
Instrukcja obsługi VICTRIX 24-32 TT



Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku.

Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedzenia, wszelkich zmian we własnych broszurach technicznych i handlowych.

Opublikowane dane techniczne dotyczą fabrycznie nowego urządzenia testowanego w warunkach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie pod wpływem warun-
ków użytkowania i eksploatacji.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Zgodnie z Dyrektywą „Urządzenia gazowe” 2009/142/WE, Dyrektywą EMC 2004/108/WE, Dyrektywą w sprawie wydajności 92/42/WE i Dyrektywą niskona-
pięciową 2006/95/WE,

Producent: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n°95 42041 Brescello (RE)

DEKLARUJE, ŻE: kotły Immergas model:

Victrix 24-32 TT

są zgodne z powyższymi Dyrektywami Unijnymi

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu Immergas, który na długi okres jest w stanie zapewnić Ci dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Jako Klient Immer-
gas, będziesz mógł zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu Autoryzowanego Serwisu Technicznego, szkolonego w celu zagwarantowania prawidłowej 
pracy Twojego kotła. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji: można w niej znaleźć przydatne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji urządze-
nia, których przestrzeganie potwierdzi satysfakcję z produktu Immergas. 

W celu dokonania pierwszego uruchomienia (jest ono konieczne w celu UPRAWOMOCNIENIA SIĘ GWARANCJI) należy zwrócić się do lokalnego Autoryzowane-
go Serwisu Technicznego Immergas. Serwisant sprawdzi stan działania, dokona koniecznych regulacji i zademonstruje właściwą eksploatację kotła. W celu ewentu-
alnych prac i regularnej konserwacji prosimy o zwracanie się do Autoryzowanych Serwisów Technicznych Immergas: dysponują one oryginalnymi częściami i kon-
kretnym przygotowaniem pod bezpośrednim nadzorem producenta.

Uwagi ogólne

Wszystkie produkty firmy Immergas są dostarczane w opakowaniu zabezpieczonym do transportu.

Kocioł musi być przechowywany w suchym środowisku, zabezpieczonym przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Instrukcja obsługi stanowi integralną i istotną część produktu i w przypadku przekazania własności lub przejęcia należy ją przekazać nowemu użytkownikowi. 

Należy się z nią uważnie zapoznać i zachować ją na przyszłość, ponieważ wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczają ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeń-
stwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje techniczne dotyczące montażu kotłów firmy Immergas. Co do innych tematów związanych z montażem samych ko-
tłów (na przykład: bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona środowiska, zapobieganie wypadkom), należy przestrzegać wytycznych obowiązujących przepisów i za-
sad sztuki instalacyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalacje muszą być projektowane przez upoważnionych fachowców, w zakresie ograniczeń wymiarowych ustalonych przez 
Prawo. Instalację i konserwację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, według wskazówek producenta i przez upoważniony perso-
nel, t.j. osoby posiadające wiedzę techniczną z zakresu instalacji oraz wymagane uprawnienia.

Nieprawidłowy montaż urządzenia i/lub komponentów, akcesoriów i zestawów dodatkowych może być przyczyną nieprzewidywalnych problemów, obrażeń u osób 
i zwierząt oraz szkód materialnych, za które Producent nie jest odpowiedzialny. W celu wykonania poprawnego montażu produktu należy dokładnie przeczytać in-
strukcje do niego załączone.

Konserwacja musi zostać przeprowadzona przez Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas, który jest w takim przypadku gwarancją kwalifikacji i profesjonalizmu.

Urządzenie można wykorzystać wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane. Jakiekolwiek inne użycie należy uważać za niewłaściwe i w konsekwencji po-
tencjalnie niebezpieczne.

W przypadku błędów podczas konstrukcji, eksploatacji lub prac konserwacyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązującego prawodawstwa techniczne-
go, przepisów lub wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji (lub innych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialno-
ści za powstałe szkody i gwarancja dotycząca urządzenia traci ważność.

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących montażu gazowych kotłów grzewczych jest dostępnych na stronie Immergas: www.immergas.com.pl

Mauro Guareschi

Dyrektor Badań & Rozwoju
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1 INSTALACJA KOTŁA 

1.1 WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
INSTALACJI 

Kocioł Victrix TT został zaprojektowany wyłącznie 
do montażu naściennego i wykorzystania do ogrze-
wania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. dla ce-
lów domowych i podobnych. 

Miejsce montażu urządzenia oraz akcesoriów Im-
mergas musi spełniać odpowiednie warunki (praw-
ne techniczne i konstrukcyjne) zapewniające swo-
bodne i bezpieczne wykonywanie czynności zwią-
zanych z: 

- montażem (zgodnym z przepisami prawa budow-
lanego oraz obowiązującymi normami); 

- konserwacjami i naprawami (łącznie z wymaga-
nymi przeglądami technicznymi); 

- demontażem i przenoszeniem urządzenia do miej-
sca, w którym może zostać załadowane na środek 
transportu;

- ewentualną wymianą na równoważne urządzenia. 

Uwaga: instalacja kotła na ścianie musi zagwaran-
tować mu stabilne i pewne wsparcie.

Ściana, na której montowany jest kocioł musi być 
gładka, bez wypukłości i wgłębień, tak aby tyl-
na ścianka kotła stabilnie opierała się na podłożu. 

Odpowiednie ścianki kotła nie mogą być odchylo-
ne od płaszczyzn pionowej i poziomej.

Kocioł powinien zostać zawieszony – służą do tego 
otwory montażowe znajdujące się w górnej części 
tylnej ścianki kotła. Kołki (dostarczane fabrycz-
nie) w wyposażeniu kotła, mogą zostać użyte wy-
łącznie do zawieszenia kotła na ścianach wykona-
nych z cegły (pełnej lub dziurawki). Kołki muszą 
być zamontowane w sposób stabilny. W przypadku 
ścian wykonanych z innych materiałów, należy użyć 
odpowiedniego, stabilnego, systemu mocowania. 

Kocioł nie może być zamontowany na podłodze lub 
podstawie „na stojąco” (Rys. 1-1). 

Rodzaj zastosowanego systemu powietrzno-spa-
linowego klasyfikuje kocioł jako odpowiedni typ 
urządzenia gazowego: 

- Kocioł typu B23 lub B53, jeśli zastosowano system 
zasysania powietrza bezpośrednio z pomieszczenia, 
w którym zainstalowano kocioł a wyrzut spalin od-
bywa się na zewnątrz pomieszczenia przy pomocy 
przewodu spalinowego . 

- Kocioł typu C, jeśli zastosowano system zasysa-
nia powietrza spoza pomieszczenia, w którym zain-
stalowano kocioł a wyrzut spalin odbywa się na ze-
wnątrz pomieszczenia przy pomocy przewodu spa-
linowego (system koncentryczny lub rozdzielny). 

UWAGA: W zależności od typu kotła różne są wy-
magania (wentylacja, kubatura i inne) jakie mu-
szą spełniać pomieszczenia, w których zainstalo-
wany jest kocioł.

Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z zasa-
dami sztuki instalacyjnej, z uwzględnieniem prze-
pisów prawa budowlanego, obowiązujących norm  
i przepisów lokalnych oraz przez osoby posiadają-
ce wymagane uprawnienia.

Przed zainstalowaniem urządzenia należy spraw-
dzić, czy nie zostało naruszone w transporcie – jeżeli 
tak, to należy natychmiast zwrócić się do dostawcy. 

Nie można pozostawiać elementów opakowania 
(zszywki, gwoździe, kartony, plastikowe worki, sty-
ropian, itd.) w miejscu dostępnym dla dzieci, po-
nieważ użyte do zabawy mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia, a nawet życia. 

W przypadku, gdy kocioł zostanie zamontowa-
ne wewnątrz, pomiędzy lub w sąsiedztwie mebli 
i przegród budowlanych, należy pozostawić prze-
strzeń niezbędną do przeprowadzenia prac kon-
serwacyjnych i serwisowych; zaleca się pozosta-
wienie przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni mię-
dzy ściankami kotła i pionowymi ścianami mebli  
i przegród budowlanych.

Nad i pod kotłem należy pozostawić przestrzeń, 
umożliwiającą przeprowadzenie czynności zwią-
zanych z podłączeniem hydraulicznymi i instala-
cją odprowadzania spalin. 

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się żad-
ne przedmioty łatwopalne (papier, ścierki, plastik, 
styropian, itd.). 

Pod kotłem nie można umieszczać urządzeń elek-
trycznych AGD, ani innych rzeczy, które mogą zo-
stać uszkodzone w przypadku zadziałania zaworu 
bezpieczeństwa, zatkania syfonu lub w przypad-
ku wycieków ze złączek hydraulicznych – produ-
cent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tak 
powstałe szkody. 

Oprócz tego, z wymienionych wyżej powodów pod 
kotłem nie zaleca się ustawiania mebli itp. 

W przypadku uszkodzenia lub niewłaściwego dzia-
łania, kocioł należy wyłączyć i skontaktować się 
z Autoryzowanym Serwisem Technicznym Im-
mergas, który posiada specjalne przygotowanie  
i dysponuje oryginalnymi częściami zamiennymi. 

Zabrania się podejmowania samodzielnych lub nie-
autoryzowanych prób naprawy kotła. 

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówekjest rów-
noznaczne z przyjęciem osobistej odpowiedzial-
ności za skutki takiego postępowania i jest równo-
znaczne z utratą gwarancji. 

• Zasady instalacyjne: 

- Zabrania się instalowania w pomieszczeniach za-
grożonych pożarem (np. garaże, warsztaty samo-
chodowe) urządzeń wykorzystujących gaz i ich ka-
nałów spalinowych, oraz przewodów zasysania po-
wietrza potrzebnego do spalania. 

- Zakazuje się montażu kotła w miejscach bezpo-
średnio narażonych na opary kuchenne . 

- Ponadto zakazany jest montaż w pomieszczeniach 
stanowiącym wspólne części bloku mieszkalnego, 
na przykład schody, piwnice, sień, strych, podda-
sze, wyjścia ewakuacyjne, itd. Wyjątek stanowią od-
rębne wnęki techniczne przynależące do danego lo-
kalu, dostępne wyłącznie dla użytkownika tego lo-
kalu. W takim przypadku należy postępować zgod-
nie z odpowiednimi przepisami.

Kotły przeznaczone są do pracy z temperatura-
mi czynnika grzewczego niższymi od temperatury 
wrzenia wody przy ciśnieniu atmosferycznym. Mu-
szą zostać podłączone do instalacji grzewczej i in-
stalacji wody użytkowej o parametrach gwarantują-
cy prawidłowy odbiór ciepła przy pracy kotła z pa-
rametrami zgodnymi z jego danymi technicznymi.

TAK NIE
1-1
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1.2 GŁÓWNE WYMIARY.

Opis: v
V - Podłączenie elektryczne 
G - Zasilanie gazem 
AC- Wyjście c.w.u. 
ACV - Wejście w.u., zestaw zaworu słonecznego (opcja) 
AF - Wejście w.u. 
SC - Odprowadzenie kondensatu 
M - Zasilanie instalacji 
R - Powrót instalacji

1.3 OCHRONA ANTYZAMROŻENIOWA 

Kocioł wyposażony jest fabrycznie w funkcję ochro-
ny antyzamrożeniowej.

Funkcja chroni kocioł przed skutkiem niskich 
temperatur panujących w miejscu jego zamonto-
wania do -5°C.

Jeżeli temperatura wody w kotle spadnie poniżej 
4°C, automatyka uruchomi pracę kotła na c.o. (uru-
chomienie pompy i palnika). 

W sytuacjach, w których występuje ryzyko zamro-
żenia instalacji grzewczej należy napełnić instala-
cję atestowanym płynem antyzamrożeniowym, po-
siadającym deklarację producenta o możliwości ich 
stosowania w instalacjach grzewczych zawierają-
cych elementy aluminiowe. 

Płyn przeciwzamarzaniowy musi być stosowany  
w sposób nie zagrażający zdrowiu.

Przy stosowaniu płynów antyzamrożeniowych na-
leży ściśle przestrzegać instrukcji ich producenta. 

Materiały z których wykonany jest kocioł są odpor-
ne na działanie płynów na bazie glikoli etylenowych 
i propylenowych (jeśli mieszanki przygotowane są 
zgodnie z zaleceniami producenta). 

Czas użytkowania płynu antyzamrożeniowego  
i sposób jego usuwania powinien być określony  
w instrukcji producenta płynu.

Funkcja antyzamrożeniowa kotła działa tylko wte-
dy, gdy: 

- kocioł jest podłączony do instalacji elektrycznej  
i gazowej, które działają prawidłowo; 

- nie występują przerwy w zasilaniu elektrycznym 
i dostawie gazu; 

- kocioł nie został wyłączony (ustawiony w tryb 
“Off ”); 

- nie wystąpiły okoliczności powodujące awaryj-

ne wyłączenie kotła, związane z sygnalizacją kodu 
błędu (Par. 2.5);

Firma Immergas nie ponosi odpowiedzialności 
za skutki wynikające z niespełnienia powyższych 
warunków.

UWAGA: w przypadku zainstalowania kotła 
w miejscach, gdzie temperatura może spadać po-
niżej 0°C wymagane jest izolowanie rur podłącze-
niowych zarówno dla w.u. jak i c.o.

1-2

Wysokość
(mm)

Szerokość 
(mm)

Głębokość
(mm)

748 440 280

Przyłącza

Gaz Woda użytkowa C.O.

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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Opis: 
V - Podłączenie elektryczne 
G - Zasilanie gazem 
AC - Wyjście c.w.u. 
AF - Wejście w.u. 
SC - Odprowadzenie kondensatu (minimalna średnica 
wewnętrzna Ø 13 mm) 
M - Zasilanie instalacji 
R - Powrót instalacji 

1 - Zawór napełniania kotła
2 - Zawór opróżniania instalacji 
3 - Wskaźnik zadziałania zaworu bezpieczeństwa1

2
3

G

V
AC

AF

R

M

SC

1-3

1.4 GRUPA PODŁĄCZENIOWA KOTŁA 

Zestaw grupy podłączeniowej kotła składa się z ele-
mentów ułatwiających podłączenie kotła do insta-
lacji hydraulicznej i gazowej. Zestaw dostarczany 
jest opcjonalnie.

Podłączenia należy wykonać zgodnie z odpowied-
nią instrukcją, łącząc elementy instalacji z kotłem 
zgodnie z oznaczeniami na rys. 1-3. 

1.5 PRZYŁĄCZENIE GAZU (URZĄDZENIE 
KATEGORII II2H3P). 

Kotły przeznaczone są do pracy z gazem ziemnym 
metanem (E/GZ50) lub propanem technicznym.

Średnice przewodów instalacji zasilania gazem nie 
mogą być mniejsze niż średnica króćca podłącze-
niowego kotła - 3/4”. Przed podłączeniem gazu na-
leży dokładnie oczyścić instalację gazu, aby usunąć 
ewentualne pozostałości, które mogłyby negatyw-
nie wpłynąć na właściwą pracę kotła. Należy skon-
trolować, czy gaz użyty do zasilania kotła, jest zgod-
ny z oznaczeniem na tabliczce znamionowej kotła. 
W przeciwnym razie, należy dostosować kocioł do 
innego rodzaju gazu (patrz paragraf 3.5 - przysto-
sowanie kotła do pracy z innym rodzajem gazu). 
Ważne jest ponadto sprawdzenie ciśnienia dyna-
micznego instalacji (metanu lub LPG) zasilającej 
kocioł, które musi być zgodne z obowiązującymi 
normami technicznymi, gdyż jeśli będzie niewy-
starczające, może wpłynąć na moc kotła, powodu-
jąc niedogodności dla użytkownika. 

Upewnić się, czy podłączenie kurka gazu zostało 
przeprowadzone właściwie.

Średnice przewodów doprowadzających gaz do ko-
tła powinny być tak zwymiarowane,aby zagwaran-
tować natężenie przepływu gazu niezbędne do pra-
cy kotła z jego mocą nominalną. 

System połączeń musi być zgodny z obowiązujący-
mi przepisami i normami.

UWAGA: Podłączenie kotła do instalacji gazowej 
może zostać wykonane jedynie przy pomocy złą-
czek z płaską uszczelką doczołową. 

Jakość spalanego gazu. Urządzenie zostało zapro-
jektowane do pracy z gazem wolnym od zanieczysz-
czeń; w przeciwnym razie należy zamontować od-

powiednie filtry przed wejściem gazu do urządze-
nia aby przywrócić jego czystość. 

Zbiorniki magazynujące (w razie zasilania ga-
zem płynnym). Może się zdarzyć, że nowe zbior-
niki magazynujące LPG mogą zawierać resztki gazu 
obojętnego (azotu), które zubażają mieszankę do-
starczaną do urządzenia powodując jego niepra-
widłowe działanie. 

Z powodu składu mieszanki LPG, w okresie maga-
zynowania w zbiornikach może się odłożyć warstwa 
składników mieszanki. Może to spowodować zmia-
nę mocy cieplnej mieszanki dostarczanej do urzą-
dzenia, a w efekcie zmianą jego parametrów pracy. 

1.6 PRZYŁĄCZENIE HYDRAULICZNE

UWAGA: przed podłączeniem kotła do instalacji, 
cała instalacja (rury, elementy grzewcze, itd.) po-
winna zostać poddana dokładnemu płukaniu, ma-
jącego na celu usunięcie zanieczyszczeń, które mo-
głyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjo-
nowanie kotła. Zalecane jest wykonanie płukania  
z zastosowaniem przeznaczonych do tego celu, od-
powiednich środków chemicznych. 

W celu zapobieganiu odkładania się w kotle i insta-
lacji osadów wapiennych i innych szkodliwie wpły-
wających na pracę kotła zaleca się również uzdat-
nianie chemiczne wody, napełniona jest instalacja. 

Aby nie doszło uszkodzenia wymiennika nale-
ży również przestrzegać zaleceń z paragrafu 1.21.

UWAGA: firma Immergas nie ponosi odpowie-
dzialności w przypadku szkód spowodowanych 
zastosowaniem systemu automatycznego napeł-
niania instalacji. 

Zawór bezpieczeństwa 3 bary. Odpływ z zaworu 
bezpieczeństwa kotła został odprowadzony do wyj-
ścia syfonu kondensatu. 

W przypadku zadziałania zaworu, wyrzucana z nie-
go ciecz zostanie odprowadzona przez odpływ kon-
densatu, do kanalizacji. 

W dolnej części kotła został umieszczony, zatyka-
ny korkiem, wskaźnik zadziałania zaworu bezpie-
czeństwa (poz. 3 rys. 1-3).

Odprowadzenie kondensatu. W celu odprowadze-
nia kondensatu powstającego w czasie pracy kotła, 

rurę odpływu kondensatu należy podłączyć do in-
stalacji ściekowej wykonanej z materiałów odpor-
nych na substancje kwaśne. Średnica wewnętrzna 
rury kanalizacji, do której podłączony jest odpływ 
kondensatu nie może być mniejsza niż 13 mm. 

Połączenie odpływu z instalacją ściekową musi zo-
stać wykonana tak, aby nie powstało zagrożenie za-
marznięcia zawartego w nim kondensatu.

Podłączenie przewodu spustowego kondensatu za-
leca się wykonać poprzez syfon wykonany na insta-
lacji ściekowej tak, aby zapobiec wyrzutowi konden-
satu na kocioł, w wyniku wzrostu ciśnienia w in-
stalacji kanalizacyjnej. Przed uruchomieniem ko-
tła należy upewnić się, że kondensat jest właściwie 
odprowadzany; po uruchomieniu należy upewnić 
się, że syfon wypełnia się kondensatem (par. 1.22). 

Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji musi 
odbywać się z zachowaniem obowiązujących prze-
pisów krajowych i lokalnych dotyczących odpro-
wadzania ścieków.



8

U
ŻY

TK
O

W
N

IK
IN

ST
A

LA
TO

R
SE

RW
IS

1.7 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

Kocioł posiada stopień ochrony IPX5D; ochrona 
przed porażeniem prądem elektrycznym jest za-
pewniona tylko wtedy, gdy zostanie podłączony do 
przewodu ochronnego prawidłowo funkcjonującej 
instalacji elektrycznej, wykonanej zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Uwaga: Immergas S.p.A. uchyla się od odpowie-
dzialności za obrażenia na osobach lub szkody na 
rzeczach spowodowanych brakiem ochrony prze-
ciwporażeniowej kotła i nieprzestrzeganiem odno-
śnych przepisów i norm. 

Należy sprawdzić, czy przewody instalacji elek-
trycznej są odpowiednie dla maksymalnej mocy 
pobieranej przez urządzenie, wskazanej na tablicz-
ce znamionowej kotła.

Niedopuszczalne jest podłączenie elektryczne ko-
tła, w przypadku, gdy instalacje, do których pod-
łączony jest kocioł (gazu, wody, c.o., kominowa) 
spełniają rolę uziemienia instalacji elektrycznej, te-
lefonicznej i.t.p. Dlatego przed elektrycznym pod-
łączeniem kotła należy upewnić się, czy taka sytu-
acja nie zaistniała.

W celu zapewnienia ochrony elektrycznych elemen-
tów kotła przed oddziaływaniem przepięć, instala-
cja elektryczna, z której zasilany jest kocioł musi być 
zabezpieczona wielobiegunowym ochronnikiem 
przeciwprzepięciowym kl. III (D).

W celu zapewnienia ochrony elektrycznych ele-
mentów kotła przed oddziaływaniem napięć pul-
sujących ze składową stałą, obwód elektryczny za-
silania kotła powinien być zabezpieczony wyłącz-
nikiem różnicowoprądowym typu A.

Ze względu na funkcje ochrony przeciwporażenio-
wej prąd różnicowy zadziałania wyłącznika nie po-
winien przekraczać 30 mA.

Kocioł może zostać podłączony do obwodu instala-
cji elektrycznej 230V ±10% / 50Hz poprzez gniazdo 
elektryczne wyposażone w kołek ochronny połączo-
ny z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej.

Zabrania się zasilania kotła z wykorzystaniem przej-
ściówek, gniazdek zbiorczych i przedłużaczy.

Kotły są wyposażone fabrycznie w przewód zasila-
jący typu “X”, bez wtyczki. Przewód ten musi zostać 
zaopatrzony we wtyczkę i podłączony do gniazda 
instalacji z uwzględnieniem oznaczeń na elektro-
nicznej płycie kotła: L- przewód fazowy; N - prze-

2

b

a

2

1

1

a

3

c

d

1-4 1-5

wód neutralny i  - przewód ochronny.

W razie konieczności wymiany przewodu zasila-
nia należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu 
Technicznego Immergas. 

Przewód zasilający musi przebiegać tak jak poka-
zano na rysunku 1-3. 

W razie konieczności wymiany bezpiecznika na 
płycie elektronicznej kotła, należy użyć bezpiecz-
nik o charakterystyce szybkiej 3,15A. 

 • Panel elektrycznych listew zaciskowych (Rys. 
1-4). 

W celu wykonania podłączeń elektrycznych należy 
uzyskać dostęp do panelu listew zaciskowych (d). 

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- zdemontować pokrywę panelu sterowania (rys. 
3-15b). 

- zdemontować pokrywę listew zaciskowych (b rys. 
1-4) w następujący sposób:

1) wykręcić dwie śruby (a). 

2) naciskając na dwa zaczepy pokrywy (b), zdjąć 
pokrywę (b) z tablicy sterowania (c). 

UWAGA: Jakiekolwiek podłączenia elektryczne 
do zacisków kotła należy wykonywać przy kotle 
wyłączonym spod napięcia zasilającego.

UWAGA: Na panelu znajdują się dwie listwy za-
ciskowe: napięcia zasilania 230V AC i niskonapię-
ciowa elementów sterujących. Przy podłączaniu 
przewodów urządzeń należy zachować szczegól-
ną ostrożność, kierując się oznaczeniami zacisków, 
gdyż nieprawidłowe podłączenie urządzeń może 
doprowadzić do uszkodzenia kotła, z nawet spo-
wodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ważne: Przewody sygnałowe CAR V2 lub termo-
statu pokojowego On/Off (Wł/Wył) oraz przewo-
dy do czujników należy prowadzić oddzielnie od 
przewodów instalacji elektrycznej 230V AC, zgod-
nie z obowiązującymi normami dotyczącymi insta-
lacji elektrycznych.

Termostat zabezpieczający, przy współpracy ko-
tła z instalacją o niskiej temperaturze zasilania. 

Kocioł może być bezpośrednio podłączony hydrau-
licznie do instalacji o niskiej temperaturze zasila-
nia. Ograniczenie temperatury zasilania osiąga się 
przez ustawienie zakresu regulacji temperatury za-

silania w parametrach “t0” i “t1” (Par. 3.11). W ta-
kiej sytuacji zalecane jest podłączenie zestawu bez-
pieczeństwa (opcja) składającego się z termostatu  
(o regulowanej temperaturze). Zestaw należy podłą-
czyć do zacisków 14 i 15, po usunięciu mostka X70 
(Rys. 3-2). Termostat powinien być umieszczony na 
rurze zasilania instalacji w odległości przynajmniej 
2 metrów od kotła. 

UWAGA: Firma Immergas nie ponosi żadnej od-
powiedzialności za szkody powstałe w wyniku awa-
rii, przy instalacji kotła bez zastosowania dodatko-
wego zabezpieczenia .

1.8 STEROWNIKI CYFROWE  
I TERMOSTATY POKOJOWE (OPCJA) 

Kocioł jest przystosowany do współpracyz termo-
statem pokojowym lub dedykowanym cyfrowym 
sterownikiem, dostępnych jako wyposażenie opcjo-
nalny (Rys. 1-5). 

Wszystkie termostaty Immergas podłączane są przy 
pomocy przewodów dwużyłowych. 

W przypadku opcjonalnego zastosowania sterowni-
ków, należy dokładnie zapoznać się z ich instrukcją.

Termostaty typu On/Off (Wł./Wył.). 

Immergas posiada w swojej ofercie różne mode-
le termostatów:

- z komunikacją przewodową i bezprzewodową,

- z utrzymywaniem zadanej temperatury w sposób 
ciągły lub różnych temperatur w programowanych 
cyklach czasowych,

- działających z regulacją PI i według stałej histerezy.

Funkcje termostatu zależne są od modelu. Różno-
rodność oferty pozwala na wybranie modelu, naj-
bardziej odpowiadającego potrzebom użytkownika.

Termostat pomieszczenia On/Off (Wł/Wył) przy-
łącza się do zacisków 40 i 41, po usunięciu most-
ka X40 (Rys. 3-2). Należy upewnić się, że styk ter-
mostatu On/Off jest stykiem bezpotencjałowym, 
w przeciwnym razie elektroniczna płyta kotła ule-
gnie uszkodzeniu.

• Cyfrowy Sterownik Comando Amico Remo-
to V2 (CARV2) z funkcją termostatu pokojowego 
z programowaniem tygodniowym, poza funkcjami 
opisanymi w poprzednim punkcie, pełni rolę wy-
nośnego pulpitu kotła umożliwiającego dostęp do 
ważnych informacji dotyczących pracy urządzenia 
i instalacji grzewczej z możliwością ingerencji we 
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wcześniej ustawione parametry, bez konieczności 
przemieszczania się do miejsca, gdzie zainstalowa-
ny jest kocioł. Na wyświetlaczu sterownika sygna-
lizowane są również ewentualne nieprawidłowo-
ści w pracy kotła.

Oprogramowanie sterownika pozwala na dosto-
sowanie temperatury wyjściowej instalacji do fak-
tycznego zapotrzebowania na ciepło, tak, aby utrzy-
mać zadaną wartość temperatury w pomieszczeniu 
temperaturowo reprezentatywnym z możliwie naj-
wyższą dokładnością, a w konsekwencji z wyraź-
ną oszczędnością kosztów eksploatacji. Sterownik 
CARV2 zasilany jest bezpośrednio z kotła przy po-
mocy tego samego przewodu, który służy do trans-
misji danych między kotłem i sterownikiem 

Ważne: w przypadku, gdy instalacja c.o. jest po-
dzielona na oddzielnie sterowane strefy z zastoso-
waniem odpowiedniego zestawu DIM lub płytki 
przekaźnikowej należy korzystać z CARV2 pracują-
cego w trybie On/Off. 

Sterownik CARV2 należy przyłączyć do zacisków 
44 i 41, usuwając mostek X40 na listwie przyłą-
czeniowej, zachowując biegunowość podłącze-
nia (Rys. 3-2). 

1.9 SONDA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ 
(OPCJA) 

Kocioł przystosowany jest do współpracy z son-
dą zewnętrzną (Rys. 1-6), dostępną jako zestaw 
opcjonalny. 

Sondę zewnętrzną należy umieścić w miejscu,  
w którym będzie pokazywała w sposób niezakłó-
cony temperaturę panującą na zewnątrz budyn-
ku tj. na ścianach nienasłonecznionych (północ-
nych lub północnozachodnich), z dala od okien  
i otworów wentylacyjnych oraz przestrzeni ogra-
niczonych, w których dochodzi do zastoju powie-
trza np. pod dachem.

Sondę podłącza się bezpośrednio do automaty-
ki kotła. 

Po podłączeniu sondy zewnętrznej automatycznie 
uaktywniane jest pogodowe sterowanie temperatu-
ry zasilania - niezależnie od zastosowania i rodzaju 
użytego termostatu pomieszczenia lub sterownika 
cyfrowego Immergas.

Sterowanie pogodowe automatycznie dostosowuje 
temperaturę zasilania instalacji c.o. do temperatury 
wskazywanej przez sondę zewnętrzną.

Przy obniżaniu temperatury zewnętrznej tempera-
tura zasilania jest podnoszona, a przy wzroście tem-

peratury zewnętrznej temperatura zasilania jest ob-
niżana. W ten sposób kocioł dostosowuje ilość wy-
twarzanego ciepła do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia wynikającego ze strat ciepła budynku.

Zależność między temperaturą zasilania instalacji  
a temperaturą zewnętrzną jest określona przez po-
zycję pokrętła ogrzewania znajdującego się na ta-
blicy sterowania kotła (lub na panelu sterowania 
CARV2, jeżeli został podłączony do kotła). Regulacja 
temperatury odbywa się według krzywych przed-
stawionych na wykresie (Rys. 1-7). 

Sondę zewnętrzną należy podłączyć do zacisków 38 
i 39 listwy podłączeniowej kotła (Rys. 3-2).

45

31

58 MAX

MIN.

45

31

58 MAX

MIN.

1-6 1-7

Numer krzywej grzewczej 
ustawianej przez użytkownika

SONDA ZEWNĘTRZNA 
Zależności temperatury na zasilaniu od temperatury zewnętrznej i ustawionej przez użytkownika  
krzywej grzewczej.
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1.10 SYSTEMY KOMINOWE IMMERGAS 

Firma Immergas posiada w ofercie różne rozwią-
zania systemów zasysania powietrza i odprowadza-
nia spalin, niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania kotła . 

Uwaga: kocioł musi zostać zainstalowany przy 
użyciu oryginalnego zestawu powietrzno-spalino-
wego Immergas serii „zielonej” (przewody wylotu 
spalin wykonane z tworzywa PE) lub serii „srebr-
nej” (przewody wykonane ze stali kwasoodpornej).

Elementy serii „zielonej” są wyraźnie oznaczone 
napisem w kolorze szaroniebieskim „Tylko do ko-
tłów kondensacyjnych” („Solo per caldaie a con-
densazione / Only for condensing boilers”). Stoso-
wanie przewodów serii „niebieskiej”, wykonanych  
z aluminium, z napisem w kolorze pomarańczo-
wym „Nie do kotłów kondensacyjnych” („Non per 
caldaie a condensazione / Not for condensing bo-
ilers”) jest zabronione.

Przewody z tworzywa sztucznego nie mogą być 
montowane na zewnątrz, bez odpowiedniej osło-
ny przeciw promieniom UV i innym czynnikom 
atmosferycznym. 

• Współczynniki oporu i ekwiwalentne długości. 

Poniższa tabela zawiera, wyznaczone doświadczal-
nie, współczynniki oporu dla każdego elementu sys-
temu powietrzno-spalinowego.

Współczynnik oporu pojedynczego elementu jest 
niezależny od rodzaju kotła, na którym jest zainsta-
lowany i jest wielkością bezwymiarową. Zależny jest 
natomiast od temperatury gazów, które przepływają 
wewnątrz przewodu, stąd ma inną wartość w zależ-
ności od tego czy element pracuje w torzezasysania 
powietrza czy w torze wyrzutu spalin.

Opór każdego elementu systemu odpowiada, wy-
rażonej w metrach, ściśle określonej długości ele-
mentu prostego o tym samym przekroju. Jest to 
tzw. długość ekwiwalentna. Długość ta może zo-
stać wyliczona ze stosunku współczynników opo-
ru obu tych elementów.

Dla każdego systemu powietrzno spalinowego zo-
stała doświadczalnie wyznaczona maksymalna dłu-
gość komina wykonanego z elementów prostych, 
zakończonych odpowiednią końcówką. 

Długości tej odpowiada maksymalny opór systemu 
powietrzno spalinowego, przy którym kocioł może 
pracować prawidłowo.

Wartość tego oporu, wyrażona jako współczynnik 
oporu, wynosi 100. 

Powyższe informacje pozwalają na przeprowadze-
nie obliczeń sprawdzających możliwości współpra-
cy kotła z przyjętą konfiguracjąsystemu powietrz-
no spalinowego.

UWAGA: suma współczynników oporu wszyst-
kich elementów wchodzących w skład, przyjętego 
do współpracy z kotłem, systemu powietrzno spa-
linowego nie może przekraczać 100.

Uszczelki (koloru czarnego) dla systemu komi-
nowego “serii zielonej”. Należy zwrócić uwagę 
aby użyć właściwej uszczelki (dla kolan lub rur-
prostych) (Rys. 1-8): 

- uszczelka (A) z występami po stronie zewnętrz-
nej - dla kolan; 

- uszczelka (B) bez występów - dla rur prostych.

UWAGA: w celu ułatwienia połączenia elemen-
tów na uszczelki należy użyć talku technicznego. 

• Połączenie wciskane rur prostych i kolanek kon-
centrycznych. Aby zainstalować ewentualne ele-
menty przedłużające łączone na wcisk z innymi ele-
mentami instalacji kominowej, należy: 

Włożyć rurę koncentryczną lub kolanko koncen-
tryczne stroną gładką do kielicha (z uszczelkami 
wargowymi) elementu uprzednio zainstalowane-
go i lekko docisnąć do końca; w ten sposób wyko-
na się prawidłowe i gwarantujące szczelność połą-
czenie elementów . 

UWAGA: w razie konieczności skrócenia końców-
ki i / lub prostej rury koncentrycznej, należy pamię-
tać, że przewód wewnętrzny musi zawsze wystawać 
5 mm poza przewód zewnętrzny. 

UWAGA:ze względów bezpieczeństwa zabrania się 
zatykać, nawet prowizorycznie, końcówki zasysa-
nia powietrza/wylotu spalin z kotła. 

UWAGA: podczas montażu poziomych przewo-
dów konieczne jest zachowanie spadku minimum 
3% w stronę kotła i zamontowania co 3 metry obej-
my podtrzymującej.

(A)

(B)

10

1-8

RODZAJ ELEMENTU Współczynnik 
oporu (R)

Długość ekwiwa-
lentna w m odnie-

siona do rury  
koncentrycznej  

Ø 80/125

R U R A  K O N C E N T RYC Z N A 
ø80/125 1M

(A)

(B)

10

2,1 1

KOLANO KONCENTRYCZNE 90° 
ø80/125

(A)

(B)

10

3,0 1,4

KOLANO KONCENTRYCZNE 45° 
ø80/125

(A)

(B)

10

2,1 1

Końcówka kompletna wlotu/wylotu 

pozioma ø80/125

(A)

(B)

10

2,8 1,3

Końcówka kompletna wlotu/wylotu 

pionowa ø80/125

(A)

(B)

10

3,6 1,7

KOLANO KONCENTRYCZNE 90° 
ø80/125
Z OTWOREM REWIZYJNYM

(A)

(B)

10

3,4 1,6

RURA PROSTA ø80/125
Z OTWOREM REWIZYJNYM

(A)

(B)

10

3,4 1,6

1.11 TABELE WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORU I DŁUGOŚCI EKWIWALENTNYCH
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RODZAJ ELEMENTU Współczynnik 
oporu (R)

Długość 
ekwiwalentna 

w m odniesiona 
do rury 

koncentrycznej 
Ø60/100 

Długość 
ekwiwalentna 

w m odniesiona 
do rury Ø80 

Długość 
ekwiwalentna 

w m odniesiona 
do rury Ø60 

Długość 
ekwiwalentna w 

m odniesiona  
do rury  

koncentrycznej 
Ø80/125 

Rura koncentryczna ø60/100 1m

11

Powietrze/Spa-
liny 

6,4
1

Powietrze 7,3
Spaliny 1,9 3,0

Spaliny 5,3

Kolano koncentryczne 90° ø60/100

11

Powietrze/Spa-
liny

8,2
1,3

Powietrze 9,4
Spaliny 2,5 3,9

Spaliny 6,8

Kolano koncentryczne 45° ø60/100

11

Powietrze/Spa-
liny

6,4
1

Powietrze 7,3
Spaliny 1,9 3,0

Spaliny 5,3

Końcówka kompletna wlotu/wylotu 

pozioma ø60/100

11

Powietrze/Spa-
liny

15
2,3

Powietrze 17,2
Spaliny 4,5 7,1

Spaliny 12,5

Końcówka wlotu/wylotu 

pozioma ø60/100

11

Powietrze/Spa-
liny

10
1,5

Powietrze 11,5
Spaliny 3,0 4,7

Spaliny 8,3

Końcówka kompletna wlotu/wylotu 

pionowa ø60/100

11

Powietrze/Spa-
liny

16,3
2,5

Powietrze 18,7 
Spaliny 4,9 7,7

Spaliny 13,6

Końcówka wlotu/wylotu 

pionowa ø60/100

11

Powietrze/Spa-
liny

9
1,4

Powietrze 10,3
Spaliny 1,7 4,3

Spaliny 7,5

Rura prosta ø80 1m

11

Powietrze 0,87 Powietrze 0,1 Powietrze 1,0
Spaliny 0,4

Powietrze 0,4

Spaliny 1,2 Spaliny 0,2 Spaliny 1,0 Spaliny 0,5

Końcówka kompletna wlotu 

powietrza ø80 1m

11

Powietrze 

3

Powietrze 0 0,5
Powietrze 3,4 Spaliny 0,9 Powietrze 1,4

Spaliny 0,35

Końcówka wlotu powietrza ø80

Końcówka wylotu spalin ø80

11

Powietrze 2,2 Powietrze 0 0,3 Powietrze 2,5
Spaliny 10,6

Powietrze 1,0

Spaliny 1,9 Spaliny 0,3 Spaliny 1,6 Spaliny 0,9

Kolano 90° ø80

11

Powietrze 1,9 Powietrze 0 0,3 Powietrze 2,2
Spaliny 0,8

Powietrze 0,9

Spaliny 2,6 Spaliny 0,4 Spaliny 2,1 Spaliny 1,2

Kolano 45° ø80

11

Powietrze 0,2 Powietrze 0,2 Powietrze 1,4
Spaliny 0,5

Powietrze 0,5

Spaliny 1,65 Spaliny 0,25 Spaliny 1,3 Spaliny 0,7

Rura prosta ø60 1m 

11

Spaliny 0,5 0,5
Powietrze 3,8

Spaliny 1,0 1,5
Spaliny 2,7

Kolano ø60 90°

11

Spaliny 0,55 0,55
Powietrze 4,0

Spaliny 1,1 1,6
Spaliny 2,9

Redukcja ø80/60

11

Spaliny 0,4 0,4
Powietrze 3,0

Spaliny 0,8 1,2
Spaliny 2,1

Końcówka kompletna wylotu spalin

pionowa ø60

11

Spaliny 12,2 1,9

Powietrze 14

Spaliny 3,7 5,8

Spaliny 10,1
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1.13 MONTAŻ ZESTAWÓW POZIOMYCH 
KONCENTRYCZNYCH

Konfiguracja typu C z zamkniętą komorą spala-
nia i wymuszonym ciągiem.

Koncentryczny zestaw poziomy powietrzno spali-
nowy Ø60/100. Montaż zestawu (Rys. 1-13): 

Umieścić uszczelkę (1), zaokrągloną częścią do dołu 
w przeznaczonych do tego wyżłobieniach kolekto-
ra powietrzno-spalinowego kotła.

Zainstalować kolano z kołnierzem (2) na kolekto-
rze powietrzno-spalinowym i przykręcić śrubami 
załączonymi do zestawu.

Następnie połączyć na wcisk końcówkę koncen-
tryczną lub ewentualne elementy przedłużające ze-
staw, wykonując następujące czynności:

- upewnić się, czy w kielichu znajduje się uszczelka,

- włożyć rurę lub kolano koncentryczne Ø60/100 
stroną gładką do kielicha kształtki (2) i lekko do-
cisnąć do końca; w ten sposób wykona się prawi-
dłowe, gwarantujące szczelność, połączenie ele-
mentów . 

Przed wykonaniem połączenia końcówki kon-
centrycznej Ø60/100 (3) należy założyć wcześniej 
na końcówkę rozety: zewnętrzną, a następnie (po 
przejściu przez ścianę) wewnętrzną.

• Przedłużanie zestawu poziomego Ø 60/100 (Rys. 
1-14). 

Zestaw może być przedłużony maksymalnie do 
12,9 m w poziomie, łącznie z końcówką zakończo-
ną kratką, nie licząc koncentrycznego kolana przy-
łączeniowego do kotła. Współczynnik oporu takiej 
konfiguracji wynosi 100. 

5
4

31

2

1

2

3

4
5

6

13

Max. 12900 mm

Max. 12790 mm

Max. 32000 mm

Max. 31956 mm

1-13

1-15

1-14

1-16

W takich przypadkach konieczne jest zamówienie 
dodatkowych elementów przedłużających. 

Uwaga: warunkiem właściwego funkcjonowania 
zestawu zakończonego końcówką z kratką musi 
być jej zamontowanie we właściwy sposób – stro-
na końcówki, która ma znajdować się u góry zosta-
ła oznaczona („ALTO” - „GÓRA”).

Poziomy zestaw powietrzno-spalinowy Ø80/125. 

Montaż zestawu (Rys. 1-15): do zainstalowania ze-
stawu Ø 80/125 niezbędnyjest element przejścio-
wy z kołnierzem.

Umieścić uszczelkę (1), zaokrągloną częścią do dołu 
w przeznaczonych do tego wyżłobieniach kolekto-
ra powietrzno-spalinowego kotła.

Zainstalować element przejściowy z kołnierzem (2) 
na kolektorze powietrzno-spalinowym i przykręcić 
śrubami załączonymi do zestawu.

Następnie połączyć na wcisk kolano (3), a w dal-
szej kolejności ewentualne elementy przedłużają-
ce zestaw lub końcówkę (4) wykonując następu-
jące czynności:

- upewnić się, czy w kielichu znajduje się uszczelka,

- włożyć kolano koncentryczne Ø80/125 (3) lub 
rurę stroną gładką do kielicha kolana (2) i docisnąć 
do końca; w ten sposób wykona się prawidłowe, 
gwarantujące szczelność, połączenie elementów . 

Przed wykonaniem połączenia końcówki koncen-
trycznej Ø80/125 (3) należy założyć wcześniej na 
końcówkę rozety: zewnętrzną a następnie (po przej-
ściu przez ścianę) wewnętrzną.

• Przedłużanie zestawu poziomego Ø 80/125 (Rys. 
1-16). 

Zestaw może być przedłużony maksymalnie do  
32 m, łącznie z końcówką zakończoną kratką, nie 
licząc koncentrycznego kolana przyłączeniowe-
go do kotła. 

W takich przypadkach konieczne jest zamówienie 
dodatkowych elementów przedłużających.

W przypadku zastosowania dodatkowych kolan 
maksymalna długość zestawu zmniejsza się o od-
powiadającą im ekwiwalentną długość.

C13 C13

C13 C13

Skład zestawu:
1 - Uszczelka - 1 szt.
2 - Kolano koncentryczne Ø60/100 - 1 szt.
3 - Końcówka koncentryczna wlotu/wylotu Ø60/100 - 1 szt 
4 - Rozeta wewnętrzna - 1 szt.
5 - Rozeta zewnętrzna - 1 szt.

Zestaw przejściowy z kołnierzem mocującym:
1 - Uszczelka - 1 szt.
2 - Podstawa koncentryczna ø60/100-ø80/125 - 1 szt
Zestaw koncentryczny poziomy ø80/125:
3 - Kolano koncentryczne ø80/125 90° - 1 szt
4 - Końcówka koncentryczna wlotu/wylotu Ø80/125 - 1 szt
5 - Rozeta wewnętrzna - 1 szt.
6 - Rozeta zewnętrzna - 1 szt.
Uwaga: pozostałe elementy zestawu nie są używane
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1.14 MONTAŻ PIONOWYCH ZESTAWÓW 
KONCENTRYCZNYCH

Konfiguracja typu C z zamkniętą komorą i ciągiem 
wymuszonym. 

Zestaw pionowy koncentryczny zasysania i od-
prowadzania. 

Końcówka zestawu umożliwia zasysanie powietrza 
i odprowadzanie spalin w pionie, bezpośrednio na 
zewnątrz budynku. 

Uwaga: zestaw pionowy z obróbką dachową moż-
na montować na tarasach i dachach o maksymal-
nym pochyleniu 45% (około 25°). W każdym przy-
padku należy zachować odległość między daszkiem 
końcówki i półprofilem (374 mm dla Ø60/100 i 260 
mm dla Ø80/125). 

Zestaw pionowy Ø60/100 z obróbką dachową. 

Montaż zestawu (Rys. 1-17): Umieścić uszczelkę (1), 
zaokrągloną częścią do dołu w przeznaczonych do 
tego wyżłobieniach kolektora powietrzno-spalino-
wego kotła. Zainstalować podstawę koncentryczną 
(2) na kolektorze powietrzno spalinowym i przykrę-
cić ją śrubami załączonymi do zestawu.

W miejscu przejścia rury powietrzno spalinowej 
przez dach zastąpić dachówki aluminiową płytą 
(4), kształtując ją tak, aby możliwy był prawidłowy 

7

4 6

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

14

M
ax

. 1
44

00
 m

m M
ax. 45%

M
ax. 45%

M
ax

. 3
20

00
 m

m

1-17

1-19

1-18

1-20

odpływ wody deszczowej. Na płycie aluminiowej 
umieścić półprofil stały (6) i włożyć w niego rurę 
końcówki koncentrycznej (5). Nałożyć na rurę ro-
zetę (3), następnie włożyć końcówkę koncentrycz-
ną Ø 60/100 stroną bosą (5) do kielicha kształtki 
(2) i lekko docisnąć do końca; w ten sposób wyko-
na się prawidłowe, gwarantujące szczelność, połą-
czenie elementów.

 • Przedłużanie zestawu pionowego Ø 60/100 
(Rys. 1-18). 

Zestaw przy tej konfiguracji może zostać przedłużo-
ny maksymalnie do 14,4 m pionowo w linii prostej, 
licząc łącznie z końcówką. Taka konfiguracja odpo-
wiada współczynnikowi oporu równemu 100. W 
przypadku zastosowania dodatkowych elementów 
maksymalna długość zmniejsza się o odpowiada-
jącą im ekwiwalentną długość. W przypadku prze-
dłużania zestawu konieczne jest zamówienie dodat-
kowych elementów przedłużających. 

Zestaw pionowy Ø80/125 z obróbką dachową. 

Montaż zestawu (Rys. 1-19): do zainstalowania ze-
stawu Ø80/125 potrzebna jest podstawa Ø80/125 
z kołnierzem.

Umieścić uszczelkę (1), zaokrągloną częścią do dołu 
w, przeznaczonych do tego, wyżłobieniach kolekto-
ra powietrzno spalinowego kotła.

Zainstalować podstawę koncentryczną (2) na kolek-
torze powietrzno spalinowym i przykręcić ją śru-
bami załączonymi do zestawu.

W miejscu przejścia rury powietrzno spalinowej 
przez dach zastąpić dachówki aluminiową płytą 
(4), kształtując ją tak, aby możliwy był prawidło-
wy odpływ wody deszczowej.

Na płycie aluminiowej umieścić półprofil stały (5)  
i włożyć w niego rurę końcówki koncentrycznej (7). 
Nałożyć na rurę rozetę (3), następnie włożyć rurę 
końcówki koncentryczną Ø 80/125 stroną bosądo 
kielicha podstawy (2) i lekko docisnąć do końca; w 
ten sposób wykona się prawidłowe, gwarantujące 
szczelność, połączenie elementów.

 • Przedłużanie zestawu pionowego Ø 80/125 
(Rys. 1-20). 

Zestaw przy tej konfiguracji może zostać przedłużo-
ny maksymalnie do 32 m licząc łącznie z końców-
ką. W przypadku zastosowania dodatkowych ele-
mentów maksymalna długość zmniejsza się o od-
powiadającą im ekwiwalentną długość. W przy-
padku przedłużania zestawu konieczne jest zamó-
wienie dodatkowych elementów przedłużających. 

C33 C33

C33 C33

Skład zestawu: 
1 - Uszczelka – 1 szt 
2 - Podstawa koncentryczna - 1 szt. 
3 - Rozeta – 1 szt 
4 - Płyta aluminiowa 1 - szt
5 - Końcówka koncentryczna wlo-
tu/wylotu Ø 60/100- 1 szt. 
6 - Półprofil stały– 1 szt.
7 - Półprofil ruchomy – 1 szt

Zestaw przejściowy z kołnierzem 
mocującym:
1 - Uszczelka - 1 szt.
2 - Podstawa koncentryczna 
ø60/100-ø80/125 - 1 szt
Zestaw koncentryczny pionowy 
ø80/125:
3 - Rozeta – 1 szt 
4 - Płyta aluminiowa- 1szt
5 - Półprofil stały - 1szt
6 - Półprofil ruchomy - 1szt
7 - Końcówka koncentryczna wlo-
tu/wylotu ø80/125 – 1 szt.
Uwaga: pozostałe elementy zesta-
wu nie są używane
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1.15 MONTAŻ ZESTAWU ROZDZIELNEGO 

Konfiguracja typu C z zamkniętą komorą i ciągiem 
wymuszonym. 

Zestaw rozdzielny Ø 80/80. 

Zestaw umożliwia zasysanie powietrza z zewnątrz 
budynku i odprowadzenie spalin do komina lub 
przewodu spalinowego przez oddzielne przewo-
dy odprowadzania spalin i zasysania powietrza. 

Przewód (S) (wykonany z tworzywa sztucznego, 
odpornego na kondensat), służy do odprowadza-
nia spalin. Przewód (A) (wykonany również z two-
rzywa sztucznego), służy do zasysania powietrza 
niezbędnego do spalania. Przewód zasysania (A) 
może zostać zainstalowany z prawej lub lewej stro-
ny w stosunku do środkowego przewodu spalino-
wego (S). Obydwa przewody można poprowadzić 
w dowolnym kierunku. 

 • Montaż zestawu (Rys. 1-21): 

Umieścić uszczelkę (1), zaokrągloną częścią do dołu 
w przeznaczonych do tego wyżłobieniach kolekto-
ra powietrzno-spalinowego kotła.

Zainstalować podstawę (4) na kolektorze kotła  
i przykręcić ją załączonymi do zestawu śrubami  
z łbem sześciokątnym.

Usunąć zaślepkę lewego lub prawego otworu ko-
mory modułu kondensacyjnego i w jej miejsce za-
montować podstawę (3), wykorzystując do tego celu 
uszczelkę (2) usuniętej wcześniej zaślepki i samo-
gwintujące wkręty dołączone do zestawu. 

1

4

7 9

5 5 6
7

8

3

2

S

A

15

1-17 1-18

1-23

Wprowadzić kolana (5) stroną gładką do kielichów 
podstaw (3 i 4). 

Następnie łączyć ze sobą na wcisk poszczególne 
elementy systemu, wkładając ich gładkie końce do 
kielichów poprzednio zainstalowanego elementu  
i lekko dociskając do końca; w ten sposób wyko-
na się prawidłowe, gwarantujące szczelność, połą-
czenie elementów. 

Przy montażu końcówek wylotu spalin i zasysa-
nia powietrza należy przed wykonaniem połącze-
nia, nałożyć na nie odpowiednie rozety wewnętrz-
ne i zewnętrzne. 

 • Wymiary instalacyjne (Rys. 1-22). Rysunek po-
kazuje minimalne wymiary instalacyjne, moż-
liwe do uzyskania dla zestawu rozdzielnego 
Ø 80/80.

 • Przedłużanie zestawu rozdzielnego Ø80/80. 

Maksymalna sumaryczna długość przewodów  
w linii prostej (przebieg pionowy, bez kolan) wy-
nosi 41 metrów, niezależnie od podziału na część 
ssącą i wyrzutu spalin. 

Maksymalna sumaryczna długość w linii prostej 
(przebieg poziomy, z kolanami na wlocie powie-
trza i wylocie spalin) wynosi 36 metrów. 

Uwaga: aby ułatwić odprowadzenie ewentualnego 
kondensatu, powstającego w przewodzie spalino-
wym wskazane jest pochylenie rur w kierunku ko-
tła min. 1,5% (Rys. 1-23).

C83 C83

C83

Skład zestawu:
1 - Uszczelka podstawy wylotu spa-
lin – 1 szt. 
2 - Uszczelka podstawy wlotu – 1 szt.
3 – Podstawa wlotu – 1 szt.
4 – Podstawa wylotu spalin – 1 szt. 

5 - Kolana 90° Ø80 – 2 szt. 
6 - Końcówka wlotu Ø80 – 1 szt.
7 - Rozety wewnętrzne – 2 szt.
8 - Rozeta zewnętrzna – 1 szt.
9 - Rura spalinowa Ø80 – 1 szt.

Minimalne nachylenie 
w stronę kotła 1,5%
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1.16 MONTAŻ ZESTAWU PRZEJŚCIÓWKI 
C9

Niniejszy zestaw pozwala na zamontowanie ko-
tła Immergas w konfiguracji „C93” - zasysanie po-
wietrza do spalania bezpośrednio z szachtu, w któ-
rym przebiega przewód spalinowy wykonany w po-
staci wkładu. 

Układ systemu. 

Aby system funkcjonował prawidłowo, musi być 
wykonany z następujących elementów, sprzeda-
wanych oddzielnie: 

- zestaw wersja Ø100 lub Ø125 

- wkład Ø60 lub Ø80 

- zestaw odprowadzania spalin Ø60/100 lub 
Ø80/125 dobrany zgodnie z rodzajem kotła. 

Montaż zestawu.

- Zamontować elementy zestawu „C9’’ na drzwicz-
kach (A) (Rys. 1-25). 

- (Tylko wersja Ø125) zamontować podstawę re-
dukcyjną ø60/100-ø80/125 (11) umieszczając 
uszczelkę koncentryczną (10) zaokrągloną częścią 
do dołu w przeznaczonych do tego wyżłobieniach-
kolektora powietrzno-spalinowego kotła i przymo-
cowując czterema śrubami (12). 

- Zamontować zestaw powietrzno-spalinowy jak 
opisano w instrukcjach. 

- Obliczyć odległości pomiędzy wyjściem kotła  

a kolanem systemu kominowego. 

- Dopasować przewód spalinowy biorąc pod uwa-
gę, że wewnętrzna rura zestawu koncentrycznego 
musi wejść do końca kolanka systemu wkładowego 
(odległość „X’’ rys. 1-26), natomiast rura zewnętrz-
na musi dojść do końca przejściówki (1).

UWAGA: W celu ułatwienia odprowadzenie ewen-
tualnego kondensatu, powstającego w przewodzie 
spalinowym wskazane jest nachylenie rur w kie-
runku kotła min. 1,5%. 

- Zamontować pokrywę (A) z przejściówką (1) i za-
ślepką (6) na ścianie i podłączyć elementy do wkła-
du kominowego. 

UWAGA: (tylko wersja ø125) przed zamonto-
waniem należy sprawdzić prawidłowe osadzenie 
uszczelki. W przypadku, gdy smarowanie elemen-
tów (przeprowadzone przez producenta) nie jest 
wystarczające, należy usunąć przy pomocy suchej 
ściereczki pozostałości smaru, następnie w celu 
ułatwienia wykonania połączenia, pokryć uszczel-
ki przy pomocy talku technicznego. 

Po poprawnym zamontowaniu wszystkich elemen-
tów, spaliny będą wyrzucane przez wkład a powie-
trze niezbędne do spalania będzie zasysane bezpo-
średnio z szachtu (Rys. 1-26). 

Warunki techniczne 

- Wymiary szachtu muszą gwarantować minimal-
ną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą prze-
wodu spalinowego a ścianą wewnętrzną: 30 mm  
w szchtach o przekroju okrągłym i 20 mm w przy-

padku szachtu o przekroju kwadratowym (Rys. 
1-24). 

- Na pionowym odcinku przewodu spalinowego 
można zastosować maksymalnie 2 zmiany kierun-
ku, z maksymalnym kątem nachylenia równym 30° 
względem pionu.

- Maksymalna długość dla wkładu Ø60 wynosi  
13 m, wliczając w to: 1 kolano 90° Ø60/100, 1 m po-
ziomej rury 60/100 , 1 kolano 90° Ø60 umiejscowio-
ne w szachcie oraz końcówkę dachową.

Dla systemu kominowego w konfiguracji C93  
w układach innych od opisanego (Rys. 1-26) nale-
ży przyjąć współczynnik oporu 1 metra bieżącego 
wkładu równy 4,9. 

- Maksymalna długość wkładu Ø80 wynosi 28 m, 
wliczając w to: podstawę ø60/100 - ø80/125, 1 ko-
lano 90° ø80/125, 1 m poziomej rury ø80/125, 1 ko-
lano 90° ø80 umiejscowione w szachcie oraz koń-
cówkę dachową. 

Dla systemu kominowego w konfiguracji C93  
w układach innych od opisanego (Rys. 1-26) nale-
ży uwzględnić następujące zależności: 

- 1 m przewodu koncentrycznego Ø80/125 = 1m 
wkładu; 

- 1 kolanko 87° = 1,4m wkładu; 

Z tego powodu od dostępnej długości maksymal-
nej wkładu, należy odjąć ekwiwalentną długość ele-
mentów dodatkowych.
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Wkład ø60 

sztywny
(A) mm

SZACHT
(B) mm

SZACHT
(C) mm

66 106 126

Wkład ø80 
sztywny
(A) mm

SZACHT
(B) mm

SZACHT
(C) mm

86 126 146

Wkład ø80 
giętki

(A) mm

SZACHT
(B) mm

SZACHT
(C) mm

90 130 150

Elementy zestawu:

Lp. Opis Ilość

1 Przejściówka drzwiczek 
ø100-ø125 1

2 Uszczelka drzwiczek 1

3 Śruba 4,2×9 AF 4

4 Śruba TE M6×20 1

5 Podkładka płaska M6 1

6 Zaślepka drzwiczek 2

7 Neoprenowa uszczelka zaślepki 1

8 Podkładka M6 1

9 Nakrętka M6 1

10 Uszczelka koncentryczna 
ø60/100 1 (zestaw ø80/125)

11 Podstawa koncentryczna 
ø60/100-ø80/125 1 (zestaw ø80/125)

12 Śruba TE M4×16 4 (zestaw ø80/125)

- Talk montażowy 1 (zestaw ø80/125)

A Drzwiczki do wkładu komino-
wego (dostarczane osobno) 1

Element wchodzący w skład zestawu

Element dostarczany osobno
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1.17 WKŁADY KOMINOWE

W przypadku istniejących systemów kominowych, 
nieprzeznaczonych do odprowadzania spalin z ko-
tłów kondensacyjnych, można wprowadzić do nich 
jeden lub kilka odpowiednich przewodów i wyko-
nania nowego systemu odprowadzenia spalin z ko-
tła kondensacyjnego. (Rys. 1-27). 

Dla takiego rozwiązania przeznaczone są odpo-
wiednie wkłady kominowe.

Montaż i eksploatacja wkładów powinny odby-
wać się zgodnie z instrukcją producenta wkładów.

System wkładów Immergas. System Ø60 sztyw-
ny, Ø80 giętki i Ø80 sztywny “Seria Zielona” mogą 
zostać wykorzystane w budynkach mieszkalnych. 

Czynności montażu wkładów muszą być zgodne  
z zaleceniami zawartymi w normatywach i obowią-
zującym prawodawstwie technicznym.

Muszą również zostać uwzględnione zalecenia pro-
jektu i raportu technicznego, w przypadkach prze-
widzianych przez normy i obowiązujące prawo-
dawstwo techniczne.

Prawidłowa praca i normatywna żywotność syste-
mu będą zachowane pod warunkiem, że: 

- korzysta się z niego w przeciętnych warunkach 
środowiskowych (brak oparów, pyłu czy gazu mo-
gących wpłynąć niekorzystnie na materiał wkładu),

- warunki atmosferyczne w czasie eksploatacji nie 
będą odbiegały od przeciętnych,

- instalacja i konserwacja przeprowadzone będą we-
dług wskazań producenta i zgodnie z zaleceniami 
obowiązujących norm. 

- Maksymalna długość bieżąca pionowego odcin-
ka wkładu sztywnego Ø60 jest równa 22 m, przy 
uwzględnieniu: kompletnej końcówki wlotu po-
wietrza Ø80, 1m rury Ø80 i dwóch kolan 90° Ø80 
przy wyjściu z kotła.

- Maksymalna długość bieżąca  pionowego odcin-
ka elastycznego wkładu Ø80 jest równa 30 m, przy 
uwzględnieniu: kompletnej końcówki wlotu po-
wietrza Ø80, 1m rury Ø80 i dwóch kolan 90° Ø80 

przy wyjściu z kotła.

- Maksymalna długość bieżąca pionowego odcin-
ka sztywnego wkładu Ø80 jest równa 30 m, przy 
uwzględnieniu: kompletnej końcówki wlotu po-
wietrza Ø80, 1m rury Ø80 i dwóch kolan 90° Ø80 
przy wyjściu z kotła.

1.18 KONFIGURACJA TYPU B Z OTWARTĄ 
KOMORĄ I ZASYSANIEM POWIETRZA  
Z POMIESZCZENIA

Kocioł może zostać zainstalowany wewnątrz bu-
dynku jako urządzenie gazowe typu B23 lub B53; 
w takim przypadku muszą być przestrzegane od-
nośne przepisy prawa budowlanego i normy tech-
niczne dotyczące tego typu urządzeń. 

- kotły typu B (zasysające powietrze z pomieszcze-
nia) nie mogą być instalowane w pomieszczeniach, 
gdzie odbywa się działalność handlowa, rzemieślni-
cza lub przemysłowa, w których korzysta się z pro-
duktów mogących wytworzyć opary lub substancje 
lotne (np. opary kwasów, klejów, farb, rozpuszczal-
ników, paliw, itd.), pyły (np. pył pochodzący z ob-
róbki drewna, pył węglowy, cementowy, itd., któ-
re mogłyby okazać się szkodliwe dla elementów 
urządzenia i negatywnie wpłynąć na jego działanie. 

- w konfiguracji B23 i B53 kotły nie mogą monto-
wane w sypialni, w łazience lub mieszkaniach jed-
nopokojowych. 

- zaleca się montaż urządzeń w konfiguracji B23 
i B53 wyłącznie w pomieszczeniach niemieszkalnych 
i stale wentylowanych. 

1.19 ODPROWADZENIE SPALIN DO 
KANAŁU DYMOWEGO/KOMINA

Zabroniony jest wyrzut spalin z kotła do tradycyjne-
go, zbiorczego i rozgałęzionego kanału spalinowego. 

Wyrzut spalin może być podłączony do zbiorczego 
kanału powietrznospalinowego typu LAS, tylko dla 
kotłów w konfiguracji C. 

W konfiguracjach B23 dozwolony jest wyłącznie wy-
rzut spalin do komina pojedynczego.

Kocioł można podłączyć do zbiorczego kanału po-
wietrzno-spalinowego lub spalinowego jeżeli pod-

łączone są do niego urządzenia:

- tego samego typu - C, 

- tego samego rodzaju - kondensacyjne, 

- zasilane tym samym rodzajem gazu,

 - o mocach nie mniejszych niż 70% maksymalnej 
mocy obliczeniowej, pojedynczego urządzenia, któ-
re może być podłączone do tego kanału. 

Różnice pomiędzy parametrami spalin kotłów 
(strumień masowy, procentowa zawartość dwu-
tlenku węgla, wilgotność względna, itd.) kotłów 
podłączonych do tych samych zbiorczych kana-
łów powietrzno spalinowych lub spalinowych, nie 
mogą być większe niż 10% uśrednionej wartości 
parametru kotłów. 

Kominy zbiorcze muszą zostać zaprojektowane 
zgodnie z wymogami obowiązujących norm tech-
nicznych. 

Przekroje kominów lub kanałów spalinowych, do 
których podłączone są kotły muszą odpowiadać 
wymogom obowiązujących norm technicznych. 

1.20 KANAŁY SPALINOWE, KOMINY, 
NASADY KOMINOWE I KOŃCÓWKI

Kanały spalinowe, kominy i końcówki do odpro-
wadzania produktów spalania muszą odpowiadać 
wymogom obowiązujących norm technicznych. 

Elementy wylotu spalin muszą być umieszczone tak, 
aby odległości od innych elementów technicznych 
budynku były zgodne z obowiązującymi przepisa-
mi i normami budowlanymi. 



17

U
ŻY

TK
O

W
N

IK
IN

ST
A

LA
TO

R
SE

RW
IS

 

Twardość wody w instalacji (°F)

Ca
łk

ow
ity

 zł
ad

 w
od

y 
w

 in
sta

la
cji

 (l
)

1-28

1.21 UZDATNIANIE WODY DO 
NAPEŁNIANIA INSTALACJI 

Jak już wskazano w poprzednich paragrafach, zale-
ca się uzdatnianie chemiczne wody instalacji grzew-
czej zgodnie z określonymi procedurami i wymo-
gami lokalnych przepisów. 

Parametry, które mają wpływ na trwałość i spraw-
ne działanie wymiennika ciepła to: pH, twardość, 
przewodność, zawartość tlenu i chloru w wodzie 
do napełnienia instalacji.

Ewentualne pozostałości po obróbce instalacji (zgo-
rzelina po spawaniu i lutowaniu), smary i produkty 
korozji pochodzące z elementów instalacji podłą-
czonej do kotła, mogą doprowadzić do uszkodze-
nia wymiennika. 

Aby temu zapobiec zaleca się: 

- przed przystąpieniem do instalacji, zarówno no-
wej jak i starej, wyczyścić instalację czystą wodą 
celem usunięcia stałych zanieczyszczeń zawar-
tych w instalacji; 

- przeprowadzić chemiczne czyszczenie instalacji; 

- do czyszczenia nowej instalacji należy używać 
odpowiedniego środka czyszczącego (jak np. Sen-
tinel X300, Fernox Cleaner F3 lub Jenaqua 300) .

- do czyszczenia starej instalacji należy używać od-
powiedniego środka czyszczącego (jak np. Sentinel 
X400 lub X800, Fernox Cleaner F3) 

- sprawdzić maksymalną twardość w stosunku do 
zładu wody w instalacji w oparciu o wykres (Rys. 
1-28); jeśli punkt zawartości (zładu) wody i jej 
twardości leży pod krzywą, uzdatnianie wody,nie 
jest konieczne, w przeciwnym razie należy przy-
gotować układ do uzdatniania wody do napełnia-
nia instalacji; 

- do napełniania nie wolno stosować wody zmięk-
czonej żywicą jonowymienną lub wody destylo-
wanej; 

Gdy wystąpi konieczność uzdatniania wody, powin-
no to nastąpić przez całkowite odsalanie wody do 
napełniania. Przy całkowitym odsalaniu, w prze-
ciwieństwie do całkowitego zmiękczenia, oprócz 
środków utwardzających (Ca, Mg) są usuwane tak-
że wszystkie inne składniki mineralne, co prowa-
dzi do zmniejszenia przewodnictwa wody do 10 
µS/cm. Ze względu na małą przewodność, odsolo-
na woda nie tylko stanowi środek przeciw powsta-
waniu kamienia, ale służy również jako zabezpie-
czenie przed korozją. 

- Wlać odpowiedni inhibitor/pasywator (jak np. 
Sentinel X100, Fernox Protector F1 lub Jenaqua 
100); ewentualnie dolać również odpowiedni płyn 
przeciwzamarzaniowy (np. Sentinel X500, Fernox 
Alphi 11 oppure Jenaqua 500). 

- Sprawdzić przewodność elektryczną wody, która 
nie powinna być wyższa niż 2000 μS/cm w przy-
padku wody uzdatnionej i niższa niż 600 μS/cm w 
przypadku wody nieuzdatnionej. 

- Aby zapobiec korozji, pH wody instalacji powinien 
zawierać się w przedziale od 6,5 do 8,5. 

- Sprawdzić zawartość chlorków w wodzie; powin-
na być niższa niż 250 mg/l. 

UWAGA: środki do uzdatniania wody należy do-
zować w sposób i w ilości podanej przez produ-
centa środka.

1.22 NAPEŁNIANIE INSTALACJI

Po podłączeniu kotła, należy przejść do napełnie-
nia instalacji przy pomocy kurka napełniania (Rys. 
1-30 i 1-3). Napełnienie powinno zostać przepro-
wadzone powoli aby umożliwić pęcherzykom po-
wietrza uwolnienie się i ujście poprzez zawory od-
powietrzające kotła i instalacji ogrzewania. 

Na kotle znajduje się automatyczny zawór odpowie-
trzający umieszczony na pompie obiegowej. Nale-
ży sprawdzić, czy kapturek zabezpieczający zawo-
ru został poluzowany. Otworzyć zawory odpowie-
trzające grzejników. 

Zawory odpowietrzające grzejników należy za-
mknąć w momencie, gdy wypływa z nich wyłącz-
nie woda. 

Kurek napełniania należy zamknąć, gdy manometr 
kotła wskaże ciśnienie ok. 1,2 bara. 

UWAGA: Podczas napełniania instalacji nale-
ży włączyć funkcję automatycznego odpowietrza-
nia kotła (funkcja aktywuje się po podaniu napię-
cia zasilającego).

W czasie pracy pompy kotła należy ją odpowie-
trzyć, odkręcając zaślepkę wirnika pompy; gdy wy-
pływająca woda nie będzie zawierała pęcherzyków 
powietrza zatyczkę należy zakręcić. Przy odpowie-
trzaniu pompy należy zabezpieczyć elementy kotła 
przed zalaniem.

1.23 NAPEŁNIANIE SYFONU 
KONDENSATU

Przy pierwszym uruchomieniukotła może się zda-
rzyć, że ze spustu kondensatu będą wydobywać się 
spaliny; gdy po parominutowej pracy kotła, ze spu-
stu kondensatu przestaną wypływać spaliny będzie 
to świadczyć o tym, że syfon wypełnił się konden-
satem do właściwej wysokości.

1.24 URUCHOMIENIE INSTALACJI 
GAZOWEJ

Aby oddać instalację do eksploatacji, należy za-
stosować się do obowiązujących przepisów i norm 
technicznych.

W szczególności, w przypadku nowo wykonanych 
instalacji gazowych należy: 

- otworzyć okna i drzwi;

- unikać obecności iskier i wolnych płomieni; 

- odpowietrzyć instalację,

- sprawdzić szczelność instalacji wewnętrznej we-
dług wskazań zawartych w obowiązujących prze-
pisach i normach. 

UWAGA: Podłączenie kotła do instalacji gazowej 
może zostać wykonane jedynie przy pomocy złą-
czek z płaską uszczelką doczołową. Zabrania się 

wykonywania połączeń z uszczelnieniami wyko-
nanymi na gwincie, gdyż stwarza to realne zagro-
żenie ulatniania się gazu.

1.25 URUCHOMIENIE KOTŁA 
(WŁĄCZENIE DO EKSPLATACJI)

Po podłączeniu urządzenia do instalacji należy:

- sprawdzić szczelność instalacji wewnętrznej we-
dług wskazań zawartych w obowiązujących nor-
mach technicznych.

- sprawdzić działanie wyłączników napięcia obwo-
du, z którego zasilany jest kocioł; 

- sprawdzić, czy końcówka koncentryczna zasysa-
nia/wyrzutu spalin (jeśli jest zamontowana), nie 
jest zatkana; 

- sprawdzić podłączenie do kotła do instalacji elek-
trycznej 230V AC 50Hz, z uwzględnieniem fazo-
wości L-N (faza-zero) i podłączenie do przewo-
du ochronngo; 

Jeżeli powyższe kontrole dadzą wynik pozytyw-
ny, instalator potwierdza prawidłowość wykona-
nych podłączeń wpisem do Karty Gwarancyjnej.

UWAGA: Dopiero po potwierdzeniu przez in-
stalatora prawidłowego przygotowania instala-
cji, kocioł może zostać sprawdzony i wyregulo-
wany przez Autoryzowany Serwis Techniczny Im-
mergas, co jest warunkiem wymaganym do roz-
poczęcia gwarancji (patrz paragraf 3: „Urucho-
mienie kotła - kontrola wstępna”).

Autoryzowny Serwis Techniczny Immergas po-
twierdza fakt pierwszego uruchomienia w karcie 
gwarancyjnej kotła.

Uwaga: Wymagania dotyczące 
twardości wody powinny być speł-
nione w całym okresie eksploatacji. 
Po każdym opróżnieniu instalacji 
i jej ponownym napełnieniu nale-
ży sprawdzić parametry fizykoche-
miczne wody.
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1.26 POMPA OBIEGOWA 

Kotły posiadają zainstalowaną pompą obiegową  
z trójpozycyjnym ręcznym przełącznikiem pręd-
kości. 

Z pompą obiegową na pierwszej prędkości kocioł 
nie działa prawidłowo. Aby kocioł funkcjonował 
właściwie, na nowych instalacjach (jednorurowych 
i modułowych) zaleca się korzystać z pompy obie-
gowej na maksymalnej prędkości. Pompa posiada 
zamontowany kondensator rozruchowy. 

Ewentualne odblokowanie pompy. Po dłuższym 
czasie postoju, pompa może ulec zablokowaniu.  
W celu jej odblokowania należy odkręcić zaślepkę 
odpowietrzającą i przy pomocy płaskiego śrubo-
kręta przekręcić wałem silnika, zachowując ostroż-
ność, by nie uszkodzić wału.

Regulacja zaworu By-pass (szcz. 24 Rys. 1-30). Ko-
cioł fabrycznie dostarczany jest z by-passem usta-
wionym w pozycji wyłączonej. 

W przypadku potrzeby dostosowania jego działa-
nia do szczególnych wymagań instalacji, możliwa 
jest regulacja jego ciśnienia zadziałania: 

- obracając za pomocą śrubokręta płaskiego, w kie-
runku zgodnym ze wskazówkami zegara włącza się 

by-pass i obniża ciśnienie zadziałania, obracając  
w kierunku przeciwnym zwiększa się ciśnienie za-
działania aż do całkowitego wyłączenia.

1.27 OPCJONALNE ZESTAWY 
DODATKOWE

W ofercie IMMERGAS znajdują się opcjonalne 
zestawy dodatkowe, których zastosowanie uła-
twia eksploatację i zwiększa możliwości wykorzy-
stania kotła. 

• Zestawy rozdzielaczy strefowych DIM.

Umożliwiają podział instalacji grzewczej zasilanej 
z kotła, na niezależne strefy (maksymalnie trzy),  
o różnych temperaturach zasilania. Strefy te mogą 
być również sterowane przez różne programy cza-
sowe, przez podłączane do płyty elektronicznej  
rozdzielacza DIM opcjonalne termostaty pomiesz-
czenia. Każda strefa wyposażona jest w indywidual-
ną pompę, co umożliwia utrzymanie wysokiego ci-
śnienia dyspozycyjnego na każdej ze stref.

• Płytka przekaźnikowa. Kocioł przystosowany 
jest do zainstalowania płytki przekaźnikowej, po-
szerzającej możliwości automatyki kotła o dodat-
kowe funkcje.

• Zestaw filtra odśrodkowego (na zamówienie). Filtr 

magnetyczny cykloidalny pozwala na przechwyce-
nie pozostałości żelaza obecnych w instalacji. Dzię-
ki dwóm kurkom w zestawie można łatwo przepro-
wadzić konserwację i czyszczenie filtra bez koniecz-
ności opróżniania instalacji i kotła.

Wyżej omówione zestawy dostarczane są komplet-
ne, wyposażone w instrukcję z informacjami o ich 
montażu i eksploatacji.

Ciśnienie dyspozycyjne na króćcach kotła .

A = Ciśnienie dyspozycyjne na 
trzeciej prędkości z wyłączonym 
by-passem 
B = Ciśnienie dyspozycyjne na 
drugiej prędkości z wyłączonym 
by-passem 
C = Ciśnienie dyspozycyjne na 
pierwszej prędkości z wyłączo-
nym by-passem 
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1.28 PODSTAWOWE PODZESPOŁY KOTŁA

1-30

Opis: 
1 - Zawór napełniania kotła
2 - Zawór opróżniania kotła 
3 - Wymiennik c.w.u. 
4 - Zawór gazowy 
5 - Sonda c.w.u. 
6 - Syfon kondensatu 
7 - Flusostat w.u. 
8 - Naczynie przeponowe
9 - Kolektor mieszający powietrze/gaz 
10 - Sonda temperatury zasilania
11 - Ręczny zawór odpowietrzania wymiennika
12 - Elektroda zapłonu i kontroli płomienia
13 - Studzienki pomiarowe (powietrze A) - (spaliny F)

14 - Sonda temperatury spalin 
15 - Pokrywa palnika 
16 - Sonda bezpieczeństwa temperatury kotła
17 - Wymiennik kondensacyjny 
18 - Wentylator 
19 - Presostat kotła
20 - Automatyczny odpowietrznik
21 - Pompa obiegowa kotła 
22 - Zawór bezpieczeństwa 3 bary 
23 - Zawór trójdrożny (z napędem) 
24 - By-pass 
25 - Złączka kontroli zadziałania zaworu bezpieczeństwa
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2 INSTRUKCJA OBSŁUGI I 
KONSERWACJI

2.1 PRZEGLĄDY I KONSERWACJA 

W celu zachowania deklarowanych przez Immer-
gas parametrów technicznych kotła związanych  
z: bezpieczeństwem eksploatacyjnym, wydajnością, 
a także niezawodności pracy urządzenia, przynaj-
mniej raz w roku konieczne jest przeprowadzenie 
przeglądu i konserwacji tak, jak podano w punk-
cie dotyczącym corocznej kontroli i konserwa-
cji urządzenia. 

Coroczna konserwacja kotła jest warunkiem zacho-
wania ważności standardowej gwarancji Immergas. 
Sugeruje się zawarcie z Autoryzowanym Serwisem 
Technicznym Immergas rocznych umów na prze-
prowadzenie prac konserwacyjnych urządzenia. 

2.2 UWAGI OGÓLNE 

Nie można montować kotła w miejscach, w któ-
rych będzie narażony na bezpośrednie działanie 
oparów kuchennych.

Wykonywanie jakichkolwiek czynności związa-
nych z obsługą kotła przez dzieci jest zabronione.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą 
serwisową oraz dokonywanie napraw kotła przez 
osoby bez wymaganych prawem kwalifikacji jest 
zabronione.

W celach bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy 
końcówka koncentryczna wlotu powietrza/wylo-
tu spalin (jeżeli jest zamontowana) nie jest zatka-
na nawet prowizorycznie.

W przypadku odłączenia kotła z eksploatacji należy:

a) odłączyć kocioł od zasilania elektrycznego, ga-
zowego i instalacji hydraulicznej. 

b) opróżnić instalację hydrauliczną, w której nie za-
stosowano płynów antyzamrożeniowych;

c) opróżnić całkowicie układ hydrauliczny ko-
tła tak, aby nie pozostały w nim nawet nieznacz-
ne ilości wody.

Nie wolno czyścić kotła lub jego części produkta-
mi łatwopalnymi. 

Nie wolno pozostawiać substancji łatwopalnych ani 
pojemników po nich w pomieszczeniu, gdzie zain-
stalowany jest kocioł. 

• Uwaga: kocioł jest urządzeniem zasilanym z in-
stalacji energii elektrycznej, dlatego korzystanie  
z niego wymaga zachowania pewnych, podstawo-
wych reguł: 

- nie można dotykać urządzenia mokrymi lub wil-
gotnymi częściami ciała; nie można dotykać urzą-
dzenia stojąc na boso; 

- nie można ciągnąć za przewody elektryczne, 

- nie należy narażać urządzenia na działanie czynni-
ków atmosferycznych (deszcz, słońce, itd.);

- użytkownik nie może samodzielnie wymieniać 
przewodu zasilającego urządzenie; 

- w razie uszkodzenia przewodu, należy wyłą-
czyć kocioł spod napięcia, a wymianę przewo-
du powierzyć osobom posiadającym odpowied-
nie kwalifikacje; 

- urządzenie nieeksploatowane należy odłączyć od 
napięcia zasilającego.

UWAGA:tolerancja temperatur pokazywanych na 
wyświetlaczu może wynosić +/- 3°C i wynikać z wa-
runków eksploatacyjnych, niezależnych od kotła.

2-1

Opis:
1 - Pokrętło temperatury c.w.u.
2 - Przycisk Reset
3 - Przycisk zmiany trybu pracy Lato/Zima
4 - Pokrętło temperatury c.o.
5 - Przycisk wejścia w tryb informacji
6 - Przycisk załączania pracy kotła Off/
Stand-by/On
7 - Manometr kotła
8 - Wskaźnik pracy na c.w.u.

9 - Wskaźnik blokady pracy kotła wymagający od-
blokowania za pomocą przycisku „Reset” lub dzia-
łania funkcji odpowietrzania kotła
10 - Symbol pracy palnika ze skalą mocy
11 - Symbol pracy w trybie lato
12 - Symbol pracy w trybie zima
13 - Aktywna faza c.o. 
14 - Pole wyświetlania temperatury, informacji ko-
tła i kodów błędu
15 - Symbol trybu stand-by

16 - Obecność podłączonych urządzeń ze-
wnętrznych
17 - Aktywna funkcja solarna
18 - Symbol podłączonej sondy temperatury ze-
wnętrznej (opcja)
19 - Symbol połączenia ze sterownikiem cyfro-
wym CARV2 (opcja)
20 - Nieużywany w tym modelu

2.3 PANEL STEROWANIA



21

U
ŻY

TK
O

W
N

IK
IN

ST
A

LA
TO

R
SE

RW
IS

2.4 EKSPLOATACJA KOTŁA

Przed włączeniem sprawdzić, czy instalacja zo-
stała napełniona wodą patrząc, czy manometr 
(poz.7 Rys.2-1) wskazuje wartość zawartą mię-
dzy 1÷1,2 bara. 

- Otworzyć kurek gazu przed kotłem. 

- Nacisnąć na przycisk (6), aż do włączenia się wy-
świetlacza, w tym momencie kocioł ustawia się w 
stanie poprzedzającym wyłączenie. 

- Jeżeli kocioł znajduje się w stand-by ponownie 
nacisnąć na przycisk (6) w celu jego uaktywnie-
nia, w innym przypadku należy przejść do kolej-
nego punktu. 

- Naciskając kolejno przycisk (3) wybrać tryb lato 
( ) lub zima ( ). 

• Lato ( ): w tym trybie kocioł funkcjonuje tyl-
ko w celu przygotowania c.w.u., temperatura c.w.u. 
jest zadawana przy pomocy pokrętła (1) - wartość 
ustawiana jest pokazywana na wyświetlaczu (14). 

• Zima ( ): w tym trybie kocioł funkcjonuje za-
równo na potrzeby c.w.u. jak i c.o. Temperaturę 
c.w.u. ustawia się za pomocą pokrętła (1), a tempe-
raturę ogrzewania za pomocą pokrętła (4) - wartość 
ustawiana jest pokazywana na wyświetlaczu (14). 

Od tego momentu kocioł będzie pracował auto-
matycznie. W razie braku żądania ciepła (ogrze-
wanie lub wytwarzanie c.w.u.), kocioł przechodzi 
w stan oczekiwania.

Za każdym razem, gdy palnik się włączy, na wy-
świetlaczu pojawia się symbol (10) pracy palnika 
ze skalą mocy. 

• Funkcjonowanie ze Sterownikiem (CARV2) 
(opcja). W przypadku podłączenia CARV2 na wy-
świetlaczu pojawia się symbol ( ), parametry pra-
cy kotła są ustawiane na panelu CARV2, na panelu 
sterowania kotła aktywny jest przycisk reset (2), 
przycisk zmiany trybu pracy (6) (tylko do przej-
ścia w tryb „Off ”) i wyświetlacz.

Uwaga: jeżeli kocioł zostanie ustawiony w trybie 
„Off ”, na CARV2 pojawi się symbol błędu połącze-
nia „ERR>CM”, CARV2 jest nadal zasilany i nie na-
stępuje utrata zapisanych programów. 

• Funkcja słoneczna ( ). Ta funkcja uaktywnia 
się automatycznie po podłączeniu sondy na wej-
ściu w.u. (opcja) lub gdy wartość parametru „Opóź-
nienie startu na c.w.u.” jest większa niż 0 sekund. 

Podczas poboru wody, jeżeli woda na wyjściu jest 
wystarczająco ciepła lub jeśli uaktywnione jest 
„Opóźnienie startu na c.w.u.”, kocioł nie włącza 
się, na wyświetlaczu pojawia się symbol poboru 
w.u. ( ) i migający symbol funkcji solarnej ( ). 

Gdy woda pobierana z zasobnika solarnego ma 
temperaturę niższą od ustawionej lub upłynie czas 
„Opóźnienia startu na c.w.u.” kocioł włączy się,  
a symbol funkcji słonecznej ( )zniknie. 

• Funkcjonowanie z sondą zewnętrzną - opcja 
( ). W przypadku instalacji z sondą zewnętrzną, 
temperatura zasilania c.o. uzależniana jest od tem-
peratury zewnętrznej (Par. 1.9). Funkcję zależno-
ści można zmienić wybierając odpowiednią krzy-
wą grzewcząza pomocą pokrętła (4) (lub na pane-
lu sterowania CARV2, jeżeli jest podłączony do ko-
tła) wybierając wartość od 0 do 9. 

Funkcjonowanie z sondą zewnętrzną sygnalizowa-
ne jest na wyświetlaczu symbolem ( ). W fazie c.o. 
automatyka w sytuacji, gdy wymagana temperatu-

ra wody w instalacji zostanie osiągnięta, urucha-
mia tylko pompę obiegową. 

• Tryb „stand-by”. Aby przejść do trybu “stand-by”. 
należy nacisnąć na przycisk (6), aż do pojawienia 
się symbolu ( ), od tego momentu kocioł pozo-
staje nieaktywny, mimo to aktywne są funkcje: anty-
zamrożeniowa , antyblokady pompy i zaworu trój-
drożnego oraz sygnalizacja ewentualnych błędów. 

• Tryb „Off”. Aby przejść do trybu “off”. należy trzy-
mać wciśnięty przycisk (6) przez 8 sekund, wyświe-
tlacz zgaśnie a wszystkie funkcje kotła przestaną być 
aktywne. W tym trybie nie są aktywne żadne funk-
cje bezpieczeństwa. 

Uwaga: w tym trybie, pomimo nieaktywnych funk-
cji, kocioł nadal znajduje się pod napięciem. 

• Tryb „automatyczne odpowietrzanie”. Każdo-
razowo po podaniu napięcia zasilającego uaktyw-
niana jest funkcja automatycznego odpowietrzania 
instalacji (czas trwania 8 minut), ta funkcja jest sy-
gnalizowana przez odliczanie wstecz na wskaźni-
ku (14). Podczas tego trybu nie są ak tywne funk-
cje c.w.u. i c.o. 

Działanie funkcji można wcześniej wyłączyć naci-
skając na przycisk „Reset” (2). 

• Funkcjonowanie wyświetlacza. Podczas wyko-
nywania operacji na panelu sterowania wyświetlacz 
podświetla się, a po określonym czasie bezczynno-
ści jego jasność podświetlania się osłabia, aż do wy-
świetlenia tylko aktywnych symboli. Tryb podświe-
tlenia można zmienić za pomocą parametru „t8”  
w menu programowania płyty elektronicznej. 
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2.5 SYGNALIZACJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Kocioł Victrix TT wskazuje ewentualną nieprawidłowość pracy systemu grzewczego przy pomocy kodu na wyświetlaczu kotła (14), zgodnie z poniższą tabelą.

Kod 
błędu

Zasygnalizowana  
nieprawidłowość Przyczyna Stan kotła/Rozwiązanie

01 Blokada z powodu 
braku zapłonu

W przypadku żądania c.o. lub c.w.u. kocioł nie włącza się w ustalonym czasie. 
Przy pierwszym włączeniu lub po długim okresie nieaktywności urządzenia, 
może okazać się konieczne usunięcie blokady.

Należy nacisnąć na przycisk „Reset” (1)

02 

Blokada z powodu  
przekroczenia 
temperatury 

bezpieczeństwa. 

Jeśli podczas normalnego działania, z powodu braku odbioru ciepła, do-
chodzi do nadmiernego wzrostu temperatury wody w kotle, automatyka 
blokuje jego pracę. 

Należy nacisnąć na przycisk „Reset” (1)

03

Blokada z powodu 
przekroczenia  
dopuszczalnej  

temperatury spalin

Jeśli podczas normalnego działania, z powodu braku odbioru ciepła, dochodzi 
do nadmiernego wzrostu temperatury spalin, automatyka blokuje pracę kotła. Należy nacisnąć na przycisk „Reset” (1)

04

Blokada z powodu 
nieprawidłowego 

prądu cewek  
zaworu gazowego 

Płyta elektroniczna wykrywa nieprawidłowy prąd zasilania zaworu gazowego. 
(nieprawidłowość jest wykrywana i wyświetlana tylko w czasie aktywnego 
sygnału żądania pracy). 

Kocioł nie uruchamia się (1) 

05 Błąd obwodu sondy 
zasilania

Płyta wykrywa nieprawidłowość w obwodzie sondy NTC temperatury 
zasilania. Kocioł nie uruchamia się (1) 

06 Błąd obwodu sondy 
c.w.u. Płyta wykrywa nieprawidłowość w obwodzie sondy NTC c.w.u. Kocioł pracuje na c.w.u., z ogranicze-

niem mocy (1) 

08
Przekroczenie 

dostępnej ilości 
resetów

Maksymalna ilość kolejnych resetów możliwych do wykonania wynosi 5. Po 
jej przekroczeniu, co godzinę możliwy jest jeden reset. Po odłączeniu i po-
nownym podaniu napięcia, naliczanie ilości resetów odbywa się od początku.

Kocioł nie uruchamia się (1)

10
Niewystarczające 

ciśnienie  
w instalacji 

Ciśnienie wody wewnątrz obiegu grzewczego nie jest wystarczające do zag-
warantowania właściwego funkcjonowania kotła. 

Należy sprawdzić na manometrze 
kotła, czy ciśnienie instalacji zawiera 
się między 1÷1,2 bara i ewentualnie 
przywrócić prawidłowe ciśnienie 
dopuszczając wodę do instalacji (1)

15 Błąd konfiguracji Płyta elektroniczna wykrywa nieprawidłowość lub niezgodność połączeń 
elektrycznych - kocioł nie uruchamia się.

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania. Sprawdzić, 
czy kocioł jest skonfigurowany 
prawidłowo (1)

16 Uszkodzenie  
wentylatora

Pojawia się w przypadku mechanicznego lub elektrycznego uszkodzenia 
wentylatora. 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności jego wyzerowania (1).

20 Błąd w obwodzie 
kontroli płomienia 

Pojawia się w przypadku nieprawidłowości w obwodzie kontroli prądu 
jonizacji. 

Należy nacisnąć na przycisk reseto-
wania (1)

24 Błąd działania przy-
cisków Płyta wykrywa nieprawidłowość działania przycisków na panelu sterowania. 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania (1).

29 Błąd obwodu sondy 
spalin Płyta wykrywa nieprawidłowość w obwodzie sondy spalin. Kocioł nie uruchamia się (1)

31
Utrata komunikacji 

ze Sterownikiem 
Pogodowym CARV2 

Pojawia się po 1 minucie utraty komunikacji między kotłem i Sterownikiem 
Pogodowym CARV2. 

Należy odłączyć kocioł spod napięcia 
zasilania kotła i po ok. pół minuty 
ponownie go podłączyć (1).

36 Utrata połączenia 
IMG Bus 

Oddziaływanie źródeł pola elektromagnetycznego na przewód IMG Bus, 
przerwanie przewodu IMG Bus, uszkodzenie na płycie elektronicznej kotła 
lub współpracującego urządzenia komunikującego się z płytą kotła przez 
IMG Bus. 

Kocioł nie pracuje na c.o. (1) 

37 Niskie napięcie 
zasilania 

Pojawia się, gdy napięcie zasilania jest niższe od dopuszczalnego, koniecznego 
dla prawidłowego działania kotła, w przypadku zwarcia niskonapięciowych 
obwodów elementów pomiarowych do masy kotła lub w przypadku uszko-
dzenia zasilacza na płycie kotła. 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania (1)

38 Utrata sygnału 
płomienia 

Pojawia się w przypadku, gdy w czasie pracy palnika dochodzi do nieocze-
kiwanego zaniku sygnału obecności płomienia; automatyka wyłącza palnik, 
po czym przeprowadza nową próbę jego uruchomienia – w razie gdy próba 
powiedzie się, kocioł będzie pracował nadal. 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania go (1)(2) 

43
Blokada z powo-
du utraty sygnału 

płomienia 

Występuje, gdy w ciągu ustalonego czasu, kilka razy z rzędu pojawia się błąd 
“Utraty sygnału płomienia (38)”. 

Należy nacisnąć na przycisk Reset. 
Przed ponownym uruchomieniem 
kocioł wykona cykl post-wentylacji. (1) 

(1) Gdy blokada lub nieprawidłowość powtarza się często lub trwa długo, należy wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas
(2) Taką anomalię można tylko sprawdzić na liście błędów w menu „Informacje”
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Kod 
błędu

Zasygnalizowana  
nieprawidłowość Przyczyna Stan kotła/Rozwiązanie

44 

Blokada z powodu 
przekroczenia czasu 
zamknięcia zaworu 

gazu.

Występuje w przypadku, gdy po wyłączeniu zaworu gazu odczytywany jest 
prąd jonizacji – zawór zamyka się zbyt długo. Należy nacisnąć na przycisk Reset (1) 

46 
Zadziałanie 

termostatu niskiej 
temperatury 

Jeżeli zadziała termostat zasilania obiegu niskiej temperatury (montowany 
opcjonalnie), kocioł blokuje się. 

Po schłodzeniu, można zresetować 
termostat (1). 

47 Ograniczenie mocy 
palnika 

W razie wykrycia zbyt wysokiej temperatury spalin, automatyka zmniejsza 
moc pracy palnika, w celu ochrony wymiennika kotła przed termicznym 
uszkodzeniem. 

(1) 

51 Utrata połączenia z 
CAR Wireless 

W przypadku zerwania komunikacji między kotłem i CAR Wireless pojawia 
się sygnalizacja błędu połączenia a ustawienia parametrów pracy możliwe 
są tylko z panelu kotła. 

Sprawdzić działanie CAR Wireless, 
sprawdzić poziom naładowanie baterii 
(patrz oddzielna instrukcja Obsługi 
CAR Wireless). 

59 

Blokada z powodu 
nieprawidłowej 
częstotliwości 

napięcia zasilania 
elektrycznego

Płyta wykrywa nieprawidłową częstotliwość w instalacji elektrycznej 
zasilającej kocioł lub uległa uszkodzeniu. Kocioł nie uruchamia się (1) 

62 Żądanie pełnej 
kalibracji 

Może wystąpić po wymianie płyty elektronicznej kotła lub po zmianie para-
metrów dotyczących mieszanki powietrze - gaz. Kocioł nie uruchamia się (1) 

72 Żądanie szybkiej 
kalibracji 

Wykrywana jest zmiana parametrów mieszanki powietrze - gaz, wymagające 
przeprowadzenia “szybkiej kalibracji”. Kocioł nie uruchamia się (1) 

73 

Zbyt wysokie 
odchylenie między 
wskazaniami sondy 

zasilania i sondy 
bezpieczeństwa 

zasilania 

Zbyt duża różnica odczytu temperatur sond NTC zasilania i temperatury 
bezpieczeństwa. Przyczyną może być uszkodzenie jednej z sond, niewłaściwe 
ich położenie, niewystarczający obieg wody w instalacji, zanieczyszczenie lub 
zakamienienie wymiennika pierwotnego. 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania go (1) 

74 Błąd sondy tempera-
tury bezpieczeństwa Płyta wykrywa nieprawidłowość w obwodzie sondy NTC bezpieczeństwa Kocioł nie uruchamia się (1) 

77 Błąd w obwodzie 
kontroli płomienia Odczyt prądu jonizacji poza dopuszczalnym zakresem Kocioł nie uruchamia się (1) 

78 
Błąd w obwodzie 

sterowania zaworu 
gazowego

Odczyt zbyt wysokiego prądu w obwodzie zasilania zaworu gazowego. Kocioł nie uruchamia się (1) 

79 
Błąd w obwodzie 

sterowania zaworu 
gazowego

Odczyt zbyt niskiego prądu w obwodzie zasilania zaworu gazowego. Kocioł nie uruchamia się (1) 

80 
Blokada z powodu 

awarii płyty elektro-
nicznej 

Pojawia się w przypadku wadliwego działania obwodu płyty elektronicznej 
kontrolującego działanie zaworu gazowego. 

Należy nacisnąć na przycisk reseto-
wania (1) 

84 
Nieprawidłowość 

spalania - zmniejsze 
nie mocy palnika 

Wykrycie niskiego ciśnienia gazu - ograniczenie mocy palnika. 
W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania go (1) (2) 

87 Błąd sterowania 
zaworem gazu Wykrycie nieprawidłowości w obwodzie sterowania zaworem gazowym Kocioł nie uruchamia się (1) 

88 

89 Niestabilny prąd 
jonizacji

Niestabilność płomienia z powodu: przedmuchu spalin do zasysanego 
powietrza, podmuchów wiatru zakłócających pracę komina, niestabilnego 
ciśnienia gazu, gwałtownych zmian prędkości wentylatora lub błędnego 
działania obwodu prądu jonizacji 

Kocioł działa nadal (1) (2) 

90 Prąd jonizacji poza 
zakresem 

Odczytywany prąd jonizacji, przez dłuższy czas, znajduje się poza przewi-
dzianym zakresem Kocioł działa nadal (1) (2) 

91 Błąd zapłonu Płyta kotła wyczerpała wszystkie możliwe procedury mające na celu uzyskanie 
optymalnego zapłonu palnika 

Należy nacisnąć na przycisk reseto-
wania (1) 

92 Błąd korekcji obro-
tów wentylatora 

Płyta wykorzystała przewidzianą ilość możliwych korekcji obrotów  
wentylatora Kocioł działa nadal (1) (2) 

93 Prąd jonizacji poza 
zakresem Odczytywany prąd jonizacji, okresowo, wychodzi poza przewidziany zakres Kocioł działa nadal (1) (2) 

94 Błędy w odczycie 
prądu jonizacji 

Wykrywany jest błąd odczytu prądu jonizacji, który może być spowodowany 
przez: niskie ciśnienie gazu, recyrkulację spalin, błąd w działaniu zaworu gazu 
lub usterki płyty elektronicznej 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania go (1) (2) 

95 Nieciągły odczyt 
prądu jonizacji Następują przerwy w odczycie prądu jonizacji Kocioł działa nadal (1) (2) 

(1) Gdy blokada lub nieprawidłowość powtarza się często lub trwa długo, należy wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas
(2) Taką anomalię można tylko sprawdzić na liście błędów w menu „Informacje”
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Zasygnalizowana  
nieprawidłowość Przyczyna Stan kotła/Rozwiązanie

92 Błąd korekcji obro-
tów wentylatora 

Automatyka wykorzystała przewidzianą ilość możliwych korekcji obrotów  
wentylatora Kocioł działa nadal (1) (2) 

93 Prąd jonizacji poza 
zakresem Odczytywany prąd jonizacji, okresowo, wychodzi poza przewidziany zakres Kocioł działa nadal (1) (2) 

94 Błędy w odczycie 
prądu jonizacji 

Wykrywany jest błąd odczytu prądu jonizacji, który może być spowodowany 
przez: niskie ciśnienie gazu, recyrkulację spalin, błąd w działaniu zaworu gazu 
lub usterki płyty elektronicznej 

W razie przywrócenia normalne-
go stanu, kocioł uruchamia się bez 
konieczności zresetowania go (1) (2) 

95 Nieciągły odczyt 
prądu jonizacji Następują przerwy w odczycie prądu jonizacji Kocioł działa nadal (1) (2) 

(1) Gdy blokada lub nieprawidłowość powtarza się często lub trwa długo, należy wezwać Autoryzowany Serwis Techniczny Immergas
(2) Taką anomalię można tylko sprawdzić na liście błędów w menu „Informacje”

2.6 MENU INFORMACJI. 

Wciskając przycisk „Info’’ (5) na przynajmniej 1 
sekundę uaktywnia się „Menu informacji”, któ-
re umożliwia odczyt niektórych parametrów pra-
cy kotła. 

Aby przejść do wyświetlenia innego parametru na-
leży krótko nacisnąć na przycisk „Info” (5). 

Aby wyjść z menu, należy naciskać na przycisk 
„Info” (5) aż do przejścia przez wszystkie para-
metry, nacisnąć na przycisk „Reset” (2) lub odcze-

kać 15 minut.

Z uaktywnionym menu, na wyświetlaczu (14) będą 
się wyświetlały naprzemiennie numer parametru 
poprzedzony literą „d” oraz jego wartość.

Oznaczenie
parametru

Opis 

d 0.0 Nieużywany 

d 0.1 Wyświetla wartość prądu jonizacji

d 0.2 Wyświetla temperaturę zasilania na wyjściu z wymiennika pierwotnego 

d 0.3 Wyświetla chwilową temperaturę na wyjściu wymiennika w.u. 

d 0.4 Wyświetla wartość ustawioną dla c.o.

d 0.5 Wyświetla wartość ustawioną dla w.u. 

d 0.6 Przedstawia temperaturę zewnętrzną (jeżeli zainstalowano sondę temperatury zewnętrznej).
W przypadku temperatury poniżej zera wartość jest wyświetlana w sposób migający.

d 0.7 Wyświetla temperaturę wody użytkowej na wejściu (jeżeli zainstalowano sondę temperatury wejścia w.u.) .

d 0.8 Nieużywany 

d 09 Wyświetla listę ostatnich pięciu błędów. 
Aby przesunąć spis przekręcić pokrętło temperatury c.o. (4) 

d 1.0 Reset listy błędów. 
Po wyświetleniu “d 1.0” wcisnąć przycisk Reset; kasowanie jest potwierdzane miganiem symboli “88” przez dwie sekundy. 

d 1.1 Wyświetla temperaturę odczytaną na sondzie bezpieczeństwa zasilania

d 1.2 Nieużywany 

d 1.3 Nieużywany 

d 1.4 Nieużywany 

d 1.5 Wyświetla prędkość obrotową wentylatora (rpm/100) 

d 1.6 Wyświetla temperaturę odczytaną przez sondę spalin 
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2.7 WYŁĄCZENIE KOTŁA 

Wyłączyć kocioł, ustawiając go w tryb “Off ”; wyłą-
czyć wyłącznik wielobiegunowy zewnętrzny wzglę-
dem kotła i zamknąć kurek gazu przed urządze-
niem. Nie pozostawiać kotła niepotrzebnie włą-
czonego, gdy nie jest wykorzystywany przez dłuż-
szy czas. 

2.8 PRZYWRÓCENIE CIŚNIENIA 
INSTALACJI OGRZEWANIA 

Sprawdzać okresowo ciśnienie wody w instalacji. 
Wskazówka manometru kotła musi wskazywać 
wartość między 1 i 1,2 bara. 

Jeśli ciśnienie jest niższe od 1 bara (przy zimnej in-
stalacji) konieczne jest dopuszczenie wody poprzez 
kurek umieszczony w dolnej części kotła (Rys. 1-3). 

UWAGA: NIE DOPUSZCZAĆ WODY DO PRA-
CUJĄCEGO KOTŁA. 

WODĘ MOŻNA DOPUSZCZAĆ JEDYNIE 
WTEDY GDY KOCIOŁ JEST CHŁODNY. 

Po wykonaniu tej czynności należy zamknąć kurek.

Jeśli ciśnienie zbliża się do wartości bliskich 3 ba-
rom, istnieje ryzyko zadziałania zaworu bezpie-
czeństwa. 

W takim przypadku należy spuścić wodę przez za-
wór opróżniania, do ustalenia się ciśnienia na po-
ziomie około1 bar lub zwrócić sie o pomoc do wy-
kwalifikowanego personelu.

Jeśli spadek ciśnienia pojawia się często, należy 
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Technicz-
nego Immergas lub wykwalifikowanego instalato-
ra, aby usunąć przyczynę. 

2.9 OPRÓŻNIENIE INSTALACJI 

Aby opróżnić kocioł należy skorzystać ze specjal-
nego zaworu opróżniającego (Rys. 1-3). 

Przed przeprowadzeniem tej czynności, należy 
się upewnić czy kurek napełnienia jest zamknięty. 

2.10 OCHRONA PRZED ZAMROŻENIEM 

Kocioł serii „Victrix TT” wyposażony jest w funk-
cję antyzamrożeniową, która automatycznie uru-
chamia kocioł, gdy temperatura odczytana na son-
dzie zasilania jest niższa niż 4°C (ochrona fabryczna 
jest skuteczna do temperatury min. -5°C). Wszyst-
kie informacje dotyczące antyzamrożeniowej znaj-
dują się w par. 1.3. Aby zagwarantować bezpieczeń-
stwo urządzenia i instalacji w miejscach, gdzie tem-
peratura jest niższa niż 0°C, zalecamy zabezpieczyć 
instalację grzewczą płynem przeciw zamarzaniu.  
W przypadku dłuższego postoju (np. dom letnisko-
wy), zalecamy ponadto: 

- odłączyć zasilanie elektryczne; 

- całkowicie opróżnić obieg ogrzewania i instalację 
w.u. kotła. W instalacjach często opróżnianych, nie-
zbędne jest napełnienie wodą odpowiednio przy-
gotowaną, aby wyeliminować twardość, która może 
spowodować powstawanie osadów wapiennych. 

2.11 CZYSZCZENIE OBUDOWY 

Aby oczyścić osłonę kotła należy korzystać z wil-
gotnych ściereczek i neutralnego mydła. Nie należy 
używać ściernych płynów ani proszku. 

2.12 ODŁĄCZENIE KOTŁA  
Z EKSPLOATACJI - DEMONTAŻ

W razie decyzji o odstawieniu kotła z eksploatacji 
i jego demontażu, należy zlecić wykonanie związa-
nych z tym czynności wykwalifikowanemu perso-
nelowi, upewniając się, że uprzednio zostanie wy-
łączone zasilanie: elektryczne, wody i gazu oraz 
że zostanie przykryty kolektor słoneczny (jeżeli 
współpracuje z instalacją wody użytkowej podłą-
czonej do kotła).
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3-1

Opis: 
1 - Zawór gazowy 
2 - Flusostat w.u. 
3 - Ogranicznik przepływu 
4 - Sonda w.u. 
5 - Syfon kondensatu 
6 - Zawór kurkowy napełniania instalacji 
7 - Wymiennik w.u. 
8 - Zbiornik wyrównawczy instalacji 
9 - Moduł kondensacyjny 
10 - Kolektor mieszający powietrze/gaz 
11 - Wentylator 
12 - Elektroda zapłonu/kontroli 
13 - Studzienka do analizy powietrza 
14 - Studzienka do analizy spalin 
15 - Sonda spalin 
16 - Ręczny zawór odpowietrzający 
17 - Sonda zasilania
18 -Sonda temperatury bezpieczeństwa
19 - Zawór odpowietrzający 
20 - Pompa obiegowa kotła 
21 – Presostat wody w kotle
22 - Zawór trójdrożny (z napędem) 
23 - By-pass 
24 - Zawór kurkowy opróżniania kotła
25 - Zawór bezpieczeństwa 3 bary 
26 - Złączka sygnalizacji opróżniania zaworu 
bezpieczeństwa 3 bar 

G - Zasilanie gazem 
AC - Wyjście c.w.u. 
AF - Wejście w.u. 
SC - Odprowadzenie kondensatu 
M - Zasilanie instalacji c.o.
R - Powrót instalacji c.o.

3. URUCHOMIENIE KOTŁA 
-KONTROLA WSTĘPNA (TYLKO 

AUTORYZOWANY SERWIS 
TECHNICZNY IMMERGAS) 

Aby uruchomić kocioł, należy: 

- sprawdzić czy w Karcie Gwarancyjnej znajdu-
ją sie wpisy: potwierdzenie zainstalowania urzą-
dzenia i podłączenia do instalacji gazowej, po-
twierdzenie odbioru instalacji gazowej, potwier-
dzenie odbioru instalacji nawiewno-wywiew-
nej (lub zapoznać się z odpowiednimi protoko-
łami odbioru);

- sprawdzić zgodność rodzaju gazu zasilającego  
z tym, do jakiego kocioł został przystosowany (po-
jawia się na wyświetlaczu po podaniu napięcia za-
silającegolub do odczytania w parametrze “G”); 

- sprawdzić podłączenie do instalacji 230V-50Hz, 
z uwzględnieniem fazowości L-N (faza-zero) i do 
przewodu ochronnego instalacji;

- sprawdzić, czy instalacja ogrzewania została na-
pełniona i czy wskazówka manometru kotła wska-
zuje ciśnienie 1÷1,2 bara. 

- włączyć kocioł i sprawdzić czy zapłon jest pra-
widłowy; 

- sprawdzić zawartość CO2 w spalinach przy pra-
cy z mocą: 

 • maksymalną (100%), 

 • średnią (50%); 

 • minimalną (0%). 

Odczytane wartości powinny być zgodne z tabe-

lą (Rys. 3-12); 

- sprawdzićzadziałanie funkcji bezpieczeństwa  
w przypadku braku gazu i odpowiadający temu czas 
zadziałania;  

- sprawdzić działanie głównego wyłącznika napię-
cia umieszczonego przed kotłem; 

- sprawdzić, czy końcówki zasysania i/lub odpro-
wadzania nie są zatkane; 

- sprawdzić działanie elementów regulacyjnych; 

- sprawdzić wytwarzanie c.w.u.; 

- sprawdzić szczelność układu hydraulicznego kotła; 

Jeśli tylko jedna z kontroli dotyczących bezpieczeń-
stwa okazałaby się negatywna, kocioł nie może zo-
stać uruchomiony.

3.1. SCHEMAT HYDRAULICZNY KOTŁA
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3.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Victrix 24 TT

Victrix 32 TT

Zasilanie
230 VAC
50Hz

sygnał
stanu

sygnał
stanu

Zasilanie
230 VAC
50Hz

3-2

Opis: 
A19 - Pamięć wymienna 
B1 - Sonda zasilania
B2 - Sonda w.u. 
B4 - Sonda zewnętrzna (opcja) 
B9 - Sonda wejścia w.u. (opcja) 
B10 - Sonda spalin 
B24 - Sonda temperatury bezpieczeństwa
CARV2 - Sterownik Pogodowy CARV2 (opcja) 
E3 - Elektroda zapłonowa i kontroli płomienia
M1 - Pompa obiegowa kotła
M20 - Wentylator 
M30 - Zawór trójdrożny 

R5 - Potencjometr temperatury w.u. 
R6 - Potencjometr temperatury c.o.
S4 - Flusostat w.u. 
S5 - Presostat wody w kotle
S20 - Termostat pokojowy (opcja) 
T1 - Transformator płyty kotła 
T2 - Transformator zapłonowy 
X40 - Mostek sterownika pokojowego 
X70 - Mostek termostatu bezpieczeństwa niskiej 
temperatury 
Y1 - Zawór gazu

Opis kodów kolorów: 
BK - Czarny 
BL - Niebieski 
BR - Brązowy 
G - Zielony 
GY - Szary 
OR - Pomarańczowy 
P - Fioletowy 
PK - Różowy 
R - Czerwony 
W - Biały 
Y - Żółty
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2

1

4

3

2

3-3

3-4

Cyfrowy Sterownik CARV2: kocioł jest przystoso-
wany do współpracy ze sterownikiem CARV2, któ-
ry podłączany jest do zacisków 41 i 44 listwy zaci-
skowej (na tablicy sterowania kotła), przy uwzględ-
nieniu biegunowości. 

UWAGA: przy współpracy kotła ze sterownikiem 
cyfrowym mostek X40 na zaciskach 40–41 musi 
zostać usunięty.

Termostat pokojowy: kocioł jest przystosowany 
do współpracy z termostatami pomieszczenia typu 
ON/OFF (S20), które należy podłączyć do zacisków 
40-41 listwy zaciskowej (na tablicy sterowania ko-
tła, Par. 1.7) po usunięciu mostka X40. 

Gniazdo X5 służy do podłączenia dopłytki prze-
kaźnikowej. 

Gniazdo X6 służy do podłączenia do PC. 

Gniazdo X8 służy do aktualizacji oprogramowania. 

3.3 PAMIĘĆ WYMIENNA 

Płyta elektroniczna wyposażona jest w pamięć 
wymienną (2 Rys. 3-4), w której zapisywane są 
wszystkie parametry działania i ustawienia wła-
sne systemu. 

W przypadku wymiany płyty elektronicznej moż-
na użyć karty pamięci z wymienianej płyty kotła, 
unikając w ten sposób konieczności rekonfigura-
cji urządzenia. 

Uwaga: pamięć można wymienić dopiero po cał-
kowitym wypięciu z niej wszystkich wtyczek prze-
wodów elektrycznych.

3.4 EWENTUALNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
I ICH PRZYCZYNY 

Uwaga: wszelkie prace konserwacyjne muszą 
być przeprowadzane przez Autoryzowany Ser-
wis Techniczny Immergas. 

- Zapach gazu. Może być spowodowany wycieka-
mi z toru gazowego kotła lub zasilającej instalacji 
gazowej. Należy sprawdzić szczelność elementów 
toru gazowego kotła i zasilającej instalacji gazowej. 

- Powtarzające się blokady zapłonu. Mogą być spo-
wodowane brakiem gazu; należy sprawdzić wartość 
ciśnienia w instalacji, czy kurek na instalacji gazu 
jest otwarty, czy filtr gazu nie jest zanieczyszczony.

 Kalibracja systemu kontroli spalania może być 
nieprawidłowa - należy wykonać pełną kalibrację. 

- Nieregularne lub hałaśliwe spalanie. Możliwa 
przyczyna: zabrudzony palnik, nieprawidłowo 
wyregulowane parametry spalania, nieprawidło-
wy montaż systemu powietrzno spalinowego. Na-
leży dokonać sprawdzenia powyższych elementów.

- Niestabilne zapłony przy pierwszych uruchomie-
niach palnika: mimo, że kocioł został prawidłowo 
skalibrowany, pierwsze uruchomienia palnika (po 
kalibracji) może być niestabilne; elektroniczna pły-
ta kotła automatycznie dostosowuje moc zapłonu, 
do czasu znalezienia optymalnych parametrów przy 
kolejnych uruchomieniach palnika. 

- Częste wyłączenia związane z przekroczeniem 
temperatury bezpieczeństwa. Przyczyną może być 
brak wody w kotle, zapowietrzenie wymiennika 
kotła zbyt mały przepływ wody w instalacji lub za-
blokowaniepompy obiegowej. W takim przypadku 
należy sprawdzić na manometrze, czy ciśnienie in-
stalacji jest prawidłowe, czy zawory grzejników nie 
są zamknięte i sprawdzić działanie pompy kotła. 

- Zanieczyszczony syfon. Jest konsekwencją od-
kładania się zanieczyszczeń lub produktów spa-
lania. Należy wyczyścić syfon kondensatu z za-
nieczyszczeń. 

- Zatkany wymiennik od strony spalin. Może być 
konsekwencją zatkania syfonu kondensatu. Na-
leży przeprowadzić czyszczenie wymiennika od 
strony spalin. 

- Hałasy spowodowane obecnością powietrza we-
wnątrz instalacji. Sprawdzić czy kapturek odpo-
wietrznika (Poz. 20 Rys. 1-30) jest otwarty. Spraw-
dzić, czy ciśnienie instalacji i ciśnienie wstęp-
ne naczynia wyrównawczego zawiera się w usta-
lonych granicach. Wartość ciśnienia wstępnego 
naczynia wyrównawczego musi wynosić 1,0 bar, 
wartość ciśnienia instalacji musi być zawarta mię-
dzy 1 i 1,2 bara. 

- Hałasy spowodowane obecnością powietrza we-
wnątrz modułu kondensacyjnego. Należy skorzy-
stać z ręcznego zaworu odpowietrzającego (Szcz. 11 
Rys. 1-30) w celu usunięcia ewentualnego powie-
trza z modułu kondensacyjnego. Po tej czynności 
należy zamknąć zawór odpowietrzający. 

- Spadek temperatury ciepłej wody. Jeśli w czasie 
eksploatacji wystąpi spadek wydajności podgrze-
wu w.u. możliwą przyczyną jest zanieczyszczenie 
lub zakamienienie wymiennika kondensacyjne-
go lub płytowego wymiennika c.w.u. Należy wy-
czyścić / wypłukać wymiennik kondensacyjny lub 
wymiennik c.w.u.

Zawór gazu SGV 100 B&P

Opis:
1 - Króciec kontroli ciśnienia gazu na wyjściu zaworu
2 - Cewka
3 - Gniazdo przewodu
4 - Króciec kontroli ciśnienia gazu na wejściu zaworu

Płyta elektroniczna

Opis:
1 - Bezpiecznik 3,15 AF
2 - Pamięć wymienna (A19) 
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3-5

3-6

3-7

3-7

3.5 PRZYSTOSOWANIE KOTŁA DO PRACY 
Z INNYM RODZAJEM GAZU 

Przystosowanie kotła do pracy z innym rodzajem 
gazu może wykonywać wyłącznie Autoryzowany 
Serwis Techniczny Immergas. 

W razie konieczności dostosowania kotła do za-
silania innym rodzajem gazu niż podany na ta-
bliczce znamionowej kotła należy wykonać poniż-
sze czynności:

W menu programowania “G” wybrać typ gazu; 
“nG” dla metanu i “LG” dla LPG. (patrz Par. 3.11). 

- Dokonać pełnej kalibracji (patrz Par. 3.7); w cza-
sie jej trwania sprawdzić i ewentualnie wyregulo-
wać skład mieszanki powietrze gaz. 

- Po dokonaniu zmian, na tabliczce znamionowej 
należy zmienić oznaczenie gazu, naklejając naklej-
kę dostarczoną wraz z kotłem. 

Ustawienia muszą odpowiadać rodzajowi używa-
nego gazu, zgodnie z wartościami podanymi w ta-
beli (Par. 3.21). 

3.6 KONTROLE DO PRZEPROWADZENIA 
PO ZMIANIE GAZU 

Po upewnieniu się, ze dokonano przekształcenia 
i kalibracja zakończyła się pomyślnie, należy się 
upewnić, czy: 

- nie dochodzi do cofania się płomienia do komo-
ry spalania; 

- płomień palnika nie jest nadmiernie wysoki lub 
niski i czy jest stabilny (nie odrywa się od palnika); 

- króćce pomiaru ciśnienia używane do kalibra-
cji są całkowicie zamknięte i czy nie ma wycieków 
gazu z układu; 

Uwaga: wszystkie czynności dotyczące regulacji 
kotła musi wykonać Autoryzowany Serwis Tech-
niczny Immergas. 

3.7 FUNKCJA PEŁNEJ KALIBRACJI 

Uwaga: pełna kalibracja jest wymagana po zmianie 
gazu, naprawie związanej z wymianą płyty elektro-
nicznej (jeśli nie zostanie użyta pamięć z wymie-
nionej płyty), przy zmianie elementów obiegu po-
wietrza, spalin, gazu i zapłonu. 

Uwaga: przed wykonaniem pełnej kalibracji nale-
ży się upewnić, że spełniono wszystkie wymagania 
z paragrafów 1.23 i 1.24. 

Uwaga: uaktywnienie tej funkcji jest możliwe, gdy 
nie są aktywne żądania pracy na c.o. lub c.w.u. 

Przy kodzie błędu “62” lub “72” (patrz par. 2.6) ko-
cioł sam anuluje ewentualne żądania pracy. 

Uwaga: podczas różnych faz kalibracji można 
sprawdzić prawidłowy stosunek powietrza do gazu 
i ewentualnie skorygować go zgodnie z par. 3.8.

W czasie działania tej funkcji, kocioł pracuje na c.o., 
zamiennie można uaktywnić obieg w.u., otwierając 
dowolny punkt poboru ciepłej wody.

Uwaga: w tym przypadku, jedynym aktywnym 
ograniczeniem temperatury jest ograniczenie tem-
peratury na zasilaniu do 90°C, dlatego należy uwa-
żać, aby się nie oparzyć gorącą wodą wypływającą 
z punktu poboru. 

Operacja kalibracji przewiduje trzy fazy: 

- kalibracja przy mocy znamionowej; 

- kalibracja przy mocy pośredniej (zapłonu) ; 

- kalibracja przy mocy minimalnej. 

Każda faza bez zmian parametrów trwa maksy-
malnie 5 minut, po upływie których automatyka 
przechodzi do kolejnej fazy, aż do czasu zakoń-
czenia kalibracji. 

Aby przejść do fazy pełnej kalibracji należy włączyć 
kocioł, ustawić pokrętło w.u. na „godzinę 6”, pokrę-
tło c.o. na „godzinę 9” (Rys. 3-5), a następnie wci-
snąć przytrzymać przez około 8 sekund przycisk 
„Reset”, aż do czasu uaktywnienia funkcji „komi-
niarskiej”, następnie jeszcze przez 3 sekundy trzy-
mać wciśnięty przycisk „lato/zima”.

• Moc znamionowa: po włączeniu funkcji, kocioł 
wykonuje operacje konieczne dla kalibracji urzą-
dzenia na mocy znamionowej. 

Na wyświetlaczu będą migać ikony: „lato”, „zima”, 
„stand-by” i będzie wyświetlana temperatura na za-
silaniu, zamiennie z bieżącą mocą pracy (99% ); po 
ustabilizowaniu nowych parametrów pracy zacznie 
migać wskaźnik pracy palnika (poz. 10 rys. 2-1), co 
oznacza zatwierdzenie nowych parametrów (ta ope-
racja może trwać kilka minut).

Dopiero po tym sygnale można wyregulować sto-
sunek powietrza do gazu (patrz par. 3.8) lub przejść 
do kolejnej mocy, wciskając przycisk “info”. 

• Moc pośrednia zapłonu: po potwierdzeniu ka-
libracji mocy znamionowej kocioł przechodzi do 
fazy kalibracji mocy pośredniej (mocy zapłonu). 

Teraz na wyświetlaczu będą migać ikony: „lato”, 
„zima”, „stand-by” i wyświetlana będzie tempera-
tura zasilania zamiennie z bieżącą mocą pracy (za-
zwyczaj 41%, w zależności od modelu kotła może 
być inna); po ustabilizowaniu nowych parametrów 
pracy zacznie migać wskaźnik pracy palnika, co 
oznacza zatwierdzenie nowych parametrów pracy.

Po tym sygnale można przystąpić do regulacji skła-
du mieszanki (patrz par. 3.8) lub przejść do kolejnej 
fazy kalibracji, wciskając przycisk “info”. 

• Moc minimalna: po skalibrowaniu na mocy po-
średniej, kocioł przechodzi do fazy kalibracjina 
mocy minimalnej. 

Na wyświetlaczu będą migać ikony: „lato”, „zima”, 
„stand-by” i będzie wyświetlana temperatura dzia-
łania zamiennie z bieżącą mocą działania (0% ); po 
ustabilizowaniu nowych parametrów pracy zacznie 
migać ramka symbolu pracy palnika, co oznacza za-
twierdzenie nowych parametrów.

Dopiero po tym sygnale można wyregulować sto-
sunek powietrza do gazu (patrz par. 3.8) lub wyjść 
z fazy kalibracji, naciskając na przycisk „lato/zima”. 

W celu wyjścia z funkcji kalibracji bez zapisy-
wania parametrów należy wcisnąć i przytrzymać 
przez około 8 sekund przycisk „Reset” albo odłą-
czyć zasilanie kotła.
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3.8 REGULACJA STOSUNKU POWIETRZA 
DO GAZU 

Podczas pełnej kalibracji (par. 3.7) można dokonać 
regulacji składu mieszanki powietrze gaz.

Aby uzyskać dokładną wartość CO2 w spalinach, 
należy włożyć sondę pomiarową do końca studzien-
ki i cofnąć ją o połowę średnicy przewodu spalino-
wego, następnie sprawdzić, czy zawartość CO2 jest 
taka, jak w tabeli (Rys. 3-12), w przeciwnym razie 
należy wykonać następujące czynności regulacyjne: 

- Podczas fazy kalibracji, gdy symbol pracy palni-
ka zacznie migać (wskazując na przejście do pracy  
z odpowiednimi parametrami) można przystąpić 
do wyregulowania zawartości CO2, wciskając przy-
cisk „Reset”. Na wyświetlaczu będą migać ikony: 
„lato”, „zima”, „stand-by”, „ praca palnika”, „przy-
łączonych urządzeń zewnętrznych” i wyświetlana 
będzie temperatura zasilania zamiennie z warto-
ścią charakteryzującą skład mieszanki.

  
  

  

3-9

3-10

3-12

3-11

- W celu zmniejszenia zawartości CO2 w spalinach 
należy nacisnąć przycisk „Stand-by”.

- W celu zwiększenia zawartości CO2 w spalinach 
należy nacisnąć przycisk „Info” .

Uwaga: Wyświetlana wartość charakteryzująca 
skład mieszanki zmienia się odwrotnie do zmia-
ny zawartości CO2.

- Po zmianie wartości parametru należy poczekać, 
aż wartość zostanie przyjęta (sygnalizowanie miga-
niem ramki symbolu pracy palnika). 

- Aby potwierdzić ustawioną wartość należy wci-
snąć przycisk „Reset”.

3.9 SZYBKA KALIBRACJA 

Funkcja ta umożliwia automatyczną kalibrację ko-
tła bez konieczności i możliwości zmiany parame-
trów. „Szybka kalibracja” jest zazwyczaj stosowa-
na po zmianie parametru typu systemu powietrz-
no-spalinowego w menu “F”, co powodujewyświe-
tlenie kodu błędu „72”. 

Uwaga: przed wykonaniem pełnej kalibracji nale-
ży się upewnić, że spełniono wszystkie wymagania 
z paragrafów 1.21 i 1.22. 

Uwaga:dostęp do funkcji kalibracji jest możliwy, 
gdy żaden z sygnałów żądania pracy na c.o. lub 
c.w.u. nie jest aktywny.

Przy błędach „62” lub „72” (patrz par. 2.6) kocioł 
sam anuluje ewentualne żądania. 

W czasie działania tej funkcji, kocioł pracuje na c.o.; 
zamiennie można uaktywnić obieg c.w., otwierając 
dowolny punkt poboru ciepłej wody.

Uwaga: w tym przypadku, jedynym aktywnym 
ograniczeniem temperatury jest ograniczenie tem-
peratury na zasilaniu do 90°C, dlatego należy uwa-
żać, aby się nie oparzyć. 

Aby przejść do fazy szybkiej kalibracji należy włą-
czyć kocioł, ustawić przełącznik w.u. na „godzinę 
6”, przełącznik c.o. na „godzinę 9” (Rys. 3-10), a na-
stępnie wcisnąć i przytrzymać przez około 8 sekund 
przycisk „Reset” do czasu włączenia się funkcji „ko-
miniarskiej”, następnie w ciągu 3 sekund trzymać 
wciśnięty przycisk “info”.

Po uaktywnieniu funkcji kalibracji, kocioł kolej-
no wykonuje operacje konieczne do skalibrowa-
nia urządzenia na mocy znamionowej, pośred-
niej i minimalnej. 

Na wyświetlaczu będą migać ikony: „lato”, „zima”, 
„stand-by”, „sonda zewnętrzna”, „sonda wejścia 
w.u.” i wyświetlana będzie temperatura działania 
zasilania zamiennie z aktualną mocą pracy palnika. 

Przechodzenie przez poszczególne fazy kalibra-
cji (znamionowa, pośrednia i minimalna) odby-
wa się automatycznie - należy poczekać na zakoń-
czenie kalibracji. 

Victrix 24 TT

CO2 przy mocy znamionowej CO2 przy mocy pośredniej CO2 przy mocy minimalnej

GZ50 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

Propan 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 9,20 ± 1,00

Victrix 32 TT

CO2 przy mocy znamionowej CO2 przy mocy pośredniej CO2 przy mocy minimalnej

GZ50 9,20 ± 0,80 9,00 ± 0,80 9,00 ± 0,80

Propan 10,20 ± 1,00 10,00 ± 1,00 9,20 ± 1,00

Uwaga: kalibracja wymaga użycia specjalistycznych przyrządów pomiarowych.

Gdy chce się wyjść z kalibracji bez zapisywania 
parametrów należy wcisnąć i przytrzymać przez 
około 8 sekund przycisk „Reset” albo odłączyć za-
silanie kotła.
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3.10 TEST SYSTEMU POWIETRZNO-
SPALINOWEGO 

Aby określić wartość parametru „długość systemu 
powietrzno-spalinowego” („F0”), należy odczytać 
parametry podczas trwania funkcji “testu systemu 
powietrzno-spalinowego”. 

Test można uaktywnić, gdy kocioł znajduje się  
w trybie “stand-by” sygnalizowanym symbo-
lem ( ). 

UWAGA: jeżeli kocioł jest podłączony do CA-
RV2przełączenie kotła w tryb “stand-by” jest możli-
we wyłącznie za pomocą sterownika CARV2. 

Aby uaktywnić funkcję, należy jednocześnie wci-
snąć przyciski „Reset” (2) i “On/off ” (6) do włą-
czenia się funkcji sygnalizowanej przez wyświetle-
nie prędkości obrotowej wentylatora (w setkach ob-
rotów) i miganie symboli „c.w.u.” (8) i „c.o.” (13). 

Uwaga: przed wykonaniem testu należy się upew-
nić, że syfon odprowadzania kondensatu jest wy-
pełniony kondensatem.

3-13

3-14

Kocioł pozostaje w tym trybie maksymalnie 15 mi-
nut – wentylator pracuje ze stałą prędkością. 

Funkcja kończy się po upływie 15 minut lub po 
odłączeniu zasilania elektrycznego kotła lub po wci-
śnięciu przycisku “on/off ” (6) na około 8 sekund.

Zmierzyć różnicę ciśnień ΔP występującą pomię-
dzy studzienkamipomiarowymi (rys. 1-30 Poz. 13) 
i określić wartość parametru zgodnie z wartościa-
mi podanymi w poniższych tabelach:

Victrix 24 TT

Parametr F0 Ciśnienie

0 < 145 Pa

1 146 ÷178 Pa

2 179 ÷ 205 Pa

Victrix 32 TT

Parametr F0 Ciśnienie

0 < 180 Pa

1 181 ÷ 230 Pa

2 231 ÷ 260 Pa

Uwaga: przy dokonywaniu pomiarów należy od-
powiednio uszczelnić końcówki wężyków pomia-
rowych mikromanometru w studzienkach. 

Uwaga: Wartości inne niż określone w powyższych 
tabelach wskazują na: przekroczenie dopuszczal-
nej długości systemu powietrzno spalinowego lub 
zatkanie systemu powietrzno spalinowego, zanie-
czyszczenie wentylatora, zanieczyszczenie wymien-
nika od strony spalin. itp.

3.11 PROGRAMOWANIEFUNKCJI PŁYTY 
ELEKTRONICZNEJ

Elektroniczna płyta kotła umożliwia zmianę war-
tości parametrów mających wpływ na funkcjono-
wanie kotła. Parametryzacja kotła w celu dostoso-
wania jego pracy do indywidualnych wymagań od-
bywa się w poniżej opisany sposób.

Aby uzyskać dostęp do trybu programowania na-
leży ustawić przełącznik c.w.u. w pozycji „ godz. 6”, 

przełącznik c.o. w pozycji „godz. 9, nacisnąć i przy-
trzymać około 8 sekund przyciski „Reset” i “Lato/ 
Zima” (Rys. 3-14).

Po wejściu do trybu programowania należy wybrać 
jedno z pięciu menu oznaczonych literami (G, P, 
t, A, F); wciśnięcie na 1 sekundę przycisku „Lato/
Zima” powoduje przejście do następnego menu. 

Menu G jest przeznaczone do parametryzacji funk-
cji kontroli mieszanki powietrze-gaz i zawiera dwa 
podmenu (n i S). Po każdej zmianie tych para-
metrów należy włączyć funkcję „pełnej kalibracji 
(patrz par. 3.7). Aby wejść do parametrów „n” i „S” 
należy wciskać przycisk „Reset”.

Wyjście z tego poziomu programowania i przejście 
do innych menu (grupa P, t, A, F) następuje przez 
wciśnięcie przycisku „Lato/Zima”. 

Zmiany wybieranego parametru w danym menu 
dokonuje się pokrętłem od ustawiania temperatu-
ry c.w.u., a zmianę wartości parametru pokrętłem 
od ustawiania temperatury c.o.

W celu zatwierdzenia nowej wartości parametrów 
należy nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę 
przycisk „Reset”. 

Przyjęcienowej wartości parametru jest sygnalizo-
wane symbolem „88” pojawiającym się na wyświe-
tlaczu przez dwie sekundy.

Wyjście z trybu programowania następuje po jed-
noczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu przyci-
sków „Reset” i „Lato/Zima” lub automatycznie po 
15 minutach.

Parametr Wartość Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

G
nG Ustawienie dla kotła zasilanego metanem nG

nG
LG Ustawienie dla kotła zasilanego gazem płynnym LG

Po zmianie wartości parametru automatyka sygnalizuje kodem „E62” konieczność przeprowadzenia pełnej kalibracji.

Parametr Wartość Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

n
01 Ustawienie dla kotła Victrix 32 TT 01 Zależna 

od modelu 
kotła02 Ustawienie dla kotła Victrix 24 TT 02

UWAGA: ustawienie musi odpowiadać modelowi kotła.
Po zmianie wartości parametru automatyka sygnalizuje kodem „E62” konieczność przeprowadzenia pełnej kalibracji.
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Parametr Nazwa Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

S0 Moc minimalna 
palnika

Płyta elektroniczna określa tryb pracy i mocy kotła w zależności od kombinacji wielu pa-
rametrów. 
W oparciu o wartości parametrów w menu „n” i „F” jest definiowana właściwa moc pra-
cy urządzenia. 
Z tego powodu, nie zaleca się, dokonywania zmian mocy, aby nie wpłynąć negatywnie na 
prawidłowe funkcjonowanie kotła. 

750 ÷ 1700 
rpm 

Zależnie 
od modelu 

kotła 
S1 Moc maksymalna 

palnika
S0 ÷ 7375 

rpm 

S2 Moc zapłonu 2000 ÷ 
4000 rpm 

Po zmianie wartości parametru automatyka sygnalizuje kodem „E62” konieczność przeprowadzenia pełnej kalibracji.

Parametr Nazwa Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

P0 Moc maksymal-
na w.u. Moc maksymalna przy pracy na c.w.u. wyrażona w procentach mocy znamionowej kotła. 0 - 99 % 99% 

P1 Moc minimal-
na c.o.

Moc mminimalna kotła przy pracy na c.o. wyrażona w procentach mocy znamionowej 
kotła. 0 - P2 0% 

P2 Moc maksymal-
na c.o. Moc maksymalna przy pracy na c.o. wyrażona w procentach mocy znamionowej kotła. 0 - 99% 

Zależnie 
od modelu 

kotła 

P3
Przekaźnik 1 

(opcja)

Funkcja realizowana przez przekaźnik 1 w przypadku zastosowania konfigurowalnej  
płytki przekaźnikowej (opcja) 
0 = Off 
1 = Sterowanie główną strefą (na sygnał z CAR V2)
2 = Alarm ogólny 
3 = Faza ogrzewania aktywna 
4 = Zasilanie zewn. zaworu gazu 
5 = (Nie używać w tym modelu kotła) 
6 = (Nie używać w tym modelu kotła) 
7 = (Nie używać w tym modelu kotła) 

0 ÷ 7 0

P4
Przekaźnik 2 

(opcja)

Funkcja realizowana przez przekaźnik 2 w przypadku zastosowania konfigurowalnej  
płytki przekaźnikowej (opcja) 
0 = Off 
1 = Alarm ogólny 
2 = Faza ogrzewania aktywna 
3 = Zasilanie zewn. zaworu gazu 
4 = Sterowanie podrzędną strefą (na sygnał zwarcia wejścia termostatycznego płytki) 
5 = Pompa ciepła 
6 = (Nie używać w tym modelu kotła) 
7 = (Nie używać w tym modelu kotła) 

0 ÷ 7 0

P5
Przekaźnik 3 

(opcja)

Funkcja realizowana przez przekaźnik 3 w przypadku zastosowania konfigurowalnej  
płytki przekaźnikowej (opcja) 
0 = Off 
1 = Zdalne uaktywnienie chiller 
2 = Alarm ogólny 
3 = Faza ogrzewania aktywna 
4 = Zasilanie zewn. zaworu gazu 
5 = pompa ciepła 
6 = (Nie używać w tym modelu kotła)
7 = Sterowanie główną strefą 
8 = (Nie używać w tym modelu kotła) 
9 = (Nie używać w tym modelu kotła) 

0 ÷ 9 0

P6 Funkcjonowanie 
pompy obiegowej 

W trybie „ZIMA” pompa kotła może funkcjonować na dwa sposoby:
0 – na sygnał żądania pracy na c.o.
1 – w sposób ciągły

0 ÷ 1 0

P7 Korekta sondy ze-
wnętrznej 

Umożliwia skorygowanie odczytu temperatury zewnętrznej.
Po przekroczeniu wartości +9 wyświetlacz pokazuje napis “CE”, który sygnalizuje uaktyw-
nienie funkcji współpracy ze sterownikiem centralnym systemu pomp ciepła AUDAX.

-9 ÷ 9 K 0

P8 - (Nieużywany w tym modelu kotła) - -
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Parametr Nazwa Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

t0 Minimalna tempe-
ratura pracy na c.o. Określa minimalną temperaturę zasilania przy pracy na c.o. 20 ÷ 50 °C 25 

t1
Maksymalna  

temperatura pracy 
na c.o. 

Określa maksymalną temperaturę zasilania przy pracy na c.o. (t0+5) ÷ 
85 °C 85 

t2 Termostat w.u. 

Ustala tryb wyłączeniapracy na c.w.u. 

1 i 3 Współzależny: wyłączenie pracy kotła następuje po przekroczeniu zadanej tempera-
tury c.w.u. 

0 i 2 Stały: temperatura wyłączenia pracy jest stała i równa maksymalnej wartości, nieza-
leżnie od wartości zadanej. 

0÷3 0

t3 Opóźnienie startu 
na c.w.u. 

W przypadku instalacji z zasobnikiem solarnym umieszczonym przed kotłem można usta-
wić czas opóźnienie startu kotła po wystąpieniu sygnału pracy na c.w.u., który należy do-
brać tak, aby woda z zasobnika dotarła do kotła i automatyka zdążyła zmierzyć jej tempe-
raturę. (patrz par. Podłączenie paneli solarnych) 

0 ÷ 30 
sekund 0

t4 Zegar czasowy 
pierwszeństwa w.u. 

W trybie zima, po zakończeniu żądania pracy na c.w.u. kocioł natychmiast realizuje aktyw-
ne żądanie pracy na c.o. Wartość parametru określa czas zwłoki przełączenia pracy kotła na 
c.o. w celu możliwości szybkiej realizacji ewentualnego, kolejnego żądania pracy na c.w.u.

0 ÷ 100 sek. 
(co 10 sek) 0

t5 Temporyzacja Przy pracy na c.o. określa czas przejścia od mocy minimalnej do mocy maksymalnej, w któ-
rym przyrost mocy palnika jest tłumiony.

0 ÷ 600 
sekund 

(co 10 sek.) 

18 
(180 sek.)

t6 Regulacja czasowa 
palnika 

W trybie „ZIMA” pompa kotła może funkcjonować na dwa sposoby:
0 – na sygnał żądania pracy na c.o.
1 – w sposób ciągły

0 ÷ 840 
sekund 

(co 10 sek.) 

18 
(180 sek.)

t7 Opóźnienie startu 
kotła na c.o.

Kocioł ustawiony jest do natychmiastowego startu po pojawieniu się żądania pracy. W przy-
padku szczególnych instalacji (np. instalacje strefowe z elektrozaworami sterującymi itd.) 
może okazać się konieczne opóźnienie startu kotła na czas otwarcia zaworów. 

0 ÷ 600 
sekund 

(co 10 sek.) 
0

t8 Podświetlenie  
wyświetlacza 

Ustala sposób podświetlania wyświetlacza. 
0 - Automatyczny: podczas programowania pracy, wyświetlacz podświetla się i gaśnie po 
15 sekundach przerwy, w przypadku nieprawidłowości funkcjonuje w trybie pulsacyjnym. 
1 - Low: wyświetlacz jest zawsze oświetlony z małą intensywnością 
2 - High: wyświetlacz jest zawsze oświetlony z dużą intensywnością 

0 ÷ 2 0

t9 Wizualizacja na 
wyświetlaczu

Ustala co wyświetla wskaźnik 14 (Rys. 2-1). 
W trybie „Lato”: 
0 - Wskaźnik jest zawsze wyłączony 
1 - pompa aktywna: wyświetla temperaturę zasilania, 
pompa wyłączona: wskaźnik wyłączony 
W trybie „Zima”: 
0 - zawsze wyświetla wartość ustawioną pokrętłem c.o. 
1 - pompa aktywna: wyświetla temperaturę zasilania, 
pompa wyłączona: 20÷50 °C (wyświetla wartość ustawioną pokrętłem c.o.)

0 ÷ 1 1

Parametr Nazwa Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

A0 Model układu hy-
draulicznego Określa typ układu hydraulicznego w kotle Ustawić 0 0 

A1 - (Nieużywany w tym modelu kotła) - -

A2 Model 
Pompa obiegowa Określa typ pompy obiegowej w kotle Ustawić 0 0

A3
A4
A5

- (Nieużywane w tym modelu kotła) - -

Parametr Nazwa Opis Zakres Nastawa  
fabryczna.

F0
Długość zestawu 
powietrzno-spali-

nowego

Wartość otrzymana w wyniku przeprowadzenia testu systemu powietrzno-spalinowego 
(patrz par. 3.10). 0 ÷ 2 0

F1 - (Nieużywany w tym modelu kotła) - -

W razie zmiany pojawi się kod “E72” sygnalizujący konieczność uaktywnienia szybkiej kalibracji.
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3.12 FUNKCJA PANELI SOLARNYCH

Kocioł przystosowany jest do zasilania wodą wstęp-
nie podgrzaną maksymalnie do temperatury 65°C 
- np. przez system paneli solarnych.

W takim przypadku, wymagane jest zainstalowa-
nie termostatycznego zaworu mieszającego po-
między zasobnikiem solarnym a wejściem zimnej 
wody do kotła. 

Uwaga: aby kocioł funkcjonował prawidłowo, tem-
peratura ustawiona na zaworze mieszającym musi 
być większa o 5°C od temperatury ustawionej na 
panelu sterowania kotła. 

W takim przypadku można ustawić wartość para-
metru t2 (termostat c.w.u.) na „1’’ i parametru t3 
(opóźnienie startu na c.w.u.) z czasem wystarcza-
jącym do przepływu wody pomiędzy zasobnikiem 
solarnym a kotłem; im większa jest odległość od 
podgrzewacza, tym dłuższy czas oczekiwania nale-
ży ustawić; po wykonaniu tych nastaw, gdy tempe-
ratura wody na wejściu do kotła będzie równa lub 
większa od ustawionej pokrętłem c.w.u., kocioł nie 
będzie się uruchamiał.

3.13 FUNKCJA „KOMINIARSKA’’ 

Funkcja ta wymusza pracę kotłaz mocą maksymal-
ną przez 15 minut. 

W tym trybie ignorowane są wszystkie ustawie-
nia temperatur – aktywne są jedynie funkcje ter-
mostatu bezpieczeństwa i termostatu granicznego.

Aby uruchomić funkcję kominiarz należy nacisnąć-
na przycisk „Reset” (2) i przytrzymać do uaktyw-
nienia funkcji. Funkcję można uaktywnić gdy nie 
występuje żądanie pracy ze strony c.w.u. 

Działanie funkcji jest sygnalizowane jednocze-
snym miganiem wskaźników (11 i 12 Rys. 2-1); na 
CARV2 (jeżeli jest podłączony) pojawia się komu-
nikat “ERR>07”. 

Funkcja ta umożliwia serwisantowi sprawdzenie 
parametrów spalania. 

Po uaktywnieniu funkcji kocioł pracuje na c.o. Moż-
na przejść do trybu c.w.u., otwierając jakikolwiek 
punkt poboru c.w.u. – tryb sygnalizowany jest od-
powiednio symbolem ( ) lub ( ). 

Moc pracy palnika można zmieniać pokrętłemu-
stawiania temperatury c.o. (6). 

Po zakończeniu kontroli funkcję można zdezak-
tywować, wyłączając i ponownie włączając kocioł. 

Uwaga: przed dokonaniem kontroli parametrów 
spalania kocioł wymaga pewnego czasu na ustabi-
lizowanie pracy, dlatego należy poczekać aż zosta-
nie przeprowadzony test autodiagnostyki wskazy-
wany za pomocą migania symbolu ( ). Dopiero 
gdy symbol zniknie, możliwe jest dokonanie kon-
troliparametrów spalania.

3.14 FUNKCJA ZAPOBIEGAJĄCA 
BLOKADZIE POMPY

Kocioł wyposażony jest w funkcję, która urucha-
mia pompę przynajmniej 1 raz na 24 godziny na 
okres 30 sekund w celu zmniejszenia ryzyka bloka-
dy pompy z powodu długiej nieaktywności. 

3.15 FUNKCJA ZAPOBIEGAJĄCA 
BLOKADZIEZAWORU TRÓJDROŻNEGO

Kocioł został wyposażony w funkcję, która po 24 
godzinach od ostatniego cyklu pracy napędu zawo-
ru trójdrożnego wykonuje pełny cykl przełączenia, 
aby zmniejszyć ryzyko blokady zaworu trójdrożne-
go z powodu jego długiej nieaktywności.

3.16 FUNKCJA ANTZAMROŻENIOWA 
KOTŁA

Jeśli temperatura wody na zasilaniu będzie niższa 
niż 4°C, kocioł uruchamia się na c.o. i pracuje do 
osiągnięcia temperatury 42°C. 

3.17 AUTOKONTROLA OKRESOWA PŁYTY 
ELEKTRONICZNEJ

Podczas pracy w trybie ogrzewania lub gdy kocioł 
jest w trybie „Stand-by” funkcja uaktywnia się co 
18 godzin od ostatniej kontroli lub podania napię-
cia zasilającego. W razie funkcjonowania w try-
bie c.w.u. autokontrola uruchamia się po 10 minu-
tach od zakończenia pobierania wody. Czas trwa-
nia funkcji wynosi ok.10 sekund. 

UWAGA: podczas autokontroli kocioł jest nie-
aktywny. 

3.18 FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO 
ODPOWIETRZANIA 

W przypadku nowych instalacji ogrzewania a szcze-
gólnie w przypadku instalacji podłogowych bardzo 
ważne jest przeprowadzenie odpowietrzenia we 
właściwy sposób. Funkcja opiera się na cyklicznej 
pracy pompy obiegowej (100 sek. ON, 20 sek. OFF) 
i zaworu trójdrożnego (120 sek. c.w.u., 120 sek. c.o.). 

Funkcja jest aktywowana na dwa różne sposoby: 

- przy każdym ponownym podaniu napięcia zasi-
lającego na kocioł; 

- przez jednoczesne wciśnięcie przycisków (3 i 5 
Rys. 2-1) na 5 sekund, gdy kocioł znajduje się w 
trybie „Stand-by”. 

UWAGA: jeżeli kocioł jest podłączony do CARV2, 
tryb “Stand-by” jest dostępny wyłącznie z panelu 
sterownika CARV2. 

W pierwszym przypadku funkcja trwa 8 minut  
i można ją przerwać naciskając na przycisk „Re-
set” (2); w drugim trwa 18 godzin i można ją prze-
rwać włączając kocioł spod napięcia zasilającego. 

Uaktywnienie funkcji jest sygnalizowane na wskaź-
niku (14) poprzez wsteczne odliczanie. 

3.19 COROCZNA KONTROLA I 
KONSERWACJA URZĄDZENIA

UWAGA: czynności konserwacyjne i kontrolne 
przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Serwis 
Techniczny Immergas.

Przynajmniej raz w roku należy wykonać następu-
jące czynności kontroli i konserwacji. 

- Sprawdzić, czy pH wody instalacjimieści się  
w zakresie od 6,5 do 8,5. 

- Skontrolować wzrokowo czy na złączkach nie wy-
stępują wycieki wody i ślady korozji oraz ślady po-
zostałości kondensatu wewnątrz obudowy kotła. 

- Sprawdzić stan syfonu odprowadzania konden-
satu. 

- Sprawdzić, czy nie ma pozostałości materiału, 
które zatykają przepływ skroplin; sprawdzić rów-
nież, czy cały obieg odprowadzania kondensatu 
jest czysty i sprawny. 

- Sprawdzić wzrokowo, czy spust zaworu bezpie-
czeństwa wody nie jest zatkany. 

- Sprawdzić czy wartość ciśnienia poduszki po-
wietrznej zbiornika wyrównawczego wynosi 1,0 
bar - po sprowadzeniu wartości ciśnienia wody  
w kotle do zera.

- Sprawdzić, czy wartość ciśnienia statycznego wody 

w stanie zimnym, po napełnieniu, zawiera się mię-
dzy 1 i 1,2 bara. 

- Sprawdzić wzrokowo, czy urządzenia bezpieczeń-
stwa i sterownicze nie zostały naruszone i/lub nie 
doszło na nich do zwarcia.

- Sprawdzić stan przewodów elektrycznych,  
a w szczególności: 

- czy przewody zasilania elektrycznego znajdują się 
w prowadnicach; 

- czy nie występują ślady zaczernień lub przypaleń. 

- Sprawdzić funkcjonowanie układu zapłonu i re-
gularność zapłonu. 

- Sprawdzić właściwe ustawienie mocy palnika  
w fazie c.w.u. i c.o. 

- Sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń steru-
jących i regulacji urządzenia, a w szczególności: 

- działanie sond pomiarowych; 

- działanie termostatu c.w.u. 

- Sprawdzić szczelność obiegu gazu w kotle i in-
stalacji zasilającej. 

- Sprawdzić działanie funkcji zabezpieczenia prze-
ciwwypływowego gazu opartej o odczyt prądu jo-
nizacji. 

- Sprawdzić zawartośćCO2 w spalinach, korzysta-
jąc z funkcji „kominiarskiej”, na trzech mocach te-
stowych. 

Jeśli wartości nie mieszczą się we wskazanym zakre-
sie, należy sprawdzić stan elektrody zapłonu/kon-
troli i w razie konieczności ją wymienić, wymienia-
jąc również odpowiednią uszczelkę elektrody. Na-
stępnie należy włączyć funkcję „pełnej kalibracji”. 

Uwaga: do normalnej konserwacji urządzenia nie 
wymaga się otwierania palnika, gdyby jednak do 
tego doszło należy wymienić uszczelkę. 

Uwaga: oprócz corocznej konserwacji należy 
sprawdzać instalację grzewczą i sprawność cieplną 
w okresach zgodnych z obowiązującymi przepisa-
mi technicznymi.
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3.20 DEMONTAŻ OBUDOWY

W celu wykonania konserwacji kotła obudowę 
można całkowicie zdemontować postępując w na-
stępujący sposób: 

• Kratka dolna (Rys. 3-15a): 

1) Wykręcić dwie śruby (a). 

2) Zaczepy blokujące kratkę dolną (b) wcisnąć lek-
ko do środka. 

3) zdjąć kratkę (b). 

• Pokrywa przednia tablicy sterowania (Rys. 
3-15b):

4) Wyjąć zaślepki (c) i wykręcić śruby (d). 

5) Pociągnąć do siebiepokrywę przednią (e) i od-

czepić ją od ramy dolnej.

• Pokrywa przednia (Rys. 3-15c): 

6) Wykręcić dwie śruby (g). 

7) Lekko pociągnąć pokrywę przednią (f) do siebie. 

8) Zdjąć pokrywę przednią (f) z kołków (h), cią-
gnąc ją do siebie i jednocześnie unosząc ją do góry.
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• Tablica sterowania (Rys. 3-15d): 

9) Wcisnąć zaczepy na boku tablicy sterowania (i). 

10) Przechylić tablicę sterowania (i) do siebie. 

• Pokrywy boczne (Rys. 3-15e):

11) Wykręcić śruby (k) do mocowania pokryw 
bocznych (j). 

12) Zdemontowaćpokrywy boczne, wyczepiając je 

z zaczepów ramy tylnej (Poz. X). 
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GZ-50 (E) PROPAN 
TECHNICZNY

MOC CIEPLNA MOC CIEPLNA MODULACJA
NATĘŻENIE 

PRZEPŁYWU GAZU 
NA PALNIKU

NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU GAZU 

NA PALNIKU

(KW) (KCAL/H) (%) (M3/H) (M3/H)

23,3 20038

C.W.U.

99 2,57 1,89

23,0 19780 98 2,54 1,86

22,0 18920 93 2,42 1,78

21,0 18060 88 2,31 1,70

20,5 17630

C.O.
+

C.W.U.

85 2,25 1,65

19,0 16340 78 2,08 1,53

18,0 15480 73 1,97 1,45

17,0 14620 68 1,86 1,36

16,0 13760 63 1,75 1,28

15,0 12900 58 1,64 1,20

14,0 12040 53 1,53 1,12

13,0 11180 48 1,42 1,04

12,0 10320 43 1,30 0,96

11,0 9460 38 1,19 0,88

10,0 8600 34 1,09 0,80

9,0 7740 29 0,98 0,72

8,0 6880 24 0,87 0,64

7,0 6020 19 0,76 0,56

6,0 5160 15 0,65 0,48

5,0 4300 10 0,54 0,40

4,0 3440 5 0,43 0,32

3,0 2580 0 0,32 0,24

3.21 ZMIENNA MOC CIEPLNA

Uwaga: dane mocy w tabeli zostały zmierzone 
przy pracy kotła podłączonego do koncentrycz-
nego przewodu powietrzno spalinowego o dłu-
gości 0,5 m.

Natężenia przepływu gazu odnoszą się do wartości 
opałowej gazu określonej przy temperaturze 15°C  
i ciśnieniu 1013mbarów.

VICTRIX 24 TT
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VICTRIX 32 TT

GZ-50 (E) PROPAN 
TECHNICZNY

MOC CIEPLNA MOC CIEPLNA MODULACJA
NATĘŻENIE 

PRZEPŁYWU GAZU 
NA PALNIKU

NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU GAZU 

NA PALNIKU

(KW) (KCAL/H) (%) (M3/H) (M3/H)

31,5 27090
C.W.U.

99 3,43 2,51

31,0 26660 98 3,37 2,48

30,0 25800

C.O.
+

C.W.U.

95 3,26 2,40

29,0 24940 92 3,15 2,32

28,0 24080 89 3,05 2,24

27,0 23220 86 2,94 2,16

26,0 22360 83 2,83 2,08

25,0 21500 79 2,72 2,00

24,0 20640 76 2,61 1,92

23,0 19780 73 2,50 1,84

22,0 18920 69 2,39 1,76

21,0 18060 66 2,28 1,68

20,5 17630 62 2,17 1,60

19,0 16340 59 2,06 1,52

18,0 15480 55 1,96 1,44

17,0 14620 52 1,85 1,36

16,0 13760 48 1,74 1,28

15,0 12900 44 1,63 1,20

14,0 12040 41 1,52 1,12

13,0 11180 37 1,41 1,04

12,0 10320 33 1,30 0,96

11,0 9460 29 1,19 0,88

10,0 8600 25 1,08 0,80

9,0 7740 21 0,98 0,72

8,0 6880 17 0,87 0,64

7,0 6020 13 0,76 0,56

6,0 5160 10 0,65 0,48

5,0 4300 5 0,54 0,40

4,0 3440 0 0,43 0,32
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3.22 PARAMETRY SPALANIA

GZ-50 (E) PROPAN TECH-
NICZNY

Ciśnienie zasilania gazem mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)

VICTRIX 24 TT

Średnica dyszy gazu mm 5,15 5,15

Masa spalin przy mocy znamionowej kg/h 39 40

Masa spalin przy mocy minimalnej kg/h 5 5

CO2 przy mocy znamionowej/minimalnej % 9,20 / 9,00 10,20 / 10,00

CO przy 0% O2 przy mocy znamionowej/minimalnej ppm 115 / 10 205 / 10

NOX przy 0% O2 przy mocy znamionowej/minimalnej mg/kWh 35 / 20 30 / 25

Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 80 84

Temperatura spalin przy mocy minimalnej °C 53 56

VICTRIX 32 TT

Średnica dyszy gazu mm 6,15 6,15

Masa spalin przy mocy znamionowej kg/h 52 54

Masa spalin przy mocy minimalnej kg/h 7 7

CO2 przy mocy znamionowej/minimalnej % 9,20 / 9,00 10,20 / 10,00

CO przy 0% O2 przy mocy znamionowej/minimalnej ppm 80 / 10 100 / 10

NOX przy 0% O2 przy mocy znamionowej/minimalnej mg/kWh 27 / 21 23 / 20

Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 72 68

Temperatura spalin przy mocy minimalnej °C 61 57
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VICTRIX 24 TT VICTRIX 32 TT

Znamionowa wydajność cieplna (c.w.u.) kW (kcal/h) 24,3 (20895) 32,4 (27842)

Znamionowa wydajność cieplna (c.o.) kW (kcal/h) 21,3 (18308) 30,8 (26517)

Minimalna wydajność cieplna kW (kcal/h) 3,1 (2630) 4,1 (3517)

Znamionowa moc cieplna (użyteczna) (c.w.u.) kW (kcal/h) 23,3 (20038) 31,5 (27090)

Znamionowa moc cieplna (użyteczna) (c.o.) kW (kcal/h) 20,5 (17630) 30,0 (25800)

Minimalna moc cieplna (użyteczna) kW (kcal/h) 3,0 (2580) 4,0 (3440)

Użyteczna sprawność cieplna (80º/60º) przy mocy znam./min. % 96,3 / 98,1 97,3 / 97,8

Użyteczna sprawność cieplna (50º/30º) przy mocy znam./min. % 101,2 / 108,6 103,2 / 108,5

Użyteczna sprawność cieplna (40º/30º) przy mocy znam./min. % 104,6 / 109,1 106,0 / 109,0

Strata ciepła przez obudowę z palnikiem Wył/Wł (80/60°C) % 0,48 / 1,40 0,37 / 0,3

Strata ciepła przez komina z palnikiem Wył/Wł (80/60°C) % 0,01 / 2,7 0,01 / 2,4

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. bar 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20÷85 20÷85

Całkowita pojemność zbiornika wyrównawczego l 5,8 6,5

Ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym bar 1,0 1,0

Ilość wody w kotle l 1,9 2,4

Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h kPa (m H2O) 29,4 (3,0) 40,5 (4,1)

Moc cieplna na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej kW (kcal/h) 23,3 (20038) 31,5 (27090)

Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 30÷60 30÷60

Ogranicznik przepływu c.w.u. (przy ciśnieniu 2 bar) l/min 9,5 13,5

Minimalne ciśnienie dynamiczne c.w.u. bar 0,3 0,3

Maksymalne ciśnienie robocze c.w.u. bar 10 10

*Wydajność c.w.u. “D” zgodnie z EN 625 l/min 12,1 15,4

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej(∆T 30°C) l/min 12,2 15,7

Ciężar pełnego kotła kg 33,9 35,8

Ciężar pustego kotła kg 32,0 33,4

Podłączenie elektryczne V/Hz 230 / 50 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany A 0,53 0,70

Moc zainstalowana W 115 145

Moc pobierana pompy obiegowej W 85 95

Moc pobierana wentylatora W 22 44

Stopień ochrony elektrycznej - IPX5D IPX5D

Maksymalna temperatura spalin °C 75 75

Klasa NOX - 5 5

NOX ważone mg/kWh 28,0 21,9

CO ważone mg/kWh 20,4 11,6

Typ urządzenia C13 / C33/ C43 / C53 / C83 / B23 / B33

Kategoria II 2H3/P

3.23 DANE TECHNICZNE

- Wartości temperatury spalin odnoszą się do tem-
peratury powietrza na wlocie równej 15°C i tempe-
ratury wody na zasilaniu równej 50° C. 

- Dane dotyczące c.w.u. odnoszą się do ciśnienia 
dynamicznego o wartości 2 barów na wejściu zim-
nej wody i przy temperaturze wody na wejściu-
15°C; wartości zostały zmierzone w pobliżu wyj-
ścia kotła, po zmieszaniu wody o wysokiej tempe-
raturze z wodą zimną. 

Maksymalne natężenie dźwięku emitowane pod-
czas pracy kotła wynosi <55dBA. Pomiarów natę-
żenia dźwięku dokonano w w komorze pół beze-
chowej z kotłem pracującym z maksymalną mocą 
cieplną, z systemem kominowym zgodnym z nor-
mami produktu. 

- * Wydajność “D”: natężenie przepływu c.w.u. przy 
średnim przyroście temperatury o 30K, które może 
być obsłużone przez kocioł w dwóch następujących 
po sobie poborach.
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3.24 OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

CONDENSING

40

3.24 OPIS TABLICZKI ZNAMIONOWEJ.

NB.: dane techniczne podano na tabliczce znamionowej na kotle

PL
Md Model

Cod. Md Kod modelu

Sr N° Nr seryjny

CHK Check (kontrola)

Cod. PIN Kod PIN

Type Typ instalacji (poz. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimalna moc cieplna w.u.

Qn min. Minimalna moc cieplna c.o.

Qnw max. Maksymalna moc cieplna w.u.

Qn max. Maksymalna moc cieplna c.o.

Pn min. Minimalna moc cieplna

Pn max. Maksymalna moc cieplna

PMS Maksymalne ciśnienie instalacji

PMW Maksymalne ciśnienie w.u.

D Wydajność

TM Maksymalna temperatura pracy

NOx Class Klasa NOx

CONDENSING Kocioł kondensacyjny

PL

Md Model

Cod.Md Kod modelu

Sr N° Numer seryjny

CHK Kontrola

Cod. PIN Kod PIN

Type Typ instalacji

Qnw min. Minimalna moc cieplna c.w.u.

Qn min. Minimalna moc cieplna c.o.

Qnw max. Maksymalna moc cieplna c.w.u.

Qn max. Maksymalna moc cieplna c.o.

Pn min. Minimalna moc cieplna

Pn max. Maksymalna moc cieplna

PMS Maksymalne ciśnienie instalacji

PMW Maksymalne ciśnienie w.u.

D Wydajność

TM Maksymalna temperatura pracy

NOx Class Klasa NOx

CONDENSING Kocioł kondensacyjny
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