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1. Указания за документацията
1.1 Приложими документи
 CGB-2 

  - Ръководство за монтаж за специализиран техник

  - Ръководство за поддръжка за специализиран техник

  - Ръководство за експлоатация за потребителя

 Група на соларната помпа

  - Ръководство за монтаж

 Соларен колектор

  - Ръководство за монтаж

Евентуално важат също ръководствата на другите използвани спомагателни 
модули и принадлежности.

1.2 Съхранение на документите
Собственикът на съоръжението, респ. потребителят на съоръжението, поема 
съхранението на всички ръководства и документи.

► Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други важащи ръко-
водства, на собственика на съоръжението, респ. потребителя на съоръже-
нието.

1.3 Задължения на потребителя
Потребителят на съоръжението трябва да се погрижи за изпълнението на 
своята отговорност за безопасно използване на газ. Това засяга поддръжката на 
уреда чрез възлагането на работите на специализирана фирма. Задължението 
за документиране е на потребителя на съоръжението.

1.4 Валидност на ръководството
Настоящото ръководство за монтаж важи за газовата кондензационна соларна 
централа CSZ-2

1.5 Приемане
В рамките на 4 седмици след първия пуск в експлоатация на отоплителното 
съоръжение потребителят е задължен да го покаже на областния отговорник по 
комините.

1.6 Указание за изхвърлянето
Ние ще приемем безплатно вашият стар уред на фирма Wolf във всеки от нашите 
складове за доставка.
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2. Окомплектовка на доставката
1 х  Газов кондензационен уред CGB-2, готов за свързване, с облицовка

1 x  Соларен резервоар

1 х  Кашон с части за монтаж, включващ: 
1 x Ръководство за монтаж и поддръжка за специализиран техник 
1 x Ръководство за експлоатация за потребителя 
1 x Списък за проверка при пуск в експлоатация 
1 x Стикер „G31/G30“ (за преминаване към течен газ) 
1 x Събирателен контейнер за соларна течност 10 литра 
1 x Група на соларната помпа 
1 x Разширителен съд 25 литра 
1 x  Части на облицовката

1 х  Кашон с тръби, включващ: 
1 x Соларен регулатор SM1 
1 x Модул за обслужване ВM-2 вкл. AF 
1 x 3-пътен превключвателен клапан 
1 x Тръби за свързване 
1 x Гофрирани маркучи от неръждаема стомана 
1 x Сензор за резервоара 
1 x Предпазен клапан 
1 x Клапан 
1 x Настройващ пръстен за разширителния съд 
1 x Дребни части

Окомплектовка на доставката

Принадлежности Следните принадлежности са 
необходими за инсталацията на 
газовия кондензационен уред:
- Принадлежности за въздух/

отработен газ (вижте указанията за 
планиране)

- Регулиране в зависимост от 
помещението или метеорологичните 
условия (АМ / ВМ2)

- Фуния за оттичане на кондензат с 
държач на маркуча

- Кранове за поддръжка за потока 
напред и назад на отоплението

- Сферичен кран за газ с 
приспособление за защита от пожар

- Предпазна група за използвана вода
допълнителни принадлежности 

съгласно ценоразписа

на соларното съоръжение:
- Колектори
- Сензор на колектор
- Комплект за свързване с арматури и 

гъвкави маркучи
- Монтажни комплекти
- Течност за топлинен трансфер
- Съд за обезвъздушаване
- При нужда съд за предварително 

включване

Кашон CGB-2

Кашон CSZ-2

Кашон 
Група на 

соларната 
помпа

Кашон 
ТръбиТорба

CSZ-2

Торба
CGB-2

Торба
Тръби

Резерво-
ар 

CSZ-2
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2. Окомплектовка на доставката
Поз. Значение Опаковано в Брой

1 Поддържащ ъгъл Кашон CGB-2 1
2 Винт М12 на резервоара 2
3 Група на соларната помпа Кашон CSZ-2 1
4 Винт М8 вътрешен шестостен Торба CSZ-2 2
5 Свързващо коляно резервоар / група на помпата Кашон с тръби 2
6 Поддържаща гайка ¾" SW30 Торба с тръби 2
7 Уплътнение ¾" Торба с тръби 12
8 Винтово съединение на фиксиращия пръстен DN18 Кашон с групата на соларната помпа 4
9 Газов кондензационен уред CGB-2 Кашон CGB-2 1

10 Тръба за обратен поток със свързващ нипел на 
предпазния клапан

Кашон с тръби 1

11 Предпазен клапан 3 bar и предпазна пружина + щипка Торба с тръби 1
12 Предна облицовка Кашон CSZ-2 1
13 Връзка на резервоара с гофрирана тръба от 

неръждаема стомана DN 16
Кашон с тръби 1

14 Винтове за облицовка 4,8 х 32 Торба CSZ-2 4
15 Странична обшивка отдясно Кашон CSZ-2 1
16 Странична обшивка отляво Кашон CSZ-2 1
17 Винт за ламарина 4,2х9,5 Торба CSZ-2 2
18 Подсилващ ъгъл Кашон CSZ-2 1
19 Коляно за гофрирана тръба късо Кашон с тръби 1
20 Коляно за гофрирана тръба дълго Кашон с тръби 1
21 Гофрирана тръба за солар къса Кашон с тръби 1
22 Гофрирана тръба за солар дълга Кашон с тръби 1
23 Преходен нипел за газова връзка ½" на маркуча за газ 1
24 Гофриран маркуч за газ DN12 Торба CSZ-2 1
25 Уплътнение плоско ½" газ на маркуча за газ и в торбата с тръби 2
26 Гайка G¾" Торба с тръби 5
27 Предпазна група на солара Кашон с групата на соларната помпа 1
28 Свързваща тръба Кашон с тръби 1
29 Гофриран маркуч от неръждаема стомана - SIV Кашон с тръби 1
30 Плоско уплътнение на солар (EPDM) Торба с тръби 1
31 Регулираща вложка на солара SM1 Кашон с тръби 1
32 Фиксиращи винтове 3х35 Кашон с групата на соларната помпа 3
33 Самозалепващ се кабелен водач Торба CSZ-2 1
34 Настройващ пръстен на разширителния съд Кашон с тръби 1
35 Коляно 90° ¾" Торба с тръби 1
36 Клапан ¾" Кашон с тръби 1
37 Гофриран маркуч DN16 x 380mm Кашон с тръби 1
38 Сифон CGB-2 Торба CGB-2 1
39 Маркуч за кондензат Торба CGB-2 1
40 Тръба за оттичане на предпазния клапан Кашон с тръби 1
41 Капачки бели Торба CSZ 8
42 Сензор на резервоара на газовия кондензационен уред 

със син кръгъл щекер
Кашон с тръби 1

43 Модул за обслужване Кашон с тръби 1
44 Стикер от страната на свързване отдясно Торба CSZ-2 1
45 Стикер от страната на свързване отляво Торба CSZ-2 1
46 Настройващ елемент за събирателния контейнер Кашон с тръби 1
47 Шуко кабел с освобождаване при опън Кашон с тръби 1
48 Фиксираща щипка за сензора на резервоара на газовия 

кондензационен уред 
Торба CSZ-2 1

49 Фиксираща щипка за сензора на резервоара на солара Торба CSZ-2 1
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Този уред не е предназначен за това, да бъде използ-
ван от лица (включително деца) с ограничени физиче-
ски, сензорни или умствени способности или без опит, 
и/или без необходимите знания, освен ако те не бъдат 
наблюдавани от отговарящо за тяхната безопасност 
лице, или не са получили от това лице инструкции, как 
трябва да се използва уреда.

3. Указания за безопасност

"Указание" обозначава технически инструк-
ции, които трябва да се спазват, за да се 
предотвратят щети и функционални повреди 
на уреда.

Внимание

Опасност от електрическо напрежение при 
електроелементите!
Внимание: Преди сваляне на облицовката 
изключете работния превключвател.

При включен работен превключвател никога 
не докосвайте електроелементите и конта-
ктите! Съществува опасност от токов удар 
с последващи здравословни проблеми или 
смърт.

При клемите за свързване на има напрежение 
също и при изключен работен превключва-
тел.

"Указание за безопасност" обозначава ин-
струкции, които трябва да се спазват точно, 
за да се предотвратят опасност или нара-
няване на лица и да се избегнат повреди на 
уреда.

Това ръководство трябва да се прочете преди нача-
лото на монтажа, пуска в експлоатация или поддръж-
ката от извършващия съответните работи персонал. 
Указанията, дадени в това ръководство, трябва да се 
спазват. При неспазване на инструкцията за монтаж 
гаранционните искове спрямо фирма WOLF стават 
невалидни.

За монтажа, пуска в експлоатация и поддръжката на 
газовия кондензационен уред трябва да се използва 
квалифициран и инструктиран персонал. Работите по 
електрическите елементи (напр. управление) трябва 
да се извършват съгласно VDE 0105 част 1 само от 
електроспециалисти.

За електроинсталационни работи са определящи 
изискванията на отговарящите органи и на местното 
електроснабдително дружество.

Газовият кондензационен уред трябва да се използва 
само в диапазона на мощността, който е зададен в 
техническите документи на фирма WOLF. Употребата 
по предназначение на уреда включва използването 
единствено за отоплителни съоръжения с топла вода 
съгласно DIN EN 12828.

Съоръженията за безопасност и наблюдение не трябва 
да се отстраняват, заобикалят или да се правят неак-
тивни по друг начин. Уредът трябва да се използва 
само в технически безупречно състояние.

Повреди и щети, които влияят отрицателно или биха 
могли да повлияят отрицателно на безопасността, 
трябва да бъдат отстранени незабавно от специалист. 
Повредени конструктивни части и компоненти на уреда 
трябва да се сменят само с оригинални резервни части 
на фирма WOLF.

Опасност при миризма на газ

- Затворете крана за газ.

- Отворете прозорците.

- Не задействайте електрически превключвател.

- Изгасете откритите пламъци.

- Обадете се от отвън на газоснабдяващото дружество  
и оторизираната специализирана фирма.

Опасност при миризма на отработен газ

- Изключете уреда

- Отворете прозорците и вратите

- Уведомете оторизирана специализирана фирма

Работи по съоръжението

- Затворете спирателния кран за газ и го подсигурете 
срещу неволно отваряне.

- Изключете напрежението на уреда (напр. от отделния 
предпазител, главен изключвател или авариен из-
ключвател за отоплението) и се уверете в липсата на 
напрежение.

- Подсигурете съоръжението срещу повторно включва-
не.

Инспекция и поддръжка

- Препоръка за клиентите: Сключете договор  
за поддръжка и инспекция, който включва ежегодна 
инспекция  
и поддръжка, в случай на нужда с оторизирана спе-
циализирана фирма.

- Потребителят отговаря за безопасността и опазването 
на околната среда, както и за енергийното качество 
на отоплителното съоръжение (Федерален закон за 
емисиите / Разпоредба за пестене на енергия).

- Използвайте само оригинални резервни части на фир-
ма WOLF!
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3. Указания за безопасност

Фигура: Запалителен трансформатор, запалителен електрод 
високо напрежение, горивна камера
Опасност от електрическо напрежение, опасност от изгаряне от 
горещи елементи

Фигура: Комбиниран газов клапан
Опасност от електрическо напрежение
Опасност от отравяне и експлозия в резултат на излизащ газ

Gaskombiventil

Фигура: Клемна кутия: Опасност от електрическо напрежение Фигура: Връзка за газ: Опасност от отравяне и опасност от екс-
плозия в резултат на излизащ газ
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* опционално изпълнение 
на уреда (в зависимост 
от изпълнението за 
държавата)

4. Размери / монтажни размери

Ø 60/100
Ø 80/125

Изглед отпред
CSZ-2R

Изглед отстрани
CSZ-2R

Изглед отгоре
CSZ-2R

Капак на управлението опрян отляво

*



3064315_201507 9

5. Технически данни

Тип CSZ-2 14/300R 20/300R 24/300R
Номинална отоплителна мощност при 80/60°C kW 13,5 18,9/22,2 1) 23,8/27,1 1)

Номинална отоплителна мощност при 50/30°C kW 15,2 20,4 25,8
Номинално топлинно натоварване kW 14,0 19,6/23,0 1) 24,6/28,0 1)

Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 80/60°C kW 1,8 3,8/6,8 2) 4,8/6,8 2)

Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 50/30°C kW 2,1 4,4/7,4 2) 5,6/7,4 2)

Най-малко топлинно натоварване (с модулация) kW 1,9 3,9/6,9 2) 4,9/6,9 2)

Връзка за потока напред на отоплението G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Връзка за обратния поток на отоплението G ¾“ (DN20) ¾“ (DN20) ¾“ (DN20)
Връзка за топла вода G ¾“ ¾“ ¾“
Връзка за студена вода / циркулация G ¾“ ¾“ ¾“
Връзка за газ R ½“ ½“ ½“
Тръбна връзка за въздух/отработен газ mm 60/100 60/100 60/100
Размери
 Дълбочина mm 635 635 635
 Ширина mm 600 600 600
 Височина mm 1462 1462 1462
Отвеждане на въздух/отработен газ Тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), 

C63(x), C83(x), C93(x)
Стойност на връзката за газ
 Природен газ E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m³/h 1,44 2,06/2,42 2,52/2,95
 Течен газ P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,07 1,53/1,80 1,87/2,19
Нормирана степен на използване при 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 110/99 110/99
Нормиран коефициент на използване при 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 107/96
Коефициент на полезно действие при номинален товар при 
80/60°C (Hi/Hs)

% 98/88 98/88 98/88

Коефициент на полезно действие при 30% частичен товар и 
TR=30°C (Hi/Hs)

% 109/98 109/98 109/98

Фабрична настройка на температурата на потока °C 75 75 75
Температура на потока до приблизително °C 90 90 90
макс. общо свръхналягане на отоплителния кръг bar 3 3 3
Остатъчна височина на транспортиране за отопл. кръг: Високо 
ефективна помпа (EEI < 0,23)
 600 l/h дебит (14kW при ∆t=20K) mbar 550 550 550
 860 l/h дебит (20kW при ∆t=20K) mbar - 430 430
 1030 l/h дебит (24kW при ∆t=20K) mbar - - 280
макс. допустимо общо свръхналягане на топлата вода bar 10 10 10
Темепратурен диапазон на топлата вода (настройващ се) °C 15-65 15-65 15-65
Съдържание на вода на топлообменника отопление / солар литри 6,6 / 8,8 6,6 / 8,8 6,6 / 8,8
Номинално съдържание на резервоара литри 285 285 285
Спец. Воден поток „D“ при ∆T = 30K l/min 20,5 24,5 24,5
Постоянна мощност на топлата вода l/h (kW) 366 (14,6) 560 (23,1) 684 (27,8)
Характеристика на мощността съгласно DIN 4708 NL 1,5 2,3 2,3
Изходяща мощност на топлата вода l/10 min 175 210 210
Разход на топлина за приготвяне съгласно DIN EN 12897 kWh/24 h 2,3 2,3 2,3
Защита от корозия на контейнера на резервоара Двуслойно емайлиране съгласно DIN 4753
Общо съдържание на разширителния съд литри 10 10 10
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmax °C 62-45 70-50 76-50
Температура на отработения газ 80/60-50/30 при Qmin °C 30-25 30-25 33-27
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 6,2 8,8/10,7 1) 10,9/13,0 1)

Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 0,9 1,8 2,3
налично налягане за придвижване на газовия вентилатор 
при Qmax

Pa 90 90 90

налично налягане за придвижване на газовия вентилатор 
при Qmin

Pa 12 12 12

Група на отработените газове G52 G52 G52

NOx клас 5 5 5
Количество кондензирала вода при 50/30°C l/h ок. 1,4 ок. 2,0 ок. 2,4
рН стойност на кондензата ок. 4,0 ок. 4,0 ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на готовност W 3 3 3
Електрическа максимална консумирана мощност W 17-59/45 1) 17-51/63 1) 17-62/88 1)

Клас на защита IP IPX4D IPX4D IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230V / 50Hz / 16A/B
Общо тегло кг 160 (35+125) 160 (35+125) 160 (35+125)
Тегло при поставяне (напълнено с вода) кг 583 583 583
СЕ идентификационен номер на газовия кондензационен 
уред

CE-0085CO0098

1) Отоплителен режим/режим за топла вода 
2) Природен газ/течен газ
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5. Технически данни
Тип CSZ-2 14/300R 20/300R 24/300R
Свързващи се колектори (макс.):
 Top Son F3-1/ F3-Q Брой 3 3 3
 CFK-1 Брой 3 3 3

 CRK Брой 2 2 2

Остатъчна височина на транспортиране на високо ефективната помпа на газовото кондензационно 
отопление CGB-2 (EEI < 0,23)
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46,6 W

40 %
6,5 W

30 %
4,5 W

Дебит в [l/h]

- Общо съдържание на разширителния съд на солара: 25 литра

- Предварително налягане на разширителния съд:  Настройка съгласно ръководството на колектора

- Остатъчна височина на транспортиране на помпата на соларния кръг 10 с висока ефективност, вижте ръководството   

   на помпата на соларния кръг

- Обемен поток на соларния кръг, настройващ се от 30 до 90 литра / h x брой колектори
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6. Схема на монтаж
CSZ-2
Газова кондензационна соларна цен-
трала

9
8 10

11
12

13
14

15
18

17
16

19
20

21
22

23

24

29

28

26

30

27

25

42

43

40

41

39
38
37

33

35

32
31

36

347
6
5

4
3

2

1

1 Изпразване на резервоар
2 Ръчен капак с отвор
3 Обратен ход на солар
4 Ход напред на солар
5 Обезвъздушаване солар
6 Обратен ход на газов кондензационен уред
7 Ход напред на газов кондензационен уред
8 Циркулационна връзка
9 Връзка за топла вода
10 Предпазен анод
11 Връзка за студена вода
12 Обезвъздушаване отоплителен кръг
13 Корпус на управлението 
 (автомат за изгаряне на газ GBC-e отгоре) 
 (платка на управлението НСМ-2 отдолу)
14 Газов клапан
15 Газов вентилатор
16 Смесително съоръжение
17 3-пътен клапан
18 Разширителен съд
19 Тръба за отработен газ
20 Капак на горивната камера STB (термостат)

21 Температурен сензор на горивната камера (eSTB сензор)

22 Горелка
23 Топлообменник за топла вода
24 Температурен сензор за отработения газ
25 Сензор за налягане
26 Температурен сензор за обратния поток
27 Температурен сензор на котела
28 Помпа на отоплителния кръг с отдушник
29 Предпазен клапан на отоплителния кръг
30 Сифон
31 Обратен поток на отоплението
32 Подаване на газ
33 Поток напред на отоплението
34 Обратен ход на газов кондензационен уред
35 Ход напред на газов кондензационен уред
36 Обратен ход на солар
37 Ход напред на солар
38 Предпазна група на солара
39 Кран за пълнене
40 Група на соларната помпа
41 Кран за изпразване
42 Събирателен контейнер за течност за топлинен трансфер
43 Разширителен съд солар 
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7. Поставяне / връзки
Минимални разстояния

За извършване на работи по инспекцията и поддръжката 
на уреда ние препоръчваме да спазвате минималните 
разстояния, защото в противен случай не се гарантира 
достатъчна проверка и функционална проба на уреда при 
работите по поддръжката. 

Връзки

Студена вода R¾“

Топла вода R¾“

Циркулация R¾“

Анод 1¼“

Сензор на резер-
воара на газовия 
кондензационен 
уред

VL газов конденза-
ционен уред

Обезвъздушава-
не на соларния 
топлообменник

Сензор на резер-
воара на солара

VL солар

Ръчен капак с отвор

Обезвъздушаване  
отоплителен кръг

Фиксиране на ъгъ-
ла за окачване на 
газовия конденза-
ционен уред М12, 
SW 19

VL газов конден-
зационен уред

Фиксиране 
на соларната 
група

Фиксиране 
Облицовка

RL солар

Изпразване

Опорен крак 
на резервоара

Горна страна на 
резервоара

Поз. Означение Размер Забележка
A Странично разстояние

(страна на монтаж)
140 mm Необходимо е само при използване на комплект за 

свързване на фирма Wolf от страната на потока на-
пред и назад на топлинния и соларния кръг

B

Разстояние от тавана
при LAF 60/100

250 mm

Разстояние от тавана
при LAF 80/125

350 mm

Разстояние от тавана 400 mm Необходимо е само при използване на комплект за 
свързване на фирма Wolf за топла/студена вода с 
термостатичен воден смесител

B A
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8.2 Монтаж на групата на соларната помпа

- Разглобете групата на соларната помпа (Поз. 3)
- Фиксирайте застопоряващите щипки отдолу и отгоре с 

по един винт с вътрешен шестостен М8х30 (Поз. 4)

- Вкарайте долната обвивка на групата на соларната 
помпа над застопоряващите щипки

- Фиксирайте арматурите за поток напред и назад в за-
стопоряващите щипки

- Вкарайте свързващите колена на резервоара (Поз. 5) под 
потока напред и назад на групата на соларната помпа, 
завийте ги към резервоара с поддържащата гайка (Поз 
6) (SW 30) и плоското уплътнение (Поз. 7) и монтирайте 
плътно към групата на соларната помпа с винтовото 
съединение на фиксиращия пръстен (Поз. 8) (SW 37)

 
- Изведете кабела на соларната помпа отдолу от изола-

цията

8.1 Поставяне на соларния резервоар
- Свалете резервоара от палето
- Монтирайте 3-те крака на резервоара
- Позиционирайте резервоара на мястото за поставяне. 

(Спазвайте минималните разстояния!)
- Нивелирайте резервоара хоризонтално от настройва-

щите се крака на резервоара.
- Завийте настройващите винтове (SW 27) на опорния 

крак до пода.

Преди монтажа на газовия кондензационен уред 
към резервоара трябва да се монтира опорният 
крак на резервоара. Настройващите винтове на 
опорния крак трябва да са развити дотолкова, че те 
да придават на резервоара стабилно положение. 
В противен случай има опасност от преобръщане 
след монтажа на другите компоненти. Настройва-
щите винтове не носят теглото на резервоара, а 
служат като подсигуряване срещу преобръщане!

Монтаж на поддържащия ъгъл на газовия конденза-
ционен уред
- Монтирайте поддържащия ъгъл (Поз. 1) за газовия кон-

дензационен уред с 2 винта (Поз. 2) М 12 (SW 19), като 
при това подравнете поддържащия ъгъл към горния ръб 
на резервоара с ролетка.

Застопоряващи 
щипки на групата на 
соларната помпа

Поддържащ ъгъл

Винт М12

Кабел на соларната помпа

Коляно за потока назад
Коляно за потока напред

За номер на позицията вижте 2. Окомплектовка на дос-
тавката

8. Монтаж
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8. Монтаж
8.3 Монтаж на газовия кондензационен уред

Моля, спазвайте също ръководството за монтаж на CGB-2.
- Окачете газовия кондензационен уред в средата и го 

нивелирайте

  Внимавайте за сигурното фиксиране!

Облицовка

Първо хванете капака на управлението отдясно и го за-
въртете настрана. След това развийте двата винта отляво 
и отдясно на предната облицовка. След това предната 
облицовка може да се откачи нагоре и да се свали.

регулираща бленда

 Употребата на газовата тръба е допустима до макс. работно налягане от 150 mbar

 Монтирайте преходния нипел (Поз. 23) плътно към газовото подаване на газовия кондензационен уред 
(използвате одобрени от DVGW уплътнителни средства)

Внимание

- Откачете преходния нипел (Поз. 23) от гофрирания 
маркуч за газ (Поз. 24)

- Преходният нипел (Поз. 23) е абсолютно задължителен 
за коничното винтово съединение на газовата връзка 
(Фиг. 1).

 Винтово съединение без преходен нипел не е 
допустимо!

- Уплътнете преходния нипел (Поз. 23) върху газовата 
връзка CGB с невтвърдяващ се и обозначен съгласно 
DVGW или DIN-DVGW уплътнителен материал.  напр. 
уплътнителни ленти, пасти, PTFE лента и др. (Фиг. 2)

�

�

Уплътнение за газ (Поз. 25)

Гофриран маркуч за газ (Поз. 24)

Маркировки за огъване

Преходен нипел (Поз. 23)

8.4 Монтаж на газовото подаване
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8.5 Монтаж на обратната тръба на резервоара

- Монтирайте предпазния клапан (Поз. 11) върху тръбата 
за обратния поток (Поз. 10) и го подсигурете с предпаз-
ната пружина

- Монтирайте тръбата за обратния поток с вкарания 
предпазен клапан при обратния поток на резервоара 
на газовия кондензационен уред и при резервоара с 
поддържаща гайка (SW 30) и плоско уплътнение (Поз. 
7)

Монтирана тръба за обратен 
поток

Тръба за обратен поток

Монтирана тръба за обратен поток с предпазен клапан

Отстранете капач-
ката

Монтирана тръба за обратен 
поток на резервоара

8.6 Монтаж на тръбата за захранване на резер-
воара

- Монтирайте предварително закривената гофрирана 
тръба (Поз. 13) с поддържащи гайки (SW 30) и плоски 
уплътнения (Поз. 7) при захранването на рез ервоара и 
при резервоара

предварително закри-
вена гофрирана тръба

Винтове 4,8 x 32

Странична обшивка отдясно

8. Монтаж

8.7 Монтаж на облицовка

- Поставете страничната облицовка отдясно (Поз. 15) с 
държача за предпазния клапан на солара от отдолу в 
отвора за ключ на облицовката на газовия кондензацио-
нен уред и фиксирайте назад

- Завийте страничната облицовка към ушите 2 пъти отгоре 
и отдолу с винтове 4,8 х 32 (Поз. 14) върху резервоара

- Поставете страничната облицовка отляво (Поз. 16) по 
същия начин от отдолу в отворите за ключ на лявата об-
лицовка на газовия кондензационен уред и фиксирайте 
назад

- Завийте страничната облицовка към ушите 2 пъти отгоре 
и отдолу с винтове 4,8 х 32 (Поз. 14) върху резервоара

- Вкарайте подсилващия ъгъл (Поз. 18) с отворите за 
ключ отляво и отдясно в нитовете с полукръгла глава 
на страничните облицовки и го завийте чрез винтове за 
ламарина (Поз. 17) отляво и отдясно към страничните 
облицовки

- Настройте отдолу и затворете предната облицовка (Поз. 12). 
Фиксирайте към ушите отгоре с винтове (Поз. 17).

1

1

2

2

Отвори за ключ

Винтове 4,8 x 32

Странична обшивка отляво

Подсилващ ъгъл

Винт за ламарина 4,9 x 9,5

Отвертка

Нит с полукръгла глава
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8. Монтаж

Status
Betriebsart

Brennerstatus

Heizbetrieb

Softstart

Status

Betriebsart

Brennerstatus

Heizbetrieb

Softstart

8.8 Монтаж на тръбите на отоплението отляво Монтаж на тръбите на отоплението отдясно

- Монтирайте коляното на гофрираната тръба (Поз. 19) 
с плоското уплътнение (Поз. 7) към потока напред на 
отоплението под 3-пътния превключвателен клапан (SW 
30)

- Прекарайте нипела с резба отляво през отвора отгоре 
отзад на страничната облицовка и фиксирайте с гайката 
(Поз. 26) (SW 37)

- Огънете предварително закривеното коляно на гофри-
раната тръба (Поз. 20) при маркировката съгласно 
фигурата и монтирайте с плоското уплътнение (Поз. 
7) към обратния поток на отоплението под помпата на 
отоплителния кръг (SW 30)

- Прекарайте нипела с резба отляво отгоре през 2-рия 
отвор отзад на страничната облицовка и фиксирайте с 
гайката (Поз. 26) (SW 37)

- Огънете предварително закривеното коляно на гофри-
раната тръба (Поз. 20) при маркировката съгласно 
фигурата и монтирайте с плоското уплътнение (Поз. 7) 
към потока напред на отоплението под 3-пътния пре-
включвателен клапан (SW 30)

- Прекарайте нипела с резба отдясно отгоре през 2-рия 
отвор отзад на страничната облицовка и фиксирайте с 
гайката (Поз. 26) (SW 37)

- Монтирайте коляното на гофрираната тръба (Поз. 19) 
с плоското уплътнение (Поз. 7) към обратния поток на 
отоплението под помпата на отоплителния кръг (SW 30)

- Прекарайте нипела с резба отдясно през отвора отгоре 
отзад на страничната облицовка и фиксирайте с гайката 
(Поз. 26) (SW 37)

Закривена гофрирана 
тръба

Закривена гофрирана 
тръба

предварително закривена 
гофрирана тръба в състоя-
ние при доставка

предварително закривена 
гофрирана тръба в състоя-
ние при доставка

Закривена гофрирана 
тръба за свързване 
отляво

Закривена гофрирана 
тръба за свързване 
отдясно

Монтирана гофрирана тръба Монтирана гофрирана тръба

Стикер  
от страната на свързване 
отляво

Стикер  
от страната на свързване 
отдясно

Указание: 
Залепете стикера (Поз. 45/46) с означенията за свързване върху съответната страна на свързване

Гайка SW 37Гайка SW 37
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8. Монтаж

Закривена  
гофрирана 
тръба  
за свързване  
отдясно

Закривена  
гофрирана 
тръба  
за свързване  
отляво

8.9 Монтаж на тръбите на соларния кръг отляво Монтаж на тръбите на соларния кръг отдясно

- Извийте предварително закривената гофрирана тръба 
на солара (Поз. 21) заедно с винтовото съединение на 
фиксиращия пръстен (Поз. 8) при маркировката съгласно 
фигурата и монтирайте с винтовото съединение на фик-
сиращия пръстен (SW 37) отдясно към обратния поток 
на соларната група

- Прекарайте нипела с резба отдясно през 3-тия отвор 
отзад отгоре на страничната облицовка и фиксирайте с 
гайката (Поз. 26) (SW 37)

- Извийте предварително закривената гофрирана тръба 
на солара (Поз. 21) заедно с винтовото съединение на 
фиксиращия пръстен (Поз. 8) при маркировката съглас-
но фигурата и монтирайте с винтовото съединение на 
фиксиращия пръстен (SW 37) отляво към предния поток 
на соларната група

- Прекарайте нипела с резба отляво през 3-тия отвор отзад 
отгоре на страничната облицовка и фиксирайте с гайката 
(Поз. 26) (SW 37)

Закривена  
гофрирана тръба  
за свързване  
отдясно

предварително закривена 
гофрирана тръба в 
състояние при доставка

предварително закриве-
на гофрирана тръба в 
състояние при доставка

Монтирайте гофрираната тръба в потока напред
Монтирайте гофрираната тръба 
в обратния поток

- Извийте предварително закривената гофрирана тръба 
на солара (Поз. 22) заедно с винтовото съединение на 
фиксиращия пръстен (Поз. 8) при маркировката съгласно 
фигурата и монтирайте с винтовото съединение на фик-
сиращия пръстен (SW 37) отдясно към обратния поток 
на соларната група

- Прекарайте нипела с резба отляво през 4-тия отвор отзад 
отгоре на страничната облицовка и фиксирайте с гайката 
(Поз. 26) (SW 37)

Монтирайте гофрираната тръба в обратния 
поток

Закривена  
гофрирана 
тръба  
за свързване 
отляво

- Извийте предварително закривената гофрирана тръба 
на солара (Поз. 22) заедно с винтовото съединение на 
фиксиращия пръстен (Поз. 8) при маркировката съглас-
но фигурата и монтирайте с винтовото съединение на 
фиксиращия пръстен (SW 37) отляво към предния поток 
на соларната група

- Прекарайте нипела с резба отдясно през 4-тия отвор 
отзад отгоре на страничната облицовка и фиксирайте с 
гайката (Поз. 26) (SW 37)

предварително закривена 
гофрирана тръба в състояние 
при доставка

предварително закривена 
гофрирана тръба в състоя-
ние при доставка

Монтирайте гофрираната тръба в потока 
напред
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8.10 Монтаж на газовото подаване

8. Монтаж

Връзка отляво Връзка отдясно
Монтирано подаване на газ

Нипел

Тръба за 
газ

Монтирано подаване на газ

Нипел

Тръба за 
газ

- Фиксирайте гофрирания маркуч за газ (Поз. 24) съгласно 
варианта за свързване отдясно или отляво в страничната 
облицовка. За целта използвайте предния / задния отвор 
на страничната облицовка и фиксирайте с гайката (SW 
37).

- Огънете гофрирания маркуч за газ (Поз. 24) (маркировки 
за огъване), при това спазвайте радиуса на огъване. 
Не трябва да се пада под радиус на огъване от 20 mm. 
Уверете се, че газовата тръба не може да се върти!

- Монтирайте гофрирания маркуч за газ (Поз. 24) с уп-
лътнение (Поз. 25) към предходния нипел (Поз. 23). 
(Фигура)

 Първо затегнете хлабаво поддържащата гай-
ка. Проверете газовата тръба за усукване и 
едва след това затегнете здраво!

 При затягането внимавайте за това, с помощта на га-
ечен ключ да се държи контра, за да се предотврати 
усукване.

Проверки за течове в монтирано състояние, след монтажа 
и след ревизионните проверки, от съображения за защи-
та от корозия трябва да се извършват само с тествани 
от DVGW средства за пръскане съгласно DIN EN14291. 
След това газовата тръба трябва да се подсуши чрез 
избърсване.
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8. Монтаж

- Монтирайте плътно предпазната група (Поз. 27) с под-
държащата гайка SW 37 и плоското уплътнение със 
свързващата тръба (Поз. 28).

- Завийте гофрирания маркуч от неръждаема стомана 
(Поз. 29) в предпазния клапан (връзката е снабдена с 
уплътнение - не използвайте допълнително уплътнение 
като кълчища или тефлонова лента)

- Огънете надолу гофрирания маркуч от неръждаема 
стомана непосредствено зад предпазната група на 90° 
(вижте фигурата)

8.11 Монтаж на предпазната група към 
групата на соларната помпа

Свързваща тръба

Уплътнение EPDM

Поддържаща гайка SW 37

Предпазна група

Гофриран маркуч 
от неръждаема 
стомана

Предпазна групаГрупа на соларната помпа

- Поставете предпазната група в държача върху дясната 
странична облицовка и я монтирайте с плоското уплътне-
ние (Поз. 30) и поддържащата гайка (SW 37) към групата 
на соларната помпа
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8. Монтаж

- Издърпайте равномерно изолиращата обвивка на гор-
ната част от групата на соларната помпа

- Избутайте глухия капак с блока за поставяне от изоли-
ращата обвивка (1)

- Извадете глухия капак от отгоре от блока а поставяне 
(2) - глухият капак вече не е нужен

Изолираща обвивка 
на горната част Глух капак Блок а поставяне

(1)

(2)

Син щекер  
на кабела на помпата

- Включете блока за поставяне с SM1 към групата на 
соларната помпа

- Прекарайте кабела на помпата на соларния кръг от отзад 
през отвора

- Включете синия щекер в синьото гнездо за включване 
SKP и подсигурете с освобождаването при опън

- Поставете изолиращата обвивка на горната част върху 
групата на соларната помпа

Фиксиращи винтове за соларния модул SM1

- Фиксирайте соларния модул SM1 с 3 фиксиращи винта 
3 х 35 mm (Поз. 32) в блока за поставяне

SM1

Блок а 
поставяне

- Поставете соларния модул SM1 (Поз. 31) в блока за по-
ставяне, като преди това отведете всички отвори назад 
през отвора

Свързващ кабел на 
колекторния сензор

Z

eBus

Потапяща се 
втулка със сензор на 
резервоара на солара

Щипка на кабелен 
водач

Табло за свързване с 
клеми за "Z" и "eBus"

- Залепете щипката на кабелния водач (Поз. 33) отляво 
до соларната група

- Прекарайте мрежовия свързващ кабел за соларния мо-
дул и eBus върху лявата странична облицовка в щипката 
на кабелния водач, прекарайте през освобождаването 
при опън и свържете съответните клеми на таблото за 
свързване ("Z" и "eBus")

- Включете сензора на резервоара на солара отдолу 
вляво до групата на соларната помпа в потапящата се 
втулка на резервоара и подсигурете срещу изплъзване 
с фиксиращата щипка (Поз. 49)

- Свържете свързващия кабел за сензора на колектора 
с проводника на сензора на колектора; свободните от-
вори в страничната облицовка могат да се използват за 
прекарване на кабела

8.12 Монтаж на соларния модул SM1 в групата 
на соларната помпа
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8. Монтаж

- Поставете настройващия пръстен за разширителния 
съд (Поз. 34) отляво между опорния крак и подсилва-
щия ъгъл

- Поставете настройващия елемент на събирателния 
контейнер (Поз. 46) за соларна течност отдясно между 
опорния крак и подсилващия ъгъл.

8.13 Монтаж  на соларния разширителен съд 
и на събирателния контейнер за соларна 
течност

Настройващ 
пръстен

Настройващ елемент за събирателния контейнер

Облицоващ ъгъл

Предпазна група

Гъвкава свързва-
ща тръба

Клапан

Коляно 90°

Соларен разшири-
телен съд

Гофриран маркуч 
на събирателния 
контейнер за со-
ларна течност

- Проверете предварителното налягане на соларния 
разширителен съд и при нужда го настройте съгласно 
изискванията за съоръжението

 (вижте ръководството за монтаж  на колектора)
- Поставете соларния разширителен съд върху настрой-

ващия пръстен
- Монтирайте коляното 90° (Поз. 35) върху соларния раз-

ширителен съд.
- Монтирайте клапана (Поз. 36) към коляното (Поз. 35) 

(напр. с кълчища) (SW 32, SW 30)
- Монтирайте гофрирания маркуч (Поз. 37) с плоските 

уплътнения (Поз. 7) и поддържащите гайки към соларния 
разширителен съд и предпазната група

- Напълнете събирателния контейнер за соларна течност 
с около 1 литър соларна течност

- Поставете събирателния контейнер с отвора напред 
отдясно до разширителния съд

Гофриран маркуч от 
неръждаема стомана Събирателенконтейнер

- Прекарайте гофрирания маркуч от неръждаема стома-
на (Поз. 29) на предпазния клапан на солара отдолу в 
събирателния контейнер за соларна течност

Подходящо за до 3 колектора (F3-1, F3-Q, CFK-1). Изпразващо се колекторно поле 
с макс. 20 m меден проводник 15 х 1 и макс. статична височина 10 m.

Ако има опасност, при стагнация в колекторното поле парата да се изтласка до 
разширителния съд (напр. покривна топлинна централа), от страна на потреби-
теля трябва да се използва предварителен съд, за да се предпазва разширител-
ния съд от температури над 100°C.

Разширителен съд (25 литра)

Предварителен съд 
(принадлежност)
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8. Монтаж

При работа на уреда с празен сифон съществува 
опасност от отравяне в резултат на излизащите 
отработени газове. Поради това преди пуска в 
експлоатация напълнете с вода. Развийте, сва-
лете и напълнете сифона, докато от страничния 
изход започне да излиза вода. Завийте отново 
сифона и внимавайте за правилното положение 
на уплътнението.

Преди пуска в експлоатация всички хидра-
влични тръби трябва да се подложат на 
проверка за течове:
Тестово налягане от страната на питейната 
вода макс. 10 bar
Тестово налягане от страната на загряващата 
вода макс. 4,5 bar

Връзка за кондензирала вода

Първо хванете капака на управлението отдясно и го завър-
тете настрана. След това развийте двата винта отляво и 
отдясно на предната облицовка. Предната облицовка може 
да се откачи нагоре.
Доставеният сифон трябва да се свърже към щуцера за 
свързване на ваната за кондензат.
Маркучът за оттичане трябва да се фиксира сигурно над 
фунията за оттичане (сифона).
Ако кондензиралата вода се отвежда директно в тръбо-
провода за мръсна вода, тогава трябва да се осигури про-
ветрение, за да не може тръборовода за мръсна вода да 
въздейства обратно върху газовия кондензационен уред.
При свързване на неутрализатор (принадлежност) трябва 
да се спазва приложената инструкция.
За кондензационни уреди до 200 kW съгласно Работен 
формуляр DWA- A 251 по принцип не е необходимо съо-
ръжение за неутрализация.
Ако се използва съоръжение за неутрализация, тогава 
важат специфичните за страната предписания за изхвър-
лянето на остатъците от този агрегат.

Фигура: Сифон

- Напълнете сифона, свържете маркуча за кондензат (Поз. 
39) и го прекарайте през страничния отвор от страната 
за свързване до тръбата за мръсна вода или станцията 
за неутрализация

- Монтирайте тръбата за оттичане в предпазния клапан на 
газовия кондензационен уред и я прекарайте през отвора 
от страната за свързване до тръбата за мръсна вода. За 
целта навийте тръбата за оттичане в предпазния клапан.

- Електрическите проводници могат да се прекарат също 
през свободните отвори в страничната облицовка

8.14 Монтаж на сифон и отходни тръби за си-
фон и предпазен клапан на газовия кон-
дензационен уред

- Затворете свободните отвори в страничните облицовки 
с приложените капачки (Поз. 41)
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8.15 Монтаж на сензор на резервоара на газо-
вия кондензационен уред

- Свържете сензора на резервоара към газовия конден-
зационен уред (Поз. 42).

- Вкарайте сензора на резервоара на газовия конденза-
ционен уред в потапящата се втулка на резервоара (за 
позицията на потапящата се втулка вижте страница 10)

- Подсигурете сензора на резервоара с щипка (Поз. 48) 
срещу изплъзване

8. Монтаж

Указание от VDI 2035 за образуването на камък:

Преди всичко в резултат на начина на пуска в експлоатация 
може да се повлияе образуването на камък. Ако съоръже-
нието се загрява с най-ниската мощност или бавно и на 
степени, тогава съществува възможност, котленият камък 
да се отдели не на най-горещите места, а да се разпредели 
в цялото съоръжения, включително дори във формата на 
утайка. При многокотелни съоръжения се препоръчва, 
всички уреди да се пуснат едновременно в експлоатация, 
за да не може цялото количество котлен камък да се кон-
центрира върху пренасящата топлината повърхност на 
един отделен уред. Ако е налична, започнете с програмата 
за сушене на мазилката. 

Гранични стойности в зависимост от спец. обем на съоръжението VA

(VA = обем на съоръжението / най-малка единична мощност)
Пресмятане на общата твърдост: 1 mol/m³ = 5,6 °dH

О
бщ

а 
от

оп
ли

те
л-

на
 

м
ощ

но
ст VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW и < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW

Обща твърдост /
Сума на почвените алкали Проводимост Обща твърдост /

Сума на почвените алкали Проводимост Обща твърдост /
Сума на почвените алкали Проводимост

[kW] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm] [°dH] [mol/m³] LF [µS/cm]

1 < 50 2 - 16,8* 0,36 - 3,0* 60 - 500 2 - 11,2 0,36 -2,0 60 - 300 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
2 50-200 2 - 11,2 0,36 - 2,0 60 - 300 2 - 8,4 0,36 -1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
3 200-600 2 - 8,4 0,36 - 1,5 60 - 200 2 - 3 0,36 -0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100
4 > 600 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100 2 - 3 0,36 - 0,54 60 - 100

*) за циркулационни водни нагреватели (<0,3l/kW) и системи с електрически нагряващи елементи 
Таблица: Приготвяне на водата за отоплението в съответствие с VDI 2035.

Водата в системата не трябва да има обща степен на твърдост по-малка от 2°dH, което съответства на проводимост от 
около 60 μS/cm.
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8. Монтаж

1

2

- Поставете предната облицовка отдолу в ушите на обли-
цовъчния ъгъл (1) и фиксирайте отгоре с щипките (2)

8.16 Монтаж на облицовка

- Първо хванете капака на управлението отдясно и го 
завъртете настрана. След това развийте двата винта 
отляво и отдясно на предната облицовка. След това 
предната облицовка може да се откачи нагоре и да се 
свали.

8.17 Монтаж на модул за обслужване ВМ2

- Изключете газовия кондензационен уред с работния 
превключвател (с логото на фирма Wolf).

- Включете електрическото захранване към газовия кон-
дензационен уред.

- Поставете модула за обслужване ВМ2 в цокъла.
- Включете електрическото захранване към газовия кон-

дензационен уред.
- Включете газовия кондензационен уред с работния 

превключвател (с логото на фирма Wolf).

2
1

3

работен превключвател

Винтове с вътрешен 
шестостен SW 4
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9. Описание AM / BM2
За работата на газовия кондензационен уред трябва да е включен или индикаторен модул АМ или модул за 
обслужване ВМ2.

ВМ2 (модул за обслужване) комуникира посред-
ством eBus с всички свързани разширителни моду-
ли и с отоплителния уред.

Технически данни:
• Цветен дисплей 3,5", 4 функционални бутона, 1 

въртящ се регулатор с функция при натискане
• Слот за microSD карта за софтуерен ъпдейт
• Централна обслужваща единица с регулиране 

на температурата в зависимост от метеороло-
гичните условия

• Времева програма за отопление, топла вода и 
циркулация

АМ служи само като индикаторен модул за отопли-
телния уред. Могат да се настройват или показва 
специфични за отоплителния уред параметри и 
стойности.

Технически данни:
• LCD дисплей 3“
• 4 бутона за бърз старт
• 1 въртящ се регулатор с функция при натискане

Да се спазва:
• Употреба, когато BM2 се използва като дистан-

ционно управление или в каскадно свързване
• AM винаги е в отоплителния уред

AM BM2

Режим на работа
     Отоплителен 
режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

Включете АМ или ВМ2 в мястото за включване 
над превключвателя за включване/изключване (с 
логото на фирма Wolf).
Двата модула могат да се включат на това място 
за включване. Други мерки за пуска в експлоата-
ция или адресирането специално при ВМ2 можете 
да намерите в ръководството за монтаж на ВМ2.

Status
Betriebsart

Brennerstatus

Heizbetrieb

Softstart

Включете електрическото захранване / предпазите-
ля и включете работния превклювател на уреда.

Status
Betriebsart

Brennerstatus

Heizbetrieb

Softstart

работен превключвател

14:12 20.01.2013

1,5 bar

25,2 °C1x

Отоплителен уред

Отоплителен уред

Режим на нагряване/топла вода

Налягане
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10. Електрическа връзка
Общи указания за 
електрическата връзка

Монтажът трябва да се извърши единствено от сертифицирана 
електро-инсталационна фирма. Трябва да се спазват електриче-
ските предписания и местните предписания на електроразпреде-
лителната фирма.

Проводниците за сензорите не трябва да се полагат заедно с про-
водниците на 230V.

Опасност от електрическо напрежение при електроелементите!
Внимание: Преди сваляне на облицовката изключете работния 
превключвател.

При включен работен превключвател никога не докосвайте елек-
троелементите и контактите! Съществува опасност от токов удар 
с последващи здравословни проблеми или смърт.

При клемите за свързване на има напрежение също и при изклю-
чен работен превключвател.

При сервизни и инсталационни работи напрежението в цялото 
съоръжение трябва да се изключи, защото в противен случай 
има опасност от токови удари!

С цел обслужване на уреда в предния панел по избор може да се вкара 
индикаторен модул АМ или модул за обслужване ВМ2. 
Работният превключвател (интегриран в логото на фирма Wold) изключва всички 
полюси на уреда.

Преден панел с интегриран
работен превключвател
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10. Електрическа връзка

eBus от соларен модул SM1

T_ТВ (5kNTC сензор на резервоара)

T_Отвън (5kNTC външен сензор)

E2 (5kNTC общ сензор = превключвател, алтернативно 
0-10V 
управление напр. 8V = 80% отоплителна мощност)

Е1 (параметрируем вход напр. клапа за отработен газ или 
термостат в помещението)

* A1 (параметрируем изход)

* LP (зареждаща помпа на резервоара) само за уреди със 
слоест резервоар

* ZHP (вътрешно окабеляване на помпата на топлинния 
кръг) управление на ZHP паралелно на вътрешната помпа 
на уредите

* Z1 (230V изход, когато работният превключвател е вклю-
чен) помпа на соларния кръг

Мрежова връзка

* за всеки вход макс. 1,5 А, като сума не повече от 600 VA

Връзки в кутията на управлението
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10. Електрическа връзка
Отстраняване на предната об-
лицовка

Отстраняване на капака на кор-
пуса на НСМ-2

вижте глава "Облицовка"
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Връзка за използвана вода и циркулация
Връзката на студената и топлата вода, както и на цирку-
лацията към горната страна на резервоара се изпълнява 
на обекта или с комплекта за свързване на фирма Wolf. 
При използване на комплекта за свързване на фирма 
Wolf инсталацията се извършва съгласно приложеното 
ръководство.

Ако налягането в захранването със студена вода е на мак-
сималното допустимо работно налягане от 10 bar, тогава 
трябва да се монтира изпитан и сертифициран регулатор 
на налягането.

Ако се използват смесителни батерии, тогава трябва да се 
предвиди централно регулиране на налягането.

При връзката за студена и топла вода трябва да се спазват 
DIN 1988 и предписанията на местното водоснабдително 
дружество. 

Тъй като температурата на използваната вода 
в резервоара поради соларната връзка може 
да се покачи над 60°C, трябва да се гарантира, 
че температурата на използваната вода при 
крановете не надвишава 60°C. Поради това 
трябва да се предвиди защита от попарване 
(напр. термостатичен воден смесител) (вижте 
схемата). При неспазване може да се стигне до 
персонални щети в резултат на попарване.

Ако инсталацията не съответства на показаното изобра-
жение, гаранцията става невалидна.

Студена вода R ¾“

Топла вода R ¾“

Циркулация R ¾“

Анод 1¼“

Обезвъздушаване  
отоплителен кръг

Горна страна на резервоара

�

3

2

2

Схема на свързване:
Циркулационна помпа

КС

КСWW

AB
BA

Z

Z: Циркулация
WW: Топла вода
KW: Студена вода

W1/син 
щекер

SM1/SFS1

Пример за свързване отдясно 
Използвана вода с циркулация и 
отоплителен кръг / соларен кръг 
с комплект за свързване на фирма Wolf

11. Връзка за използвана вода / 
циркулация

Циркулация

Студена вода

Соларен по-
ток напред

Соларен обра-
тен поток

Отоплителен 
поток напред

Отоплителен 
обратен поток

Топла вода
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12. Връзка отоплителен кръг / соларен кръг
Връзка отоплителен кръг и соларен кръг

Комплектът може да се монтира изцяло отдясно или от-
ляво на CSZ-2.
Връзката на потока напред и назад за отоплителния кръг 
и соларния кръг се изпълнява на обекта или с комплекта 
за свързване на фирма Wolf.
При използване на комплекта за свързване на фирма Wolf 
инсталацията се извършва съгласно приложеното към 
комплекта за свързване ръководство.

Препоръка: След уреда монтирайте
 кранове за спиране/ и изпразване.

Пускът в експлоатация на газовия кондензационен уред и на соларното съоръжение 
се извършва съгласно съответните валидни ръководства.

Пример за връзка отдясно
Използвана вода с циркулация и 
отоплителен кръг / соларен кръг 
с комплект за свързване на фирма Wolf

Проводниците в близост до колекторите при покой достигат температури 
до 200°C. Обърнете внимание на опасността от пожар и нараняване!
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13. Пълнене на отоплителното съоръжение
Пълнене на отоплителното съоръжение

За гарантиране на безупречна функция на газовия кон-
дензационен уред е необходимо правилно напълване и 
пълно обезвъздушаване.

 Преди свързване отоплителната система трябва 
да се промие, за да се отстранят остатъци като 
частици от заваряване, кълчища, кит и др. от 
тръбопроводната система.

• Бавно напълнете цялата отоплителна система и уреда 
в студено състояние през обратното пълнене до около 
2 bar.

 Инхибитори не са допустими.

• Проверете цялото съоръжение за течове на вода.

Внимание

Внимание

Напълнете сифона

• Сферичния кран за газ трябва да е затворен!

• Отворете на един оборот запушалката на автоматичния 
клапан за обезвъздушаване при помпата на отоплител-
ния кръг.

• Отворете всички клапани на отоплителните тела.
 Отворете клапаните за поток напред и назад на конден-

зационния уред.

• Допълнете съоръжението до 2 bar. При работа стрелката 
на манометъра трябва да се намира в зелената област.

• Включете кондензационния уред от червения работен 
превключвател с логото на фирма WOLF (помпата ра-
боти, LED светодиодът свети непрекъснато зелено).

• Отворете за кратко ръчния клапан за обезвъздушаване 
до пълното излизане на въздуха и след това отново го 
затворете.

 При монтажа на автоматичен механизъм за 
обезвъздушаване долното винтово съедиенение 
на въртящия се преход под дъното на горивната 
камера трябва да се законтри!

• При силен спад в налягането на съоръжението допъл-
нете вода.

Указание: По време на непрекъсната работа отоплител-
ният кръг се обезвъздушава самостоятелно чрез помпата 
на топлинния кръг.

Внимание

Bild: Manuelles Entlüftungsventil 

Фигура: Ръчен клапан за обезвъздушаване

Леко отворете клапана
за ръчно обезвъздушаване

Винтово съединение на въртящия се преход

Фигура: Винтово съединение на въртящия се преход

Фигура: Автоматичен клапан за обезвъздушаване при помпата 
на отоплителния кръг

Bild: Heizkreispumpe 

автоматичен кла-
пан за обезвъз-
душаване

Манометър за налягане Сифон

Фигура: Манометър за налягане и сифон
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14. Изпразване на отоплителното съоръжение
• Изключете кондензационния уред от червения работен превключвател с логото 

на фирма WOLF.

• Затворете сферичния кран за газ.

• Оставете температурата в отоплителния кръг да спадне до мин. 40°C. 
(опасност от попарване!)

• Подсигурете отоплението срещу повторно включване на напрежението.

• Отворете крана за изпразване (KFE кран).

• Отворете клапаните за обезвъздушаване на отоплителните тела.

• Отведете водата на отоплението.

Спазвайте указанията в ръководството за монтаж на групата на соларната помпа.

Изпразване на отоплителното 
съоръжение

Пълнене и изплакване на 
соларния кръг
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15. Продуктов фиш съгласно 
Регламент (ЕС) № 811/2013Продуктов фиш съгласно Регламент (ЕС) № 811/2013

Продуктова 
група:

CSZ-2

Наименование или търговска марка на 
доставчика Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH

Идентификатор на доставчика за модела CSZ-2-14/300R CSZ-2-20/300R CSZ-2-24/300R

Товаров график XL XL XL

Клас на сезонна отоплителна енергийна 
ефективност A A A

Клас на енергийна ефективност при 
подгряване на вода A A A

Номинална топлинна мощност Prated kW 14 19 24

Годишно потребление на енергия за 
отопление QHE kWh 7570 10581 13290

Годишно потребление на гориво за загряване 
на вода AFC GJ 18 18 18

Сезонна енергийна ефективност при 
отопление ηs % 93 93 93

Сезонна енергийна ефективност при 
подгряване на вода ηwh % 85 83 84

Ниво на шума на закрито LWA dB 46 47 48

Евентуалните специфични предпазни мерки, 
които трябва да бъдат взети при сглобяване, 
монтиране или поддръжка

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Виж 
инструкциите 

за монтаж

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Каталожен номер: 3020433 03/2015

BG
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16. Технически параметри съгласно 
Регламент (EС) № 813/2013

Модел CSZ-2-14/300R CSZ-2-20/300R CSZ-2-24/300R
Кондензационен котел [да/не] да да да
Нискотемпературен (**) котел [да/не] не не не
Котел B11 [да/не] не не не
Отоплителен когенерационен 
агрегат

[да/не] не не не

Ако отговорът е „да“, 
оборудван ли е с 
допълнителен подгревател

[да/не] - - -

Комбиниран топлоизточник за 
отопление и БГВ

[да/не] да да да

Характеристика Означение Мерна 
единица

Номинална топлинна мощност Prated kW 14 19 24
Генерирана полезна топлинна 
мощност при номинална 
топлинна мощност и 
високотемпературен режим (*)

P4 kW 13,5 18,9 23,8

Генерирана полезна 
топлинна мощност при 30% 
от номиналната топлинна 
мощност и нискотемпературен 
режим (**)

P1 kW 4,1 5,7 7,1

Спомагателно потребление 
на електроенергия при пълен 
товар

elmax kW 0,025 0,028 0,029

Спомагателно потребление на 
електроенергия при частичен 
товар

elmin kW 0,010 0,012 0,012

Спомагателно потребление на 
електроенергия в режим на 
готовност

PSB kW 0,003 0,003 0,003

Сезонна енергийна 
ефективност при отопление

ns % 93 93 93

Коефициент на полезно 
действие при номинална 
топлинна мощност и 
високотемпературен режим (*)

n4 % 88,1 87,8 87,8

Коефициент на полезно 
действие при 30% от 
номиналната топлинна 
мощност и нискотемпературен 
режим (**)

n1 % 98,0 97,7 97,7

Топлинни загуби в режим на 
готовност

Pstby kW 0,033 0,033 0,032

Консумирана мощност на 
запалителната горелка

Ping kW 0,000 0,000 0,000

Емисии на азотни окиси NOx mg/kWh 5 18 17
Обявен товаров профил (M, L, 

XL, XXL)
- XL XL XL

Дневно електропотребление Qelec kWh 0,154 0,141 0,157
Енергийна ефективност при 
подгряване на вода

nwh % 85 83 84

Дневно потребление на гориво Qfuel kWh 23,128 23,787 23,453
Координати за връзка Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Високотемпературен режим означава температура 60°C на връщащата се вода при входа на топлоизточника и температура 80°C на подаваната вода при изхода на 
топлоизточника
(**) Ниска температура означава за кондензационни котли 30°C, за нискотемпературни котли 37°C и за други топлоизточници 50°C температура на връщащата се вода (при входа 
на топлоизточника).



3064315_201507 35

17. Забележки



Wolf GmbH

Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Тел. +49 (0) 8751/74-0 • Факс +49 (0) 8751/741600

Интернет: www.wolf-heiztechnik.de

Арт. No.: 3064315_201507 Запазваме си правото на промени


