja kanalizacyjna powinny być wykonane z odpowiednich materiałów, odpornych na 
działanie skroplin. 
Instalacja odprowadzania skroplin musi być podłączona do odpowiedniego przyłącza (A) przygotowanego w kotle (zob. rys. 18 
Odprowadzanie skroplin).

Kategorycznie zabrania się podłączania instalacji odprowadzania skroplin do otworu inspekcyjnego syfonu (B). 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach, zwierzętach lub w mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem powyższego 
zalecenia.

A

B

rys. 15
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3.2.11. Wybór zakresu działania w trybie c.o.

Zakres regulacji temperatury wody grzewczej zależy od wybranego zakresu działania: 
- zakres standardowy:  od 20°C do 78°C (wybierany poprzez naciskanie przycisków +/- c.o. na wyświetlaczu); 
- zakres ograniczony:  od 20°C do 45°C (wybierany poprzez naciskanie przycisków +/- c.o. na wyświetlaczu). 

Zakres standardowy jest aktywny przy parametrze P10 ≥1, natomiast zakres ograniczony przy parametrze P10 <1. 
Obydwa zakresy mogą być wybierane również wówczas, gdy nie jest podłączony czujnik zewnętrzny. 
Czas oczekiwania pomiędzy jednym a drugim włączeniem kotła, pozwalający zapobiegać częstemu załączaniu i 
wyłączaniu kotła w trakcie trybu c.o., wynosi 4 minuty dla obu zakresów; można zmienić tę wartość za pomocą parame-
tru P11. 
Jeżeli jednak temperatura wody w instalacji spadnie poniżej określonej wartości, czas oczekiwania zostanie wyzero-
wany, a kocioł uruchomi się ponownie, zgodnie ze wskazaniami poniższej tabeli: 

Wybór zakresu działania powinien zostać dokonany przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub Autoryzowaną Firmę 
Serwisową.

3.2.12. Podłączenie do termostatu pokojowego (opcja) 

Kocioł może być podłączony do termostatu otoczenia (opcja nieobowiązkowa). 
Styki termostatu otoczenia powinny być skalibrowane na obciążenie 5 mA przy 24 VDC.
Przewody termostatu pokojowego należy podłączyć do zacisków 1 i 2 płyty sterującej (rys. 17) po usunięciu mostka 
wykonanego seryjnie na kotle.
Przewody systemu zdalnego sterowania nie mogą być izolowane razem z przewodami zasilania elektrycznego. 

3.2.13. Instalacja i działanie z systemem zdalnego sterowania Open Therm (opcja) 

Kocioł może być połączony z systemem zdalnego sterowania Open Therm (opcjonalnie; dostarczany przez producenta). 
Instalacja systemu zdalnego sterowania może być powierzona wyłącznie Autoryzowanej Firmie Serwisowej. 

 Należy stosować wyłącznie oryginalne systemy zdalnego sterowania dostarczone przez producenta. 
 Użycie nieoryginalnych systemów zdalnego sterowania dostarczonych przez innych producentów nie daje  
 gwarancji prawidłowego działania ani tych systemów, ani samego kotła. 

Przy instalowaniu systemu zdalnego sterowania należy postępować zgodnie z załączonymi do niego instrukcjami. 
Poniżej podano dla przypomnienia środki ostrożności dotyczące instalacji zdalnego sterowania: 
- przewody systemu zdalnego sterowania nie mogą być izolowane razem z przewodami zasilania elektrycznego: w pr-
zeciwnym wypadku zakłócenia wynikające z obecności innych kabli elektrycznych mogą powodować wadliwe działanie 
systemu zdalnego sterowania; 
- umieścić system zdalnego sterowania na wewnętrznej ścianie pomieszczenia na wysokości około 1,5 m od podłogi, 
w pozycji umożliwiającej odczyt temperatury otoczenia; unikać instalacji we wnękach, za drzwiami lub zasłonami, w 
pobliżu źródeł ciepła, bezpośredniego wystawienia na działanie promieni słonecznych, przeciągów lub strumienia wody.

Wybrany zakres Temperatura ponownego zapłonu 

Zakres standardowy < 40°C (P27)

Zakres ograniczony < 20°C
Tabela 11 - Temperatura ponownego zapłonu palnika

3.2.10. Podłączenie do sieci elektrycznej

Kocioł jest dostarczany razem z trójżyłowym przewodem zasilającym, podłączonym fabrycznie z jednej strony do płyty 
sterującej i zabezpieczonym przed zerwaniem za pomocą specjalnej blokady. 
Kocioł musi być podłączony do sieci zasilania elektrycznego o parametrach 230V–50Hz. 
Przy podłączaniu należy przestrzegać biegunowości przewodów, łącząc prawidłowo fazę i przewód neutralny. 
Przy podłączaniu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie instalacji, uwzględnionych całkowicie w 
niniejszej instrukcji. 
Przed kotłem, w miejscu w miejscu łatwo dostępnym, należy zamontować wyłącznik dwubiegunowy o minimalnej 
odległości między stykami 3 mm, który umożliwia odcięcie zasilania elektrycznego i bezpieczne wykonanie wszelkich 
prac konserwacyjno-naprawczych. 

Linia zasilania kotła powinna być zabezpieczona za pomocą odpowiedniego wyłącznika różnicowo-prądowego. Sieć 
zasilania elektrycznego musi mieć bezpieczne uziemienie. 
Należy upewnić się, czy ten podstawowy wymóg bezpieczeństwa jest spełniony; w przypadku wątpliwości należy zlecić 
przeprowadzenie dokładnej kontroli instalacji elektrycznej przez wykwalifikowanych techników. 

  Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z braku uziemienia systemu: przewody instalacji gazowej,  
 wodnej i grzewczej nie mogą być użyte jako uziemienie. 
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Parametr
Ustawienia 
graniczne

Ustawienia 
domyślne 

24 kW metan

Ustawienia 
domyślne 

24 kW propan

Ustawienia 
domyślne 

32 kW metan

Ustawienia 
domyślne  

32 kW propan
P0 - TSP0
Typ urządzenia i tabela ustawień domyślnych

1 - 7 1 3 6 7

P4 - TSP4
Prędkość wentylatora przy maksymalnej mocy palnika 
(c.w.u.)

Da TSP5 ÷ 250 
Hz

199 Hz 194 Hz 210 Hz 205 Hz

P5 - TSP5
Prędkość wentylatora przy minimalnej mocy palnika 
(c.w.u. i c.o.) 

25 ÷ 120 Hz 42 Hz 42 Hz 43 Hz 43 Hz

P6 - TSP6
Prędkość wentylatora przy mocy zapłonu palnika i 
propagacji płomienia 

25 ÷ 160 Hz 58 Hz 58 Hz 76 Hz 76 Hz

P7 - TSP7
Górna wartość graniczna maksymalnej mocy c.o.

10 ÷ 100 % 88% 88% 88% 88%

P10 - TSP10
Krzywe grzewcze

0 ÷ 3 1,5 1,5 1,5 1,5

Tabela 12 Wartości graniczne ustawiane dla parametrów TSP i wartości domyślne w zależności od rodzaju kotła  (TSP0) I (TSP0)

Połączenie systemu zdalnego sterowania jest zabezpieczone przed fałszywą biegunowością, co oznacza, że połączenia 
mogą być zamienione między sobą. 

 Zdalne sterowanie nie powinno być podłączone do zasilania elektrycznego 230 V ~ 50 Hz. 

W celu pełnego zaprogramowania systemu zdalnego sterowania należy zapoznać się z treścią instrukcji dołączonej do 
zestawu zdalnego sterowania. 
Komunikacja pomiędzy płytą a systemem zdalnego sterowania następuje przy każdym trybie pracy kotła: LATO, LATO + 
KOMFORT, ZIMA, ZIMA + KOMFORT, TYLKO C.O., OFF; wyświetlacz kotła podaje ustawienia wykonane przez zdalne 
sterowanie dla danego trybu pracy kotła. 
Za pomocą systemu zdalnego sterowania można odczytać i ustawić szereg parametrów, określonych jako TSP i 
zastrzeżonych dla wykwalifikowanych techników (tabele 10 i 11). 
Ustawienie parametru TSP0 ustawia tabelę danych domyślnych i przywraca wszystkie ustawienia fabryczne, kasując 
wszystkie wprowadzone później zmiany poszczególnych parametrów. 
Jeżeli okaże się, że wartość danego parametru jest błędna, jego wartość ustawiana jest ponownie na podstawie tabeli 
ustawień domyślnych. 
Jeżeli ustawiana wartość przekroczy limit przewidziany dla danego parametru, zostanie ona odrzucona i zachowana zosta-
nie wartość poprzednia. 

3.2.14. Instalacja czujnika zewnętrznego (opcja) i praca w trybie z płynną zmianą temperatury.

Kocioł można podłączyć do czujnika pomiaru temperatury zewnętrznej (opcja nieobowiązkowa, oferowana przez producenta) 
dla pracy w trybie z płynną zmianą temperatury. 

 Stosować wyłącznie oryginalne, dostarczone przez producenta czujniki zewnętrzne. 
 Użycie nieoryginalnych czujników zewnętrznych innych producentów nie daje gwarancji prawidłowego działania zarówno   
 czujników, jak i kotła. 

Czujnik do pomiaru temperatury zewnętrznej musi być podłączony za pomocą przewodu podwójnie izolowanego o minimalnym 
przekroju 0,35 mm2. 
Czujnik zewnętrzny musi być podłączony do zacisków 5-6 płyty sterującej kotła (rys. 17). 
Przewody czujnika zewnętrznego NIE mogą być izolowane razem z przewodami zasilania elektrycznego. 

Czujnik zewnętrzny należy zainstalować na PÓŁNOCNEJ lub PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ ścianie budynku, w miejscu 
osłoniętym przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Nie instalować czujnika zewnętrznego we wnęce okiennej, w pobliżu otworów wentylacyjnych lub źródeł ciepła. 
Czujnik temperatury zewnętrznej powoduje automatyczną zmianę temperatury zasilania c.o. w oparciu o następujące dane: 
- zmierzona wartość temperatury zewnętrznej; 
- wybór krzywej termoregulacji; 
- wartość zadanej temperatury pokojowej. 

Zadana temperatura otoczenia jest ustawiana za pomocą przycisków „+/- c.o.” (B na rys.1), które przy zainstalowanym 
czujniku temperatury zewnętrznej tracą funkcję ustawiania temperatury wody grzewczej (zob. pkt 1.8.7.). Dodatkowo, za 
pomocą parametru P30 można wyświetlić wartość temperatury zewnętrznej odczytaną przez czujnik zewnętrzny.
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rys. 16

Na rys.16 przedstawiono krzywe dla teoretycznej wartości temperatury pokojowej wynoszącej 20°C. Za pomocą para-
metru P10 można wybrać wartość krzywych przedstawioną na rys. 15. Zmiana teoretycznej temperatury otoczenia na 
wyświetlaczu kotła powoduje przesuwanie się krzywych odpowiednio w górę lub w dół o wybraną wartość. 
Przykładowo, jeżeli wartość teoretycznej temperatury pokojowej wynosi 20°C, to po wybraniu krzywej odpowiadającej 
parametrowi 1, gdy temperatura zewnętrzna wynosi - 4°C, temperatura zasilania będzie wynosiła 50°C. 

1- Przy zamontowanym czujniku 
zewnętrznym wciśnięcie przycisków 
„+/- c.o.” (B na rys. 1) pozwala na 
ustawienie teoretycznej temperatury 
otoczenia. W momencie zwolnienia 
przycisku ikona „temperatura otoc-
zenia” zaczyna świecić pulsacyjnie 
przez ok. 3 sekundy, w trakcie który-
ch pulsuje również wartość c.w.u

2 - Po upływie 3 sekund wartość 
zostaje zapisana, a 
wyświetlacz powraca do 

swojego normalnego stanu. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40

3.0                     2.5

2.0

1.5

1.0

0.8

0.6

0.4

0,2

C

C

Temperatura zewnętrzna

Te
m

p
er

at
ur

a 
za

si
la

ni
a



40

Parametr
Wartości 

ustawialne 
Wartości 
domyślne 

Uwagi

P0 - TSP0
Wybór mocy kotła 0 ÷ 7 1 1 = 24 kW gaz ziemny; 3 = 24 kW propan; 

6 = 32 kW gaz ziemny; 7 = 32 kW propan

P3 - TSP3
Wybór rodzaju kotła 1 ÷ 3 1 1 = dwufunkcyjny przepływowy

P4 - TSP4
Prędkość pracy wentylatora przy max. mocy palnika 

Wartość P5 ÷ 
250 Hz 199 199 = 24 kW gaz ziemny; 194 = 24 kW propan; 

210 = 32 kW gaz ziemny; 205 = 32 kW propan

P5 - TSP5
Prędkość wentylatora przy min.mocy palnika 25 ÷ 120 Hz 42 42 = 24 kW; 43 = 32 kW

P6 - TSP6
Prędkość wentylatora przy mocy zapłonowej 25 ÷ 160 Hz 58 58 = 24 kW; 76 = 32 kW

P7 - TSP7
Prędkość pracy wentylatora przy max. mocy c.o 10 ÷ 100% 88 88 = 24 i 32 kW.

P8 - TSP8
Min. prędkość początkowa rampa malejąca P5 ÷ P6 56 56 = 24 kW; 60 = 32 kW

P9 - TSP9
Czas trwania rampy malejącej

0 ÷ 30 (1 = 10 
sek.) 18 (180 sek.) 18 = 24 i 32 kW.

P10 - TSP10
Krzywe grzewcze 0 ÷ 3 1,5

P11 - TSP11
Regulacja czasowa termostatu c.o. (taktowanie) 0 ÷ 10 min. 4 Czas antytaktu

P12 - TSP12
Regulacja czasowa szybkości wzrostu mocy c.o. 0 ÷ 10 min. 1

P13 - TSP13
Regulacja czasowa postcyrkulacji c .o., funkcji przeciwza-
marzaniowej, trybu kominiarz

30 ÷ 180 sek. 30

P14 - TSP14
Ustawianie „słonecznych” termostatów c.w.u 0 ÷ 1 0 0 = standardowe

1 = solarne

P15 - TSP15
Ustawialne opóźnienie zabezpieczenia przed nagłym wzro-
stem ciśnienia hydraulicznego

0 ÷ 3 sek. 0 Pobór chwilowy nie powoduje załączenia kotła

P16 - TSP16
Opóźnienie odczytu termostatu pokojowego / OT (“otwarte 
okno”)

0 ÷ 199 sek. 0

P17 - TSP17
Ustawienie przekaźnika wielofunkcyjnego 0 ÷ 3 0 0 = blokada i usterka; 1 = przekaźnik zdalny/

TA1; 2 = przekaźnik solarny; 3 = żądanie TA2

P18 - TSP18
Wybór instalacji solarnej 0 ÷ 1 0 0 = zawór solarny; 1 = pompa obiegu solar-

nego

P19 - TSP19
Ustawienia wartości zadanej podgrzewacza 10 ÷ 90 °C 60 °C

tylko przy P18 = 1

P20 - TSP20
∆T ON (różnica temp. włączenia pompy k.sol.) 1 ÷ 30 °C 6 °C

P21 - TSP21
∆T OFF (różnica temp. wyłączenia pompy k.sol. 1 ÷ 30 °C 3 °C

P22 - TSP22
Temperatura maksymalna kolektora sł. 80 ÷ 140 °C 120 °C

P23 - TSP23
Temperatura minimalna kolektora sł. 0 ÷ 95 °C 25 °C

P24 - TSP24
Funkcja przeciwzamarzaniowa kolektora sł. 0 ÷ 1 0 0 = f.p nieaktywna; 1 = f.p aktywna

(tylko przy P18 = 1)

P25 - TSP25
Wymuszenie napełnienia z inst. solarnej 0 ÷ 1 0 0 = działanie; 1 = zawsze aktywne

P26 - TSP26
Włączenie chłodzenia podgrzewacza 0 ÷ 1 0 0 = wyłączone; 1 = włączone

(tylko przy P18 = 1)

P27 - TSP27
Temp. wyzerowania wyłącznika czasowego ogrzewania 20 ÷ 78 °C P10 < 1 (niska temp.) = 20 °C

P10 > 1 (wysoka temp.) = 40 °C

P29 - TSP29
Ustawianie parametrów domyślnych (z wyjątkiem P0, P1, 
P2, P17)

0 ÷ 1 0

P30
Temperatura zewnętrzna tylko przy podłączeniu czujnika zewn.

P31
Temperatura zasilania

P32
Obliczona nominalna temperatura zasilania tylko przy podłączeniu czujnika zewn. 

P33
Wartość zadana temperatury zasilania strefy 2

tylko przy podłączeniu co najmniej 1 sterowni-
ka strefowego 
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3.2.15.  Parametry TSP ustawialne za pomocą interfejsu lub zdalnego sterowania 
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P34
Aktualna temperatura zasilania strefy 2 tylko przy podłączeniu co najmniej 1 ster.stref.

P36
Wartość zadana temperatury zasilania strefy 3 tylko przy podłączeniu co najmniej 2 ster. stref

P37
Aktualna temperatura zasilania strefy 3 tylko przy podłączeniu co najmniej 2 ster. stref

P39
Wartość zadana temperatury zasilania strefy 4 tylko przy podłączeniu 3 ster. stref

P40
Aktualna temperatura zasilania strefy 4 tylko przy podłączeniu 3 ster. stref

P42
Temperatura c.w.u. płyty

P43
Temperatura powrotu do kotła

P45
Temperatura spalin 

P46
Temperatura kolektora solarnego

tylko przy podłączonym czujniku kolektora 
solarnego

P47
Temperatura podgrzewacza lub zaworu ko-
lektora solarnego z kotła

tylko przy podłączonym czujniku kolektora lub 
zaworze 

P48
Temperatura podgrzewacza lub zaworu solar-
nego ze ster. solarnego

jak wyżej, ale tylko przy podłączonym ster. 
solarnym

P60
Ilość podłączonych dodatkowych sterowników 0 ÷ 4 0 Max. 4 sterowniki (3 strefowe + 1 solarny) 

P61
Parowanie zdalne sterowanie/ termostat otoczenia 00 ÷ 02 00

00 = zdalne ster. strefa 2 / TA2 strefa 1; 01 = 
TA1 strefa 2 / TA2 strefa 1; 02 = TA2 strefa 2 / 

zdalne s. strefa 1
P62
Wybór krzywej strefy 2 0 ÷ 3 0,6 tylko przy podłączeniu 1 ster. stref

P63
Wybór wartości zadanej strefy 2 15 ÷ 35 °C 20 °C tylko przy podłączeniu 1 ster. stref

P66
Wybór krzywej strefy 3 0 ÷ 3 0,6 tylko przy podłączeniu 2 ster. stref

P67
Wybór wartości zadanej strefy 3 15 ÷ 35 °C 20 °C tylko przy podłączeniu 2 ster. stref

P70
Wybór krzywej strefy 4 0 ÷ 3 0,6 tylko przy podłączeniu 3 ster. stref

P71
Wybór wartości zadanej strefy 4 15 ÷ 35 °C 20 °C tylko przy podłączeniu 3 ster. stref

P74
Czas otwarcia zaworu mieszającego w strefach 
niskiej temperatury 

0 ÷ 300 sek. 140 sek. tylko przy podłączonych ster. stref

P75
Wzrost temperatury znamionowej kotła z sterowniki-
em strefowym

0 ÷ 35 °C 5 °C tylko przy podłączonych ster. stref

P76
Włączenie wyładowania cieplnego systemu solarne-
go sterownikiem solarnym

0 ÷ 1 0 0 = wyłączone; 1 = włączone

P78
Włączenie podświetlenia interfejsu 0 ÷ 2 0 0 = standard; 1 = LCD zawsze włączonyt; 2 = 

LCD i przyciski zawsze włączone
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P80
Wymuszenie przekaźnika wielofunkcyjnego 0 ÷ 1 0 0 = funkcja standard; 1 = wzbudzony 

przekaźnik

P81
Wymuszenie przekaźnika pompy strefy 2 0 ÷ 1 0 0 = funkcja standard; 1 = wzbudzony 

przekaźnik

P82
Wymuszenie zaworu mieszającego strefy 2 0 ÷ 2 0 0 = funkcja standard; 1 = wymuszenie otwar-

cia; 2 = wymuszenie zamknięcia

P84
Wymuszenie przekaźnika pompy strefy 3 0 ÷ 1 0 0 = funkcja standard; 1 = wzbudzony 

przekaźnik

P85
Wymuszenie zaworu mieszającego strefy 3 0 ÷ 2 0 0 = funkcja standard; 1 = wymuszenie otwar-

cia; 2 = wymuszenie zamknięcia

P87
Wymuszenie przekaźnika pompy strefy 4 0 ÷ 1 0 0 = funkcja standard; 1 = wzbudzony 

przekaźnik

P88
Wymuszenie zaworu mieszającego strefy 4 0 ÷ 2 0 0 = funkcja standard; 1 = wymuszenie otwar-

cia; 2 = wymuszenie zamknięcia

K
on

tr
ol

a 
in

st
al

ac
ji P91

Wymuszenie działania przekaźnika ster. solar. 0 ÷ 1 0 0 = funkcja standard; 1 = wzbudzony 
przekaźnik

P92
Wymuszenie przekaźnika zaworu ster solar. 0 ÷ 2 0 0 = funkcja standard; 1 = wymuszenie otwar-

cia; 2 = wymuszenie zamknięcia

P93
3 ★★★ dla c.w.u. z podłączonym zdalnym sterowa-
niem 

0 ÷ 1 0 0 = OFF; 1 = ON

Tabela 13 – Pełen wykaz parametrów 
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3.3. Napełnianie instalacji

Po wykonaniu wszystkich podłączeń można rozpocząć napełnianie obiegu c.o. 
Przedmiotowa czynność powinna być wykonana z zachowaniem ostrożności i z zachowaniem następującej kolejności: 
- otworzyć zawory odpowietrzające grzejników i sprawdzić działanie automatycznego zaworu w kotle; 
- otworzyć stopniowo właściwy kurek napełniania (rys.2), sprawdzając jednocześnie, czy znajdujące się potencjalnie w 
instalacji automatyczne zawory upustowe powietrza działają poprawnie; 
- zamknąć zawory odpowietrzające grzejników, gdy tylko zacznie z nich wyciekać woda; 
- sprawdzić za pomocą manometru kotła, czy ciśnienie osiągnęło wartość 1÷1,3 bar; 
- zamknąć kurek napełniania i ponownie spuścić powietrze przez zaworki odpowietrzające grzejników; 
- po włączeniu kotła i osiągnięciu żądanej temperatury w instalacji zatrzymać pracę pompy i powtórzyć odpowietrzenie; 
- pozostawić instalację do ochłodzenia i sprowadzić ciśnienie wody do wartości 1÷1,3 bar. 

OSTRZEŻENIE 
Norma UNI CTI 8065/89 “Uzdatniane wody w domowej instalacji grzewczej” określa i definiuje wymagania w zakresie właściwości 
chemicznych oraz fizycznych wody wykorzystywanej w domowej instalacji grzewczej, w szczególności „w celu optymalizacji wydajności 
i bezpieczeństwa takiej instalacji, zachowania jej w czasie i zapewnienia długotrwałego i prawidłowego działania zarówno instalacji, 
jak i urządzeń pomocniczych oraz zmniejszenia zużycia energii, spełniając tym samym wymogi dyktowane obowiązującymi przepisami 
prawnymi i normami technicznymi”. 
Przestrzeganie powyższych dyspozycji stanowi więc obowiązek prawny (Ustawa nr 46 z dnia 05/03/90 oraz Dekret Prezydenta Republiki nr 
412 z dnia 28/08/93).
Mając na uwadze powyższe zaleca się używanie produktów przeznaczonych do urządzeń wielometalowych. 

UWAGA 
Czujnik ciśnienia nie wyzwoli impulsu elektrycznego umożliwiającego uruchomienie palnika, jeśli ciśnienie będzie niższe niż 0,4 bar 
(parametr ten może zostać zmieniony przez Autoryzowaną Firmę Serwisową). 
Ciśnienie wody w instalacji c.o. nie powinno być niższe niż 1 bar, w przeciwnym razie należy odkręcić kurek napełniania znajdujący się 
w kotle (rys. 2). 
Czynność ta powinna być wykonana na zimnym urządzeniu. Manometr cyfrowy pozwala na odczyt wartości ciśnienia w obiegu c.o. 

3.4. Uruchomienie kotła

3.4.1. Kontrole wstępne

Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić, czy: 
-  przewód spalinowy oraz wylot spalin są zainstalowane zgodnie z instrukcjami: przy włączonym kotle przedo 
 stawanie się na zewnątrz produktów spalania przez jakąkolwiek uszczelkę jest niedozwolone; 
-  napięcie zasilania kotła wynosi 230 V ~ 50 Hz; 
-  instalacja jest prawidłowo napełniona wodą (ciśnienie wskazane na manometrze wynosi 1÷1,3 bar); 
-  ewentualne zawory odcinające na przewodach instalacji są otwarte; 
-  gaz sieciowy odpowiada rodzajowi gazu, dla którego kocioł został przystosowany i wymiarowany: w prze  
 ciwnym razie należy przezbroić kocioł na gaz dostępny (zob. rozdział Przezbrojenie na inny rodzaj   
 gazu): powyższa czynność powinna być wykonana przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub Autoryzowaną  
 Firmę Serwisową; 
-  zawór zasilania gazem jest otwarty; 
-  nie ma wycieków gazu; 
-  główny wyłącznik elektryczny znajdujący się przed kotłem jest włączony; 
-  zawór bezpieczeństwa 3 bar nie jest zablokowany; 
-  nie ma wycieków wody; 
-  syfon odprowadzania skroplin zamontowany w kotle odprowadza skropliny w sposób prawidłowy i jest   
 drożny. 

3.4.2. Włączanie i wyłączanie

W zakresie włączania i wyłączania kotła należy stosować się do „Instrukcji dla użytkownika”.
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3.5. Resztkowa wysokość ciśnienia

Kocioł jest wyposażony w pompę obiegową o zmiennej prędkości i dużej wydajności. 
Prędkością pompy obiegowej zarządza automatycznie system elektroniczny na podstawie ustawień dokonanych w 
parametrach kotła.

Do wyboru są dwa tryby pracy pompy obiegowej: 
1. Praca w trybie „stałej ΔT “ 
W trybie pracy przy stałej ΔT prędkość pompy obiegowej zmienia się automatycznie w celu utrzymania stałej ΔT między 
zasilaniem a powrotem z instalacji na wartości ustawionej w „supertechnicznych” parametrach kotła. 

2. Praca w trybie “stałej prędkości” 
W tym trybie pracy prędkość pompy obiegowej utrzymuje stałą wartość ustawioną w „supertechnicznych” parametrach 
kotła. Podczas fazy c.w.u. pompa obiegowa pracuje ze stałą prędkością, ustawioną w parametrach kotła.

Pompa obiegowa jest ustawiana fabrycznie na pracę w trybie stałej ΔT. 
Aby zapewnić prawidłowe działanie kotła, zaleca się nie zmieniać ustawienia fabrycznego.
W razie konieczności zmiany ustawień pompy obiegowej należy się skontaktować z punktem serwisowym. 

Pompa obiegowa jest wyposażona w diodę LED, informującą o stanie działania (zob. poniższa tabela). 

Kolor LED
Stan pracy pompy 

obiegowej
Możliwa przyczyna

Zadanie dla 
użytkownika

Zadanie dla 
Autoryzowanej Firmy 

Serwisowej

Wyłączony
Brak zasilania
elektrycznego

Kocioł nie jest 
podłączony

do sieci elektrycznej.

Wezwać 
Autoryzowaną Firmę 

Serwisową
Podłączyć na nowo

Pompa nie jest 
podłączona do 

sterownika.

Wezwać 
Autoryzowaną Firmę 

Serwisową
Podłączyć na nowo

Usterka pompy
Wezwać 

Autoryzowaną Firmę 
Serwisową

Wymienić

Usterka sterownika
Wezwać 

Autoryzowaną Firmę 
Serwisową

Wymienić

zielony stały
Działanie normalne:

pompa pracuje
- Nic Nic

zielony pulsujący
Działanie normalne:

pompa w trybie 
czuwania

- Nic Nic

zielony/czerwony
pulsujące.

Pompa nie działa z 
powodu błędu 

w napięciu zasilania 
lub w temperaturze 

silnika

Napięcie zasilania 
poza

zakresem roboczym

Wezwać 
Autoryzowaną Firmę 

Serwisową

Sprawdzić zasilanie
elektryczne: 

160V<U<280V.

Zbyt wysoka 
temperatura silnika

Wezwać 
Autoryzowaną Firmę 

Serwisową

Sprawdzić temperaturę
otoczenia i temperaturę

 instalacji

czerwony pulsujący
Pompa nie działa z 

powodu usterki
Usterka pompy

Wezwać 
Autoryzowaną Firmę 

Serwisową
Wymienić

Tab. 14 Diagnostyka pompy obiegowej
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(*) Krzywa minimalna stosowana w instalacjach bez rozdzielacza hydraulicznego 
(**) Krzywa minimalna stosowana w instalacjach z rozdzielaczem hydraulicznym

rys. 17

rys. 18

Nebula Eco 1224

Nebula Eco 1232
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3.6. Schemat elektryczny Nebula Eco 1224 - 1232
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rys. 19

LEGENDA

DK:  przetwornik ciśnienia 

FL:  przepływomierz

SS:  czujnik c.w.u. OUT NTC 10   

 kOhm w 25 °C B=3435 

S3S:  czujnik c.w.u. IN NTC 10 kOhm  

 w 25 °C B=3435

SRT:  czujnik na powrocie NTC 10  

 kOhm w 25 °C B=3435

SR1-SR2:  czujnik c.o. NTC 10 kOhm w 25  

 °C B=3435

SF:  czujnik spalin NTC 10 kOhm w  

 25 °C B=3435

PWM:  kabel sygnału PWM dla pompy  

 obiegowej

TF:  termostat spalin

VG:  zawor gazowy

P:  modulacyjna pompa obiegowa 

MDV:  rozdzielacz elektryczny 

E:  elektroda zapłonowa/jonizacyjna 

V:  wentylator bezszczotkowy 

ACC1:  transformator zapłonu

CN_A-CN_M: wtyki sygnały/obciążenia 

X2-X7:  wtyki uziemiające 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE DO TABLICY 

1-2:  styk term. otoczenia. 2

3-4:  styk term. otoczenia 1 lub Open 

 Therm 

5-6:  czujnik zewnętrzny 

7-8:  czujnik podgrzewacza 

9-10:  czujnik podgrzewacza solarnego 

11-12:  czujnik kolektora solarnego 

17:  wejście szeregowe GND 

18:  wejście szeregowe 485A 

19:  wejście szeregowe 485B 

20:  wejście szeregowe +5V 

21:  przekaźnik neutralny 

22:  faza “normalnie zamknięty”   

 przekaźnik (NC) 

23:  faza “normalnie otwarty” przekaźnik  

 (NA)

płyta kotła

Czujnik 
zewnętrzny

Czujnik 
kol. sol.

Komunikacja 
z zewnątrz

Styk TA1 lub 
czujnik Open 

Therm
Styk Czujnik Czujnik

Czujnik

karta 
sieciowa 
(interfejs)

poł.

poł.

poł.

schemat elektryczny 
podłączeń

C.O bk

C.W.U. bn

Dowolne programowalne przekaźniki coΦ1Czujnik 
kol. sol.
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3.6.1. Schemat podłączenia instalacji solarnej z wymuszonym obiegiem w kotle dwufunkcyjnym 

Ustawienie parametrów
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1 2 1
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Schemat podłączenia przekaźnika wielofunkcyjnego

3.6.2. Funkcja przeciwzamarzaniowa kolektora solarnego

Aktywacja funkcji zapobiegającej zamarzaniu kolektora solarnego następuje po ustawieniu wartości parametru P24 = 1. 
Funkcja ta pozwala włączyć pompę solarną, gdy sonda kolektora odczyta temperaturę 4°C.

Ustawienie parametrów

P03 P17 P18

1 2 0

3.6.3. Funkcja utylizacji ciepła kolektora 

Funkcja ta zapobiega szokom termicznym kolektorów solarnych w okresie ich bezczynności. 
Gdy kocioł pracuje w trybie LATO, ZIMA lub TYLKO C.O., jeśli czujnik kolektora solarnego wykryje temperaturę w 
przedziale 110°C i 115°C (wartość tę można zmienić za pomocą parametru P22), a jednocześnie czujnik podgrzewacza 
solarnego wykryje temperaturę poniżej 93°C, nastąpi włączenie pompy solarnej w celu napełnienia podgrzewacza. Praca 
pompy solarnej ustanie w chwili, gdy temperatura kolektora obniży się do poziomu poniżej 108°C lub gdy czujnik podgr-
zewacza solarnego wykryje temperaturę powyżej 95°C. 

3.6.4. Funkcja schładzania podgrzewacza 

Funkcja ta polega na schładzaniu podgrzewacza poprzez pozbywanie się nadmiaru ciepła podgrzewacza do kolektora 
solarnego, aż do osiągnięcia ustawionej przez użytkownika temperatury. 
Po ustawieniu kotła w trybie LATO, ZIMA lub TYLKO C.O., w przypadku gdy temperatura podgrzewacza przekroczy 
o 2°C temperaturę ustawioną, a jednocześnie temperatura czujnika kolektora będzie niższa od temperatury czujnika 
podgrzewacza solarnego o 6°C (wartość można modyfikować za pomocą parametru P20), załączy się pompa solarna 
w celu schłodzenia podgrzewacza. Działanie funkcji zostanie przerwane w momencie, gdy temperatura podgrzewacza 
obniży się do wartości ustawionej przez użytkownika lub gdy temperatura czujnika kolektora jest niższa od temperatury 
czujnika podgrzewacza o 3°C (wartość można modyfikować za pomocą parametru P21). Funkcję można wyłączyć za 
pomocą parametru P26 (P26 = 1 włączona; P26 = 0 wyłączona). 

3.6.5. Sygnalizacja stanu pracy instalacji solarnej i nieprawidłowości w jej działaniu

Gdy pompa solarna pracuje, na wyświetlaczu kotła pojawia się symbol         (10 na rys.1). 

W razie usterki czujnika kolektora solarnego lub czujnika podgrzewacza solarnego na wyświetlaczu kotła pojawią się 
odpowiednio kody błędu E24 i E28 i w tym samym czasie pompa solarna zostanie wyłączona. 

3.6.6. Schemat podłączenia instalacji solarnej z naturalnym obiegiem w kotle dwufunkcyjnym  



48

rys. 21

M

RETE IDRICA

MORSETTI 9 - 10 SONDA BOLLITORE 
SOLARE

NEBULA ECO 
1224 - 1232

VALVOLA DEVIATRICE SOLARE

MORSETTI 21 - 22 - 23

SONDA ESTERNA

MORSETTI 5 - 6
MORSETTI 3 - 4

TERMOSTATO 
AMBIENTE

Schemat podłączenia przekaźnika wielofunkcyjnego

rys. 22

ZACISKI

ZACISKI

ZACISKI

ZACISKI

CZUJNIK 
ZEWNĘTRZNY

TERMOSTAT 
OTOCZENIA

ROZDZIELACZ KURSOWY

CZUJNIK PODGRZE-
WACZA SOLARNEGO

SIEĆ WODNA

Zawór podwójnego sygnału Zawór pojedyńczego sygnału

Neutralny
W kotłe
Do kolektora

Neutralny

Do kolektora



49

3.6.7. Schematy ustawień przekaźnika wielofunkcyjnego

Tablica sterowania wyposażona jest w wielofunkcyjny przekaźnik, ustawiany za pomocą parametru P17-
TSP17.

Przekaźnik z systemem zdalnego sterowania i TA2

rys. 23

Przekaźnik z programowaniem interfejsu i TA2

rys. 24

Przekaźnik z żądaniem zdalnego sterowania (P17=1)

rys. 25

Przekaźnik z żądaniem (P17=3)

rys. 26
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 Przekaźnik z sygnalizacją alarmu (P17=0)

rys. 27

USTAWIENIE PARAMETRÓW DLA SCHEMATÓW (Z WYŁĄCZENIEM INSTA-
LACJI Solarnej)

P17

Przekaźnik do sygnalizowania błędów 0

Sterowany przez TA1 lub zdalnie 1

Sterowany przez TA2 lub przez interfejs 3

T (°C) 0 2 4 6 8

0 27203 24979 22959 21122 19451

10 17928 16539 15271 14113 13054

20 12084 11196 10382 9634 8948

30 8317 7736 7202 6709 6254

40 5835 5448 5090 4758 4452

50 4168 3904 3660 3433 3222

60 3026 2844 2674 2516 2369

70 2232 2104 1984 1872 1767

80 1670 1578 1492 1412 1336

90 1266 1199 1137 1079 1023

Tabela 15 - Stosunek “Temperatura - Rezystancja nominalna “ czujników temperatury 

Stosunek między temperaturą (°C) i oporem nominalnym (Ohm) wszystkich czujników NTC

ZDALNE STERO-
WANIE

LUB INTERFEJS 
KOTŁA

(NIE ŁĄCZNIE)
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3.7. Przezbrojenie na inny rodzaj gazu i regulacja palnika

  Wyprodukowane kotły są przystosowane do działania z rodzajem gazu wskazanym w zamówieniu i na etykiecie identyfikacyjnej  
 na opakowaniu oraz na tabliczce znamionowej kotła. 
 Wszelkie późniejsze przekształcenia mogą być wykonywane jedynie przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub   
 Autoryzowaną Firmę Serwisową, który wykorzysta do tego celu stosowne akcesoria wykonane przez producenta oraz   
 przeprowadzą wszystkie niezbędne zmiany i regulacje, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie kotła. 

3.7.1. Przezbrojenie z GAZU ZIEMNEGO na PROPAN

• Upewnić się, czy kocioł jest odłączony od zasilania  
elektrycznego, a zawór gazu zamknięty; 

• zdjąć przednią osłonę kotła i przednią osłonę kamery 
spalania;

• zdemontować tłumik ssania powietrza;
• odłączyć przewód gazowy od mieszacza; 
• odkręcić trzy śruby mocujące z łbem sześciokątnym i 

wyjąć mieszacz; 
• otworzyć mieszacz jak pokazano na rys.27; 
• wyjąć dwie dysze palnika i zastąpić je dyszami ze 

średnicą właściwą dla nowego rodzaju gazu. Do 
odkręcenia dysz użyć klucza imbusowego 6 mm; 

• zwrócić uwagę na prawidłowe umieszczenie dysz. 
• Dokręcić je do końca, bez użycia nadmiernej siły; 

tylko w wersji 32 kW należy odkręcić podłączenie 
na wyjściu zaworu gazu (A na rys. 31), umieścić 
membranę dla propanu o Ø 7,2 w miejscu do tego 
przeznaczonym na zaworze gazowym. 

• przykręcić ponownie połączenie na wylocie zaworu 
gazu (A na rys. 31). 

Jeżeli po całkowitym wkręceniu do gniazda gwintowego dysza 
obraca się swobodnie, oznacza to, że gwint jest uszkodzony i należy 
obowiązkowo wymienić cały mieszacz. 

24 kW 32 kW

Średnica 
dysz [mm]

Propan 3,0

3,55 
+ 

membrana Ø 
7,2

• zamontować wszystkie usunięte części zwracając 
uwagę na szczelność połączeń; 

• włączyć zasilanie elektryczne kotła i otworzyć zawór 
gazowy; 

• przejść do programowania i ustawić wszystkie para-
metry podane w tabeli wg wartości opałowej i rodzaju 
zastosowanego gazu. 

DOSTĘP I USTAWIENIE PARAMETRÓW
Poprzez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez 
trzy sekundy przycisków “reset” i  „wybór trybu pracy” 
uzyskuje się dostęp do ustawień parametrów. 
Pierwszy modyfikowalny parametr 
odpowiada P00. 

Aby potwierdzić chęć zmiany parametru należy nacisnąć 
na przycisk „ok”, pojawia się ikonka klucza francuskiego 
oznaczająca, że dany parametr można zmienić za pomocą 
przycisków „+ i – c.o.” 

TSP Opis
24 
kW 
G31

32 
kW 
G31

P00 Moc kotła 3 7

P04 Prędkość przy max. mocy (c.w.u. (Hz) 194 205

P05 Prędkość przy min. mocy (Hz) 42 43

P06 Prędkość moc zapłonu (Hz) 58 76

P07 Prędkość przy max. mocy c.o (%) 88 88

P08 Prędkość min. rampa malejąca (Hz) 56 60

P09 Czas trwania rampy malejącej (x 10s) 18 18

W tym momencie należy potwierdzić zmianę wartości 
parametru poprzez naciśnięcie przycisku „ok”. Naciśnięcie 
przycisku „reset” pozwala na wyjście z programu. 

Przystąpić do regulacji kotła (CO2) dla maksymalnej i mini-
malnej mocy. Zob. pkt 3.7.3

3.7.2. Przezbrojenie z PROPANU na GAZ ZIEMNY
• Upewnić się, czy kocioł jest odłączony od zasilania 

elektryczne, a zwór gazu zamknięty
• zdjąć przednią osłonę kotła i przednią osłonę kamery 

spalania;
• zdemontować  tłumik  ssania  powietrza; 
• odłączyć przewód gazowy od mieszacza; 
• odkręcić trzy śruby mocujące z łbem sześciokątnym i 

wyjąć mieszacz; 
• otworzyć mieszacz jak pokazano na rys.27; 
• wyjąć dwie dysze palnika i zastąpić je dyszami ze 

średnicą właściwą dla nowego rodzaju gazu. Do 
odkręcenia dysz użyć klucza imbusowego 6 mm; 

• zwrócić uwagę na prawidłowe umieszczenie dysz. 
Dokręcić je do końca, bez użycia nadmiernej siły. 

Jeżeli po całkowitym wkręceniu do gniazda gwintowe-
go dysza obraca się swobodnie, oznacza to, że gwint 
jest uszkodzony i należy obowiązkowo wymienić cały 
mieszacz. 

24 kW 32 kW

Średnica 
dysz [mm] Metan 3,7 4,45

• zamontować wszystkie usunięte części zwracając 
uwagę na szczelność połączeń;

• włączyć zasilanie elektryczne kotła i otworzyć zawór 
gazowy; 

• przejść do programowania i ustawić wszystkie para-
metry podane w tabeli wg wartości opałowej i rodzaju 
zastosowanego gazu. 



52

Przewód gazowy

Mieszacz

Tłumik ssania
powietrza

Zawór gazowy 

rys. 28 rys. 29

rys. 30 rys. 31

o-ring
śruby mocujące 
zespół zwężki 
Venturiego do 

mieszacza

złączka gazowa

śruby mocujące

wskaźnik 
kierunku

3.7.3. Regulacja zaworu gazowego 

3.7.3.1. Ustawianie mocy maksymalnej

- Upewnić się, że termostat pokojowy (opcja), jeśli zainstalowany, znajduje się w pozycji ON. 
- Wybrać na panelu sterowania tryb „c.o.”, naciskając kilka razy przyci              aż pojawi się na wyświetlaczu ikonka 

- Włączyć tryb „Kominiarz”, przytrzymując wciśnięty przycisk        do momentu, gdy ikonka przestanie migać. 
 Kocioł przechodzi na pracę w maksymalnej mocy. 
 
W przypadku gdy rodzaj gazu, należy przejść do programowania i ustawić parametry P0-P4-P5-P6-P7-P8 według mocy 
oraz według gazu zasilającego, zgodnie z zaleceniami w tab. 10. 
 
Wyregulować zawartość dwutlenku węgla (CO2) w spalinach poprzez przekręcenie regulatora stosunku B (rys. 30) i 
upewnić się, że mieści się ona w granicach wskazanych w tab. 13. Pozostawić kocioł w trybie „Kominiarz” i przejść do 
ustawiania mocy minimalnej. 

3.7.3.2. Ustawianie mocy minimalnej

- Ustawić moc minimalną, przytrzymując wciśniętą ikonkę „-“ na przycisku regulacji temperatury c.o. do momentu 
pojawie nia się na wyświetlaczu wartości minimalnej prędkości wentylatora dla danej mocy i dla gazu zasilającego 
kocioł, wskazane w tab. 10. 
- Kocioł przechodzi do pracy w minimalnej mocy. 
- Wyregulować zawartość dwutlenku węgla (CO2) w spalinach poprzez przekręcenie regulatora offset C (rys. 30) i 
upewnić się, że mieści się ona w granicach wskazanych w tab. 13
- Przytrzymać przycisk          aby zakończyć pracę kotła w trybie „Kominiarz”. 

dysze
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rys. 32

C

B

WARTOŚCI CO2 W SPALINACH 

Rodzaj gazu Wartości CO2 (%)

24 kW Metan 9,0 - 9,3

24 kW Propan 10

32 kW Metan 9,0 - 9,3

32 kW Propan 10
tab. 16 - Wartości CO2

ŚREDNICA DYSZ / MEMBRANY (mm

Metan Propan

24 kW 3,70 3,00

32 kW 4,45 3,55 + membrana Ø 7,2 
tab. 17 - Średnica dysz - membrany

A

rys. 33



54

4. Odbiór techniczny kotła 

Każdy kocioł posiada kartę gwarancyjną. Wypełnienie karty gwarancyjnej przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub 
Serwisową umożliwia korzystanie z korzyści płynących z gwarancji oferowanej przez Importera urządzeń. 

4.1. Wstępne czynności kontrolne

Przed przeprowadzeniem odbioru technicznego kotła należy sprawdzić, czy: 
- przewód spalinowy oraz wylot spalin są zainstalowane zgodnie z instrukcjami: przy włączonym kotle   
 przedostawanie się na zewnątrz produktów spalania przez jakąkolwiek uszczelkę jest niedozwolone; 
- napięcie zasilania kotła wynosi 230 V ~ 50 Hz; 
- instalacja jest prawidłowo napełniona wodą (ciśnienie wskazane na manometrze wynosi 1÷1,3 bar); 
- zawory odcinające na przewodach instalacji są otwarte; 
- gaz sieciowy odpowiada rodzajowi gazu, dla którego kocioł został przystosowany i wymiarowany: w prze  
 ciwnym razie należy przezbroić kocioł na gaz dostępny (zob. pkt 3.7): powyższa czynność powinna   
 być wykonana przez wykwalifikowanych techników; 
- zawór zasilania gazem jest otwarty; 
- nie ma wycieków gazu; 
- główny wyłącznik elektryczny znajdujący się przed kotłem jest włączony; 
- zawór bezpieczeństwa 3 bar nie jest zablokowany; 
- nie ma wycieków wody; 
- syfon odprowadzania skroplin zamontowany w kotle odprowadza skropliny w sposób prawidłowy i jest   
 drożny

  Jeżeli kocioł nie jest zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, należy   
 zawiadomić osobę odpowiedzialną za instalację i nie przeprowadzać odbioru technicznego kotła. 

4.2. Włączanie i wyłączanie

W zakresie włączania i wyłączania kotła należy stosować się do „Instrukcji dla użytkownika”. 

5. Konserwacja 

Utrzymanie techniczne (i naprawy) muszą być przeprowadzane obowiązkowo wyłącznie przez przeszkolonych tech-
ników. 

Producent zaleca klientom, aby w celu konserwacji i naprawy urządzenia zwracali się do autoryzowanych punktów ser-
wisowych, których serwisanci zostali odpowiednio przeszkoleni do wykonywania powyższych czynności. 

Właściwa konserwacja urządzenia pozwala na jego działanie w optymalnych warunkach, z poszanowaniem środowiska i 
przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla osób, zwierząt i/lub mienia.

 Po zakończeniu czynności utrzymania technicznego i założeniu na miejsce przedniej osłony kotła należy wyłączyć i włączyć  
 napięcie za pomocą głównego wyłącznika znajdującego się przed kotłem. 
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5.1. Plan konserwacji 

Czynności utrzymania technicznego kotła powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku.

 Odłączyć kocioł od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej obejmującej wymianę części   
 i/lub wewnętrzne czyszczenie kotła. 

Utrzymanie techniczne obejmuje czynności kontrolne oraz czyszczenie zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Czynności kontrolne: 
- ogólna kontrola stanu integralności kotła; 
- kontrola szczelności obiegu gazowego i sieci doprowadzania gazu do kotła; 
- kontrola ciśnienia zasilania kotła; 
- kontrola zapłonu kotła; 
- kontrola parametrów spalania kotła poprzez przeprowadzenie analizy spalin; 
- kontrola integralności, stanu zachowania i szczelności przewodów spalinowych; 
- kontrola działania wentylatora spalania; 
- ogólna kontrola integralności zabezpieczeń kotła; 
- kontrola pod kątem braku wycieków wody i śladów oksydacji na złączach kotła; 
- kontrola sprawności zaworu bezpieczeństwa instalacji; 
- kontrola napełnienia naczynia wzbiorczego; 
- kontrola prawidłowości usuwania skroplin przez syfon odprowadzania skroplin zamontowany w kotle. 

Czyszczenie:
- ogólne czyszczenie wewnątrz kotła; 
- czyszczenie dysz gazowych; 
- czyszczenie instalacji pobierania powietrza i odprowadzania spalin; 
- czyszczenie wymiennika ciepła; 
- czyszczenie syfonu i przewodów odprowadzania skroplin. 

W przypadku wykonywania powyższych czynności po raz pierwszy na danym kotle należy sprawdzić:
- deklarację zgodności instalacji; 
- instrukcję instalacji. 

Jak również sprawdzić: 
- adekwatność pomieszczenia dla instalacji kotła; 
- kanały odprowadzania spalin, ich średnice i długość; 
- prawidłowość instalacji kotła według instrukcji zawartych w niniejszym opracowaniu

W przypadku braku możliwości zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia w sposób niezagrażający bezpieczeństwu  
ludzi, zwierząt i mieniu należy zawiadomić osobę odpowiedzialną za instalację i sporządzić na piśmie stosowne 
oświadczenie.

5.2. Analiza spalania 

Kontrola parametrów spalania kotła w celu oceny wydajności i emisji zanieczyszczeń powinna być przeprowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

6. Wycofanie z eksploatacji, demontaż i utylizacja

W przypadku podjęcia decyzji o całkowitym wycofaniu kotła z eksploatacji wszelkie czynności związane z wycofaniem 
z eksploatacji, demontażem i utylizacją urządzenia należy powierzyć wyłącznie przeszkolonym technikom. 
Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego wykonywania tych czynności. 

Powyższe czynności należy wykonać na zimnym kotle, po jego odłączeniu od sieci gazowej i elektrycznej. 
Wszystkie materiały, z których jest zbudowany kocioł, podlegają recyklingowi. 
Po wykonaniu demontażu kotła należy go poddać utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji. 
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STAN KOTŁA PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

E01*

Palnik nie włącza się

Brak gazu

Sprawdzić obecność gazu. Sprawdzić, 
czy zawory są otwarte lub czy 
nie nastąpiło załączenie zaworów 
bezpieczeństwa na przewodach siecio-
wych

Zawór gazowy jest odłączony Podłączyć

Zawór gazowy jest uszkodzony Wymienić

Płyta sterująca jest uszkodzona Wymienić

Palnik nie włącza się: 
brak iskry 

Uszkodzona elektroda zapłonowa Wymienić elektrodę

Uszkodzomy transformator zapłonowy Wymienić transformator zapłonowy 

Płyta sterująca nie włącza się: jest 
uszkodzona

Wymienić płytę sterującą

Palnik zapala się na kilka 
sekund, po czym gaśnie

Płyta sterująca nie wykrywa płomienia: 
przewody fazowy i neutralny są odwróco-
ne

Sprawdzić poprawność podłączenia 
przewodów fazowy - neutralny do sieci 
elektrycznej 

Przerwany przewód elektrody joniza-
cyjnej

Podłączyć lub wymienić przewód

Uszkodzona elektroda jonizacyjna Wymienić elektrodę 

Płyta sterująca nie wykrywa płomienia: 
uszkodzenie płyty 

Wymienić płytę sterującą 

Wartość mocy zapłonu jest zbyt niska Zwiększyć

Minimalne obciążenie cieplne jest nie-
odpowiednie 

Sprawdzić regulację palnika

E02*
Temperatura zasilania 
przekroczyła maksymalną 
dopuszczalną wartość

Awaria pompy obiegowej Wymienić.

Blokada pompy obiegowej
Sprawdzić podłączenie elektryczne 
pompy obiegowej

E03* Zadziałał termostat spalin

Problemy z ciągiem w kominie
Sprawdzić drożność kominu i kratek wlotu 
powietrza 

Zatkany przewód powietrza lub spali-
nowy

Sprawdzić, czy przewody nie są zatkane, 
jeśli tak – udrożnić je

Usterka termostatu spalin Wymienić.

E04**
Niedostateczne ciśnienie 
wody w obiegu c.o. 

W obiegu występują wycieki Sprawdzić instalację

Przetwornik ciśnienia jest odłączony Podłączyć

Przetwornik ciśnienia jest uszkodzony Wymienić

E05** Usterka czujnika zasilania

Brak połączenia elektrycznego czujnika 
zasilania

Podłączyć

Czujnik zasilania jest uszkodzony Wymienić

E06** Usterka czujnika c.w.u.

Brak połączenia elektrycznego
czujnika c.w.u.

Podłączyć

Czujnik c.w.u. jest uszkodzony Wymienić

E07** Usterka czujnika spalin

Brak połączenia elektrycznego czujnika 
spalin

Podłączyć

Czujnik spalin jest uszkodzony Wymienić

E09
Ciśnienie w instalacji jest na 
granicy wartości maksy-
malnej

Podczas napełniania ręcznego 
przywrócono w instalacji ciśnienie, które 
było zbyt bliskie wartości spustowej 
zaworu bezpieczeństwa.

Opróżnić stopniowo instalację, aż zniknie 
symbol błędu

E15**
Usterka czujnika na powro-
cie

Czujnik jest odłączony Podłączyć

Czujnik jest uszkodzony Wymienić

E24**
Usterka czujnika kolektora 
solarnego

Czujnik jest odłączony Podłączyć

Czujnik jest uszkodzony Wymienić

7. Tabela problemów technicznych 
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STAN KOTŁA PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

E27**
Usterka czujnika zaworu kolektora 
solarnego 

Czujnik jest odłączony Podłączyć

Czujnik jest uszkodzony Wymienić

E28**
Usterka czujnika podgrzewacza 
solarnego

Czujnik jest odłączony Podłączyć

Czujnik jest uszkodzony Wymienić

E31**

Usterka podłączenia zdalnego 
sterowania (pojawia się 
na wyświetlaczu zdalnego 
sterowania). 

Brak podłączenia zdalnego sterowania 
do płyty kotła 

Podłączyć

Zdalne sterowanie jest uszkodzone Wymienić

Płyta kotła jest uszkodzona Wymienić

E35**

Zadziałał termostat bezpieczeństwa 
zabezpieczający “strefę 2” mieszania
(tylko w przypadku zainstalowanego 
zestawu strefowego)

Uszkodzony lub wadliwy mieszacz Wymienić

Termostat jest odłączony Podłączyć

Termostat jest uszkodzony Wymienić

E36**
Usterka czujnika zasilania w 
jednej z zainstalowanych stref 

Czujnik jest odłączony Podłączyć

Czujnik jest uszkodzony Wymienić

E40* Usterka wentylatora 
Wentylator jest odłączony Podłączyć

Wentylator jest uszkodzony Wymienić

E41**

Brak komunikacji między płytą a 
urządzeniami peryferyjnymi (interfejs 
panelu i/lub sterowniki strefowe/so-
larne). 

Wyświetlacz interfejsu jest odłaczony Podłączyć

Sterowniki strefowe/solarne są 
odłączone 

Podłączyć

Wyświetlacz interfejsu i/lub sterowniki 
strefowe/solarne są uszkodzone

Wymienić

E42 Błąd konfiguracji instalacji solarnej
Parametry ustawienia sterowników 
kotła lub solarnych są nieprawidłowe

Sprawdzić, czy ustawione 
wartości parametrów P03 i P18 
odpowiadają wartościom po-
danym w odpowiednich tabelach

E46 Usterka przetwornika ciśnienia 
Przetwornik ciśnienia jest odłączony Podłączyć

Przetwornik ciśnienia jest uszkodzony Wymienić

E49
Interfejs nie wykonuje żadnego pole-
cenia

Brak komunikacji interfejsu z płytą 
sterującą kotła

Wymienić

E80*
∆T między zasilaniem i 
powrotem nie mieści się w 
dozwolonym zakresie

Czujniki zasilania i/lub powrotu 
są uszkodzone

Wymienić

Przewód  bypass jest niedrożny Udrożnić lub wymienić

Zawór by pass nie jest zainstalowany 
lub jest nieprawidłowo zainstalowany 

Przywrócić prawidłową 
konfigurację zaworu by pass

Obieg pierwotny wymiennika 
ciepła jest niedrożny 

Oczyścić lub wymienić wymiennik 

E86*
Temperatura zasilania rośnie 
zbyt szybko 

Pompa jest zablokowana Odblokować

Pompa jest uszkodzona Wymienić.

Zapowietrzenie instalacji c.o. 
Otworzyć zawory szybkiego 
spustu na wymienniku w pompie i 
odpowietrzyć 

E87*
Temperatura powrotu rośnie 
zbyt szybko 

Obiegi obcej wody w kotle
Sprawdzić czy nie ma innych 
kotłów lub dodatkowych kaska-
dowych źródeł ciepła

Zapowietrzenie instalacji c.o. 
Otworzyć zawory szybkiego 
spustu na wymienniku i pompie i 
odpowietrzyć 

E89*** Błędna wartość temperatury spalin
Czujnik spalin na wymienniku 
jest wadliwy lub uszkodzony

Wymienić.

E98
Osiągnięto max. ilość prób odbloko-
wania z poziomu ekranu kotła 

Użytkownik osiągnął maksymalną ilość 
błędów możliwych do zresetowania z 
poziomu ekranu kotła 

Za pomocą głównego wyłącznika 
przed kotłem odłączyć i ponownie 
włączyć zasilanie

E99
Osiągnięto max. ilość prób odbloko-
wania z poziomu zdalnego sterowania 

Użytkownik osiągnął maksymalną ilość 
błędów możliwych do zresetowania z 
poziomu zdalnego sterowania 

Zresetować z poziomu interfejsu 
kotła 

*  błędy naprawiane przez użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku „Reset”
**  błędy resetowane samoistnie, automatycznie, po usunięciu nieprawidłowości w działaniu 
***  błędy resetowane wyłącznie przez serwis techniczny 
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