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Уважаеми клиенти,
Фирмата ни счита, че Нашият нов котел ще задоволи Вашите изисквания.
Покупката на изделията  De Dietrich отговаря на Вашите очаквания: качествена работа и лесна и 
рационална употреба.
Молбата ни е да не пренебрегвате тази инструкция преди да сте я прочели: тя съдържа полезна 
информация за правилната и ефикасна употреба на Вашия котел.

Опаковъчните материали (пластмасови торби, стиропор и др.) трябва да се пазят от достъпа на деца, като източници 
на потенциална опастност.

1.  Указания преди монтажа 135
2.  Указания преди пускане в действие 135
3.  Пускане на котела 136
4.  Регулация на стайната температурата и на битовата вода 137
5.  Описание на бутон  ( ) (Лято – Зима – Само отопление – Изключен)  137
6.  Напълване на инсталацията  138
7.  Изключване на котела 138
8.  Смяна на вида газ  138
9.  Продължителен период на бездействие. Предпазване от замръзване (отоплителен кръг) 139
10.  Алармени сигнали-задействане на устройствата за защита 139
11.  Инструкции за рутинна поддръжка 139

12. Общи указания 140
13. Указания преди монтажа 140
14. Монтаж на котела 141
15. Размери на котела 142
16. Монтаж на комините за приток на въздух и отвод на изгорелите газове  143
17. Електрически връзки  147
18. Монтаж на стайния термостат  147
19. Смяна на вида газ 148
20. Визуализация на параметрите на електронната платка на дисплея на котела (функция  “info”)  150
21. Настройка на параметрите 151
22. Устройства за настройка и безопастност 151
23. Монтаж на електрода за запалване и контрол на пламъка 152
24. Проверка на параметрите на горене  153
25. Характеристики дебит/напорно налягане на табелката  153
26. Монтаж на външната сонда 154
27. Монтаж на външен бойлер 154
28. Годишен преглед 155
29. Изпразване на котела 155
30. Почистване на филтрите  156
31. Почистване на варовиковите отлагания в кръга на битовата вода 156
32. Демонтаж на топлообменника вода-вода  157
33. Функционална схема на потоците  158
34. Схема на електрическите връзки  162
35. Технически характеристики  166

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

De Dietrich деклараира, че тези модели котли носят марка СE и отговарят на основните 
изисквания на следните Директиви:
- Директива за работа с газ 2009/142/EO
- Директива за Производство на енергия 92/42/EИO
- Директива за Електромагнитна Съвместимост 2004/108/EO
- Директива за нисковолтов ток 2006/95/EO
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Този котел служи за нагряване на водата до температура по-ниска от тази на кипене при наличие на атмосферно налягане. 
Котелът трябва да бъде монтиран към отоплителна инсталация или мрежа за снабдяване с топла битова вода, в съответствие 
с капацитета и мощността му.
Преди монтажа на котела от квалифициран персонал и в съответствие с действащите разпоредби, осъществете следните 
проверки:
a) Уверете се, че котелът е предвиден за работа с вида газ на разположение. Това се вижда от надписа на опаковката и табелката 

на оборудването.

б)  Проверете дали коминът има необходимата тяга, няма стеснявания и в него не са изведени отводните тръби на други уреди, 
освен ако не е преназначен за тази цел според съответните действащите норми и разпоредби.

в)  Проверете, при наличие на снадки на вече съществуващи димоотводи, дали са съвсем чисти, тъй като при работа, нагара 
по стените може да падне и запуши прохода на изгорелите газове.

г)  С цел да се запази правилното функциониране и гаранцията на съоръжението, вземете задължително следните мерки:

1. Кръг на битовата топла вода:
1.1. Ако твърдостта на водата надвишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на литър вода), се препоръчва монтажа на 

полифосфатен дозатор или устройство с подобно действие съобразено със съответните разпоредби.
1.2. Извършете акуратна промивка на инсталацията след монтажа на котела и преди употребата му.
1.3. Материалите използвани в кръга на битовата топла вода отговарят на изискванията на Директива 98/83/ЕО.

2. Отоплителен кръг
2.1. нова инсталация
 Преди да пристъпите към монтажа на котела, инсталацията трябва добре да се почисти с цел да се отстранят евентуални 

останки от стружки, запойки или разтворители, като се използват подходящи препарати налични в търговската мрежа, 
които са некиселинни, неалкални, неагресивни към метал, пластмаса и гума. Препоръчват се следните препарати:

 SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Регенератор за отоплителни инсталации. При употребата на тези препарати, 
следвайте инструкциите към тях.

2.2. съществуваща инсталация:
 Преди монтажа на котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и добре да се почисти от утайки и нечистотии, 

използвайки споменатите в точка 2.1. подходящи препарати налични в търговската мрежа.
 За предпазване на инсталацията от варовикови отлагания е необходима употребата на препарати като SENTINEL X100 

и FERNOX Защита за отоплителни инсталации. При употребата на тези препарати, следвайте инструкциите към тях.
 Наличието на утайки в отоплителната инсталация води до неизправности в работата на котела(напр.прегряване и шум 

в топлообменника).

Неспазването на тези изисквания води до невалидност на гаранционния срок.

1. УКАЗАНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА

Първоначалното пускане трябва да бъде осъществено от Техническия Сервиз, който трябва да провери:
a)  Дали данните от табелката отговарят на тези на захранването (с електричество, вода, газ)
б)  Дали инсталацията отговаря на действащите разпоредби
в) Дали свързването към електрическата мрежа и заземяването са правилно осъществени. Неспазването на гореспоменатите 

препоръки води до невалидност на гаранционния срок.
Преди пускане в действие, махнете защитното фолио от котела. Не използвайте абразивни инструменти или материали за тази 
цел, тъй като могат да увредят боядисаните компоненти.

 
Уреда не е предназначен за употреба от хора (включително и деца) с намалени физически, сетивни или умствени 
способности, или от хора без необходимите знания и опит, освен ако, чрез посредничеството на лице, което носи 
отговорност за тяхната безопастност, не им е осигурен надзор и указания за употребата на уреда.
 

2. УКАЗАНИЯ ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ
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За правилното пускане в ход изпълнете следните действия:
1)  включете към електрическото захранване;
2)  отворете кранчето на газта;
3)  чрез бутон ( ) нагласете котела на Лято ( ), Зима (  )или само отопление ( );

4)  чрез бутон (+/-) регулирайте температурата на отоплителния кръг ( ) и на битовата топла вода ( ) така че да се запали 
главната горелка. 

 Когато котелът е включен, на дисплея се появява символа ( ).
 При положение Лято ( ) главната горелка се включва само при точене на битова топла вода.

ВНИМАНИЕ 
При първо пускане в действие, докато не се обезвъздушат напълно тръбите на газта, горелката може да не се запали и това да 
доведе до блокиране на котела. В такъв случай се препоръчва да се повтарят операциите по пускането, докато газта достигне 
до горелката, задръжте натиснат бутона ( ), за поне 2 секунди.

3. ПУСКАНЕ НА КОТЕЛА

Отоплителен режим на работа

Наличие на пламък (запалена горелка)

Загуба на пламък (неуспешно запалване)

Режим на нагряване на битова вода

Обща повреда

Липса на вода (Ниско налягане в инсталацията)

Цифров дисплей (Температура, код на повредата, и др.)

РЕЗЕТ

ЛЕГЕНДА НА БУТОНИТЕI

Фигура 1

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

Включване / Изключване / Лято / Зима / само отопление

(+/-) : Регулация на температурата за отопление

(+/-) : Регулация на температурата на битовата вода

Резет

Информация

08
05

_2
30

2 
/ C

G
_2

07
2
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4. РЕГУЛАЦИЯ НА СТАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА И НА БИТОВАТА ВОДА

Инсталацията трябва да е оборудвана със стаен термостат за контрол на температурата в помещенията.
Регулацията на стайната температура ( ) и на битовата топла вода ( ) се извършва чрез съответните бутони +/- (фигура 
1). Запалването на горелката е сигнализирано на дисплея чрез символа ( ), както е описано в параграф 3.

ОТОПЛЕНИЕ

При работа на котела в отоплителен режим, на дисплея (фигура 1) е визуализиран примигващия символ ( ) и изходната 
температура на отопление (°C).

БИТОВА ТОПЛА ВОДА

При работа на котела в режим на производство на битова топла вода, на дисплея (фигура 1) е визуализиран примигващия 
символ ( ) и изходната температура на битовата топла вода (°C).

Чрез натискане на този бутон, могат да се настроят следните режими на работа на котела:

• ЛЯТО
• ЗИМА
• САМО ОТОПЛЕНИЕ
• ИЗКЛЮЧЕН

В положение ЛЯТО, на дисплея е визуализиран символа ( ). Котелът работи само за производство на битова топла вода, 
отоплението НЕ е задействано (защитата против замръзване е активирана).

В положение ЗИМА, на дисплея са визуализирани символите (  ). Котелът работи както за производство на битова 
топла вода, така и за отопление (защитата против замръзване е активирана).

В положение САМО ОТОПЛЕНИЕ, на дисплея е визуализиран символа ( ). Котелът работи само за отопление (защитата 
против замръзване е активирана).

В положение ИЗЛКЮЧЕН, нито един от двата символа ( ) ( ) не е визуализиран на дисплея. В този режим на работа е 
активирана само защитата против замръзване, няма нагряване нито за битовата вода нито за отоплението.

5. ОПИСАНИЕ НА БУТОН  (Лято – Зима – Само отопление – Изключен)
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За да се изключи котела трябва да се прекрати електрическото захранване към него. 
При режим на работа “ИЗЛКЮЧЕН” (параграф 5), котелът е изключен (дисплеят показва надписа OFF), но електрическата 
верига е под напрежение и е активирана защитата против замръзване (параграф 9).

7. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОТЕЛА

8. СМЯНА НА ВИДА ГАЗ
Котлите могат да работят както с природен газ, така и с пропан/бутан.
В случай на смяна на горивото, е необходимо да потърсите помощта на Техническия Сервиз
.

ВНИМАНИЕ 
Изключете котела от захранването чрез двуполюсния ключ.

 
ВАЖНО: Проверявайте периодично, при студена инсталация, налягането измерено от манометъра, което трябва да е 
0,7 - 1,5 бара. При свръхналягане, отворете кранчето за източване на котела, при по-ниско налягане, отворете кранчето за 
напълване на котела (фигура 3).
Желателно е кранчето да се отваря много бавно, за да улесни обезвъздушаването

6. НАПЪЛВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Котелът е оборудван с воден пресостат, който в случай на липса на вода не позволява задействането на котела.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако често настъпва спад в налягането, потърсете помощта на Техническия Сервиз.

Фигура  2

A -  Кранче за изпразване на инсталацията
B - Манометър
C - Кранче за пълнене на инсталацията
 (приложено като аксесоар при моделите  24 FF - 24)
D – Дисконектор

C
G

_2
26

2 
/ 1

00
7_

29
01

24 MI FF - 24 MI 24 FF - 24 
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10. АЛАРМЕНИ СИГНАЛИ-ЗАДЕЙСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ЗАЩИТА 

По правило се избягва изпразването на цялата инсталация, тъй като смяната на водата води до ненужни и вредни утайки 
от варовик във вътрешността на котела и нагряващите тела. Ако през зимата инсталацията не се използва и има опастност 
от замръзване, е препоръчително водата от инсталацията да се смесва с подходящи разтвори специфични за целта (напр. 
пропиленов гликол съчетан с препарати, които предпазват от корозия и от образуване на котлен камък) 
Електронното управление на котела е оборудвано с функцията “защита от замръзване” в отоплителния кръг, като при изходна 
температура на инсталацията по-ниска от 5 °C, се задейства горелката докато изходната температура достигне 30 °C.
Тази функция се активира когато:
*  котелът е свързан към електрическото захранване;
*  има газ
*  налягането в инсталацията е подходящо
*  котелът не е блокирал.

9. ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА БЕЗДЕЙСТВИЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: при аномалия, осветлението на дисплея примигва в синхрон с визуализирания код на грешката.

За да се осигури максимална ефективност и безопастност на работа на котела, е необходимо в края на сезона, Техническият 
Сервиз да извърши преглед. Добрата поддръжка води винаги до по-икономична работа на инсталацията.
Външното почистване трябва да се извършва при изключено съоръжение (виж раздел 7 “изключване на котела), като не се 
използват абразивни, агресивни и/или лесно запалителни препарати(напр.бензин, алкохол и др.).

11. ИНСТРУКЦИИ ЗА РУТИННА ПОДДРЪЖКА

Аномалиите се визуализират на дисплея чрез идентификационен код (напр. E 01):

ВИЗУАЛИ 
ЗИРАН КОД АНОМАЛИЯ МЕРКИ

E01 Блокиране поради неуспешно 
запалване

Задръжте натиснат бутона “R” поне за 2 секунди. В случай на често задействане на 
това устройство, потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E02 Блокиране поради задействане 
на защитния термостат

Задръжте натиснат бутона “R” поне за 2 секунди. В случай на често задействане на 
това устройство, потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E03 Задействане на термостата/
пресостата за изгорелите газове Потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E04
Блокиране след 6 
последователни опита за 
запалване

Задръжте натиснат бутона “R” поне за 2 секунди. В случай на често задействане на 
това устройство, потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E05 Повреда на сондата за 
отопление Потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E06 Повреда на сондата за битовата 
топла вода Потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E10 Водният пресостат не позволява 
стартиране.

Проверете дали налягането в инсталацията е подходящо. Виж параграф 6. Ако 
проблемът не се разреши, потърсете помощта на Техническия Сервиз

E25/E26
Задействане на защита поради 
възможност от блокирала 
помпа .

Потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E35 Отчетен пламък при изключена 
горелка (грешка в пламъка)

Задръжте натиснат бутона “R” поне за 2 секунди. В случай на често задействане на 
това устройство, потърсете помощта на Техническия Сервиз.

E96 Загасване причинено от 
намален приток на захранване 

РЕЗЕТИРАНЕТО е автоматично. Ако проблемът не се разреши, потърсете помощта 
на Техническия 

За да РЕЗЕТИРАТЕ котела, задръжте натиснат поне за 
2 секунди бутона “R”. В случай на често повторение на 
аномалията, потърсете помощта на Техническия Сервиз.

ЗА БЕ Л Е Ж К А :  Мог ат  д а  с е  на п р а вя т  5 
последователни опита за рестартиране, след което 
котелът остава блокирал. За да се предприеме нов опит 
за рестартиране, трябва да изключите котела за няколко 
секунди.

Фигура  3

06
07

_1
20

5

Поправяеми
аномалити
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Този котел служи за нагряване на водата до температура по-ниска от тази на кипене, при наличие на атмосферно налягане. 
Котелът трябва да бъде монтиран към отоплителна инсталация и мрежа за снабдяване с топла битова вода, съобразно капацитета 
и мощността му.
Преди да монтирате котела, трябва да направите следните проверки:

a)  Уверете се, че котелът е предвиден за работа с вида газ на разположение. Това се вижда от надписа на опаковката и табелката 
на оборудването.

б)  Проверете дали коминът има необходимата тяга, няма стеснявания и в него не са изведени отводните тръби на други уреди, 
освен ако не е преназначен за тази цел според съответните действащите норми и разпоредби.

в)  Проверете, при наличие на снадки на вече съществуващи димоотводи, дали са съвсем чисти, тъй като при работа, нагара 
по стените може да падне и запуши прохода на изгорелите газове.

С цел да се запази правилното функциониране и гаранцията на оборудването, вземете задължително следните мерки:

1. Кръг на битовата топла вода:

1.1. Ако твърдостта на водата надвишава 20 °F (1 °F = 10 mg калциев карбонат на литър вода), се препоръчва монтажа на 
полифосфатен дозатор или устройство с подобно действие съобразено със съответните разпоредби.

1.2. Извършете акуратна промивка на инсталацията след монтажа на котела и преди употребата му.
1.3. Материалите използвани в кръга на битовата топла вода отговарят на изискванията на Директива 98/83/ЕО.

2. Отоплителен кръг

2.1. нова инсталация
 Преди да пристъпите към монтажа на котела, инсталацията трябва добре да се почисти с цел да се отстранят евентуални 

останки от стружки, запойки или разтворители, като се използват подходящи препарати налични в търговската мрежа, 
които са некиселинни, неалкални, неагресивни към метал, пластмаса и гума. Препоръчват се следните препарати:

 SENTINEL X300 или X400 и FERNOX Регенератор за отоплителни инсталации. При употребата на тези препарати, 
следвайте инструкциите към тях.

2.2. съществуваща инсталация:
 Преди монтажа на котела, инсталацията трябва напълно да се изпразни и добре да се почисти от утайки и нечистотии, 

използвайки споменатите в точка 2.1. подходящи препарати налични в търговската мрежа.
 За предпазване на инсталацията от варовикови отлагания е необходима употребата на препарати като SENTINEL X100 

и FERNOX Защита за отоплителни инсталации. При употребата на тези препарати, следвайте инструкциите към тях.
 Наличието на утайки в отоплителната инсталация води до неизправности в работата на котела(напр.прегряване и шум 

в топлообменника) 

Неспазването на тези изисквания води до невалидност на гаранционния срок.

Техническите указания и инструкции, които следват, са предназначени за инсталаторите с цел качествен монтаж. Указанията 
отнасящи се до запалването и употребата на котела се съдържат в раздела предназначен за потребителя.
•  Котелът може да се използва с всякакъв вид радиатори, конвекторни панелни, термо конвекторни, захранвани с една или две 

тръби. Диаметърът на тръбопровода, при всеки случай, се изчислява по традиционен метод в съответствие с характеристиката 
дебит-напорна височина указана на табелката и в параграф 25.

•  Опаковъчните материали (пластмасови торби, стиропор и др.) трябва да се пазят от достъпа на деца, като източници на 
потенциална опастност. 

•  Първото пускане трябва да се извърши от упълномощения Техническия Сервиз указан в приложението. 
Неспазването на горните указания води до невалидност на гаранционния срок.

УКАЗАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМПА
Ако се използва допълнителна помпа за отоплителната инсталация, монтирайте я на връщащия кръг на котела. Това позволява 
правилното функциониране на водния пресостат.

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ
ако бързонагряващия (смесен) котел е монтиран към слънчева инсталация, максималната входна температура на притока на 
битовата вода към котела не трябва да бъде по-висока от 60°C.

12. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

13. УКАЗАНИЯ ПРЕДИ МОНТАЖА
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13. INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA 14. МОНТАЖ НА КОТЕЛА 

След определяне местоположението на котела, уверете се, че е осигурено пространство за удобна поддръжка (нужно е 
пространство от най-малко 450mm над горната част на котела за подмяна на разширителния съд)
Извършете монтажа на инсталацията като започнете от положението на водопроводните и газови връзки в долната част на 
монтажната рамка. Препоръчва се монтажа на два спирателни крана на отоплителния кръг (изходен и входен) G3/4, които се 
добавят по желание на клиента и позволяват да се извършват ремонтни работи без да се източва водата от инсталацията. При 
монтаж към вече съществуващи инсталации, освен гореспоменатото, се препоръчва в долната част на обратния приток на 
котела да се предразположи утаителен съд за събиране на наноси и отпадъци, които остават и след почистването и могат да 
влязат в циркулация. След закрепване на котела на стената, свържете засмуквателния и отводния комин, комплектовани като 
аксесоари, по начина описан в следващите параграфи.
При монтаж на котел с естествена тяга, модел 24 MI – 24, осъществете свръзката към комина чрез метална тръба, дълготрайна 
и устойчива на механично въздействие, топлина и на действието на продуктите от горенето и евентуалния им конденз.

ВАЖНО
След като напълните котела, трябва да обезвъздушите всичките му вътрешни компоненти и тези на инсталацията, като следвате 
долуописаното:
• затворете спирателния кран на газта;
•  включете котела към захранването;
•  отворете клапана за обезвъздушаване на корпуса на помпата;
•  настройте котела на работен режим “ЗИМА” чрез бутон ( );
•  подайте заявка за отопление чрез стайния термостат;
•  към заявката за отопление добавете заявка за топла битова вода, като отворите един кран на топлата вода;
•  след няколко опита за запалване, котелът ще блокира (на дисплея ще се появи код на грешка E01) 
•  за да резетирате, задръжте натиснат бутона“R” за поне 2 секунди;
•  повторете процедурата поне още два пъти
•  затворете клапана за обезвъздушаване

След обезвъздушаване на котелната система, може да се пристъпи към първото пускане в действие.

БЕЛЕЖКА ЗА РАЗШИРИТЕЛНИЯ СЪД

Котелът е снабден фабрично с разширителен съд с вместимост 6 литра и предварително налягане 1 бар. Максималният обем на водата 
на инсталацията зависи от хидростатичното налягане и от средната температура от 80°C (изходна: 95°C входна: 75°C).

Хидростатично налягане (m) 5 6 7 8 9 10
Максимален обем на инсталацията (l) 110 105 95 85 77 70
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14. DIMENSIONI CALDAIA 15. РАЗМЕРИ НА КОТЕЛА

Фигура  5

24 FF - 24 MI FF 24 - 24 MI

C
G

_2
00

9 
/ 1

00
6_

18
02

C
G

_2
00

9 
/ 1

00
6_

18
03

G”3/4 ПОДАВАНЕ КЪМ ОИ G”1/2 ИЗХОД НА Б.Т.В.

G”3/4 ВРЪЩАНЕ ОТ ОИ G”1/2 ВХОД СТУДЕНА ВОДА

G”3/4 ВХОД НА ГАЗ В КОТЕЛА G”3/4 ПОДАВАНЕ КЪМ СЕРПЕНТИНАТА НА 
БОЙЛЕРА

ВНИМАНИЕ
Закрепете добре хидравличните връзки към нипелите на котела (максимална сила на завъртане 30 Nm).

Фигура  4

24 MI - 24 MI FF 24 - 24 FF 

C
G

_2
26

3 
/ 1

00
7_

14
03
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16. МОНТАЖ НА TРЪБИТЕ ЗА ПРИТОК НА ВЪЗДУХ И ОТВОД НА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ

Модел 24 MI FF - 24 FF 
Монтажа на котела може да се извърши лесно и удобно, 
благодарение на комплектованите аксесоари, които ще 
намерите описани в последствие.
Първоначално котелът е предразположен за свързване 
към една тръба за отвод и аспирация от коаксиален тип, 
вертикална или хоризонтална. Благодарение на аксесоара 
раздвоител може да се използват отделни тръби.

За монтажа трябва да се използват само аксесоарите 
комплектовани от производителя!

ВНИМАНИЕ: За гарантиране на по-голяма безопастност 
на работа, димоотводните тръби трябва да бъдат добре 
закрепени към стената посредством съответните скоби.

Фигура  6

05
03

_0
90

5/
C

G
16

38

… КОАКСИАЛЕН КОМИН ЗА ОТВОД И АСПИРАЦИЯ (КОНЦЕНТРИЧЕН)

Този тип комин позволява отвеждането на изгорелите газове и засмукването на въздух нужен за горенето както извън сградата, 
така и в комини от типа LAS.
Коаксиалното коляно от 90° позволява свързването на котела към тръбите за отвод и аспирация във всички посоки благодарение 
на възможността за завъртане на 360°. Може да бъде използвано като допълнително коляно в съчетание с коаксиалния комин 
или коляното от 45°.

При димоотвеждане навън, тръбата за отвод и аспирация 
трябва да излиза от стената поне 18 mm за да може да се постави 
алуминиева розетка с уплътнение с цел да се избегне проникване 
на вода.
Наклонът навън на този вид тръба трябва да бъде най-малко 1 
cм на метър дължина.

•  Монтажа на коляно от 90° намалява общата дължина на 
комина с 1 метър.

•  Монтажа на коляно от 45°намалява общата дължина на 
комина с 0,5 метра.

Първото коляно от 90° не влиза в изчисляването на 
наличната максимална дължина.Фигура  7

08
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_2
90

1 
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G
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Фиксаторен куплунг

Модел на котела Дължина (m)

Употреба на ДИАФРАГМА 

за АСПИРАЦИЯ

A
24 MI FF

24 FF
0 ÷ 1 Да

1 ÷ 4 Не
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16.1 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ХОРИЗОНТАЛНИ КОМИНИ

16.2 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С КОМИНИ ОТ ТИПА C42

16.3 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ С ВЕРТИКАЛЕН КОМИН

Монтажът може да се извърши както на наклонен покрив, така и на плосък покрив като се използва аксесоара комин и като 
опция за клиента, керемида с изолация.
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За по-подробна информация относно монтажа на аксесоарите, направете справка с техническото описание, което ги придружава.

L max = 9 m (Ø 80/125 mm)

L max = 4 m (Ø 60/100 mm)
 10 m (Ø 80/125 mm)  

L max = 4 m (Ø 60/100 mm)
 10 m (Ø 80/125 mm) L max = 4 m (Ø 60/100 mm)

 10 m (Ø 80/125 mm)

L max = 3 m (Ø 60/100 mm)
 9 m (Ø 80/125 mm) L max = 3 m (Ø 60/100 mm)

 9 m (Ø 80/125 mm)

L max = 7 m (Ø 80/125 mm) L max = 8 m (Ø 80/125 mm)



145
71.03982.03 - BGИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

… ОТДЕЛНИ КОМИНИ ЗА ОТВОД И АСПИРАЦИЯ 

Този вид комин позволява отвеждането на изгорелите газове както извън сградата, така и в отделни комини. Засмукването на 
въздух може да става на място различно от това на отвода на газовете. Аксесоарът раздвоител е снабден с редукционен пръстен 
за димоотвода (100/80) и пръстен за приток на въздух. Уплътнението и болтовете на пръстена за приток са предварително 
свалените от капака.

Коляното от 90° позволява свързването на котела към комините за отвод и аспирация във всички посоки благодарение на 
възможността за завъртане на 360°. Може да бъде използвано като допълнително коляно в съчетание с комина или коляното 
от 45°.

•  Монтажа на коляно от 90° намалява общата дължина на комина с 0,5 метра.
•  Монтажа на коляно от 45°намалява общата дължина на комина с 0,25 метра.

Първото коляно от 90° не влиза в изчисляването на наличната максимална дължина.

Модел на котела (L1+L2)
Положение на 

регулатора

    CO2 %

G20 G31

24 MI FF
24 FF

0 ÷ 4 1
7,2 84 ÷ 18 2

18 ÷ 30 3

Настройка на въздушния регулатора 
при раздвоения отвод

На с т р ой к ат а  н а  т о з и  р е г у л ат о р 
е  нео бходима з а  подо бряв ане на 
параметрите на работа и горене.
Чрез завъртане на пръстена за приток 
на въздух, който може да бъде монтиран 
както от дясно, така и от ляво на 
димоотвода, може своевременно да се 
регулира излишъка на приток съобразно 
общата дължина на тръбите за отвеждане 
и приток. 
Завъртете регулатора в посока обратна 
на часовниковата стрелка за намаляване 
на притока на въздух и обратно, за 
увеличаване. 
За по-добра експлоатация, може да се 
измери, чрез анализатор на продуктите от 
горенето, съдържанието на CO2 в димните 
газове при максимален температурен 
капацитет и постепенно да се настрои 
регулатора на приток, докато се достигнат 
стойностите на CO2 от следната таблица, 
при условие, че измерените са по-ниски. 
За правилния монтаж на това устройство, 
вижте придружаващата го инструкция
.

Фигура  8
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димоотвода

Фиксаторна муфа

Дозаторен пръстен за въздушен 
приток
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16.5 ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ТРЪБИ ЗА ПРИТОК И ОТВЕЖДАНЕ - C82

ВАЖНО - Минималният наклон навън на димоотвода трябва да бъде 1 cм на метър дължина. При монтаж на кит за конденз, 
наклона на тръбата трябва да бъде ориентиран към котела.

NB: За типа C52, терминалите на тръбите за приток на въздух и отвеждане на димните газове не трябва да се разполагат на 
противоположни стени на сградата.
За димоотводи тип C52, тръбата за приток на въздух трябва да е дълга максимум 10 метра. 

Ако димоотвода превишава дължина 6 метра, е необходимо да се монтира, в близост до котела, кит за събиране на конденз, 
комплектован като аксесоар

16.4 РАЗМЕРИ НА ОТДЕЛНИТЕ ТРЪБИ ЗА ПРИТОК И ОТВЕЖДАНЕ
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ВАЖНО: димоотводната тръба трябва да бъде подходящо изолирана, където повърхността ù влиза в контакт със стените 
на жилището (напр. с подложка от стъклена вата). За по-подробна информация относно монтажа на аксесоарите, вижте 
техническото описание, което ги придружава.
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17. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

18. СВЪРЗВАНЕ НА СТАЙНИЯ ТЕРМОСТАТ

•  Осигурете достъп до захранващия клеморед (фигура 9), както е обяснено в предишния параграф;
•  махнете мостчето на клеми (1) и (2);
•  вкарайте кабела с два проводника през каналчето и го свържете към двете клеми.

Електрическата безопастност на съоръжението е осигурена, когато същото е правилно свързано към добре заземена инсталация, 
съобразно изискванията за безопастност.
Котелът изисква свързване към ел. мрежа със захранване 230 V еднофазен + земя, посредством кабела с три проводника, с 
който е снабден, като се спазят полюсите ФАЗА – НУЛА.
Свързването трябва да се извърши чрез двуполюсен прекъсвач с отстояние между контактите от поне 3 mm. В случай на 
смяна на захранващия кабел, използвайте хармонизиран кабел “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 с максимален диаметър 8 mm.

…Достъп до захранващия клеморед

•  изключете котела от напрежението чрез двуполюсния прекъсвач;
•  развийте фиксаторните болтове на контролния панел на котела; 
•  завъртете контролния панел;
•  махнете капака, за достъп до електрическите свръзки (Фигура  9).

Бързодействащият предпазителят от 2A е вграден в захранващия клеморед (за проверка и/или подмяна, извадете черното 
гнездо на предпазителя).

ВАЖНО: спазвайте ориентацията на полюсите на захранването L (ЛИНИЯ/ФАЗА) - N (НУЛА).

(L) = Линия/ Фаза (кафяв)
(N) = Нула (син)
   = Земя (жълт-зелен)
(1) (2) = Изход за стаен термостат 
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Фигура  9
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19. СМЯНА НА ВИДА ГАЗ

Настройката на котела към употреба на природен газ (G. 20) или пропан/бутан (G. 31) се извършва от Техническия Сервиз 

Необходими са следните операции:

A) подмяна на дюзите на главната горелка и на газовата диафрагма (където е необходимо);
Б)  тариране на макс. и мин. стойности на регулатора на налягането.

A) Подмяна на дюзите

•  махнете внимателно главната горелка
•  сменете дюзите на главната горелка като ги затегнете добре за да няма течове на газ. Диаметъра на дюзите е указан в таблица 

2.

Б) Тариране на регулатора на налягането

•  свържете положителния контакт на налягане на един диференциален манометър, за предпочитане воден, към контакта за 
налягане (Pb) на газовия вентил (Фигура 10). Само при моделите със затворена камера, свържете отрицателния контакт 
на манометъра към “T”- образен вход, който позволява едновременното свързване на контакта за компенсация на котела, 
контакта за компенсация на газовия вентил (Pc) и самият манометър. (Измерването може да се извърши и като се свърже 
манометъра с контакта за налягане (Pb) и се махне предния панел на затворената камера);

 Измерването на налягането на горелките по начин различен от гореописания, може да не бъде достоверно, тъй като 
пренебрегва депресията създадена от вентилатора на затворената камера.

Б1) Регулация на номиналната мощност:
•  отворете крана на газта и настройте на режим Зима;
•  отворете кран на топлата битова вода до дебит от поне 10 литра за минута или дайте максимална заявка за нагряване;
•  махнете капака на модулатора;
•  регулирайте месинговия винт (a) докато достигнете стойностите указани в таблица 1;
•  проверете дали стойността на динамичното налягане на захранване на котела, измерено в контакт (Pa) на газовия вентил 

(Фигура 10) е правилна (37 mbar за пропан/бутан и 20 mbar за натурален газ).

Б2) Регулация на минималната мощност:
•  изключете захранващия кабел на модулатора и развийте винт (b) до достигане на стойността отговаряща на минималната мощност 

(виж таблица 1);
•  включете кабела;
•  поставете капака на модулатора и уплътнете.

Б3) Последна промяна
•  залепете допълнителния етикет доставен за пренастройка на котела и отбележете типа газ и извършените регулации.

Фигура  10

газов вентил 
мод. SIGMA 845
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газова диафрагма

ВНИМАНИЕ
Ако налягането на захранване с природен газ е прекалено ниско (по-ниско от 17 mbar), махнете газовата диафрагма, монтирана 
над газовия вентил (фиг.10) и настройте параметъра  F02=00 от елекронния контрол (§21). 
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19.1 ФУНКЦИЯ ЗА ТАРИРАНЕ НА ГАЗОВИЯ КЛАПАН

Забележка

Функцията се дезактивира автоматично след около 15 минути, при което електронното табло преминава на предишния си 
режим на работа или при досигане на максималната зададена температура.

За по-лесно тариране на газовия клапан, може да се зададе функцията за тариране 
директно от командното табло на котела, следвайки долуописаните указания:

a) натиснете едновременно за поне 6 секунди бутоните  e  
b) след около 6 секунди символите  започват да примигват;
c) през интервал от 1 секунда, на дисплея се визуализира, “100” и температурата на 

подаване.
 На този етап котелът работи с максимална мощност в режим на отопление (100%).
d) Чрез натискане на бутоните +/-  може да се регулира на момента (100% или 0%) 

мощността на котела;
e)  Регулирайте болта “Pmax/Pmin” (фигура 10) до достигане на отбелязаната на Табела 

1 стойност на налягането.
 За регулиране на налягането при максимална мощност на работа, завъртете болта 

“Pmax” (фиг. 10) в посока на часовниковата стрелка за увеличаване или в обратната 
посока за намаляване на налягането към горелката.

 За регулиране на налягането при минимална мощност на работа, завъртете болта 
“Pmin” (фиг. 10) в посока обратна на часовниковата стрелка за увеличаване или 
в посока на часовниковата стрелка за намаляване на налягането към горелката.

f)  чрез натискане на на бутоните +/-  може постепенно да се зададе желаното ниво 
на мощност (интервал = 1%).

За излизане от функцията, натиснете бутон .
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Разход 15°C-1013 mbar 24 MI FF - 24 FF 24 - 24 MI
G20 G31 G20 G31

Номинална мощност 2,80 m3/h 2,00 kg/h 2,80 m3/h 2,04 kg/h

Минимална мощност 1,12 m3/h 0,82 kg/h 1,12 m3/h 0,82 kg/h

Долна топлина на изгаряне 34,02 MJ/m3 46,34 MJ/kg 34,02 MJ/m3 46,34 MJ/kg

Таблица 2

* 1 mbar = 10,197 mmH2O

Таблица на дюзите на горелката

24 MI FF - 24 FF 24 - 24 MI
тип газ G20 G31 G20 G31

диаметър на дюзите (mm) 1,28 0,77 1,18 0,77

Налягане на горелката (mbar*)
МИНИМАЛНА МОЩНОСТ 2,0 5,7 2,4 5,6

Налягане на горелката (mbar*)
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 11,6 32,6 13,8 31,0

Диаметър на газовата диафрагма  (mm) 4,8 — 5,5 —

N° дюзи 13

Таблица 1
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20. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ДИСПЛЕЯ (ФУНКЦИЯ “INFO”)

Задръжте натиснат за поне 5 секунди бутона “i” за да визуализирате на дисплея, разположен на челния панел на котела, 
информация за работата на котела.

• Натиснете бутони  (+/-) за да визуализирате следната информация:

A00: актуална стойност (°C) на температурата на битовата вода (A.C.S.);
A01: актуална стойност (°C) на външната темпаратура (при включена външна сонда);
A02: стойност (%) на тока на модулатора (100% = 310 mA METAН - 100% = 310 mA ПРОПАН);
A03: стойност (%) на обхвата на мощността (MAX R);
A04: зададената стойност (°C) на температурата за отопление  - - При свързана външна сонда, се визуализира величината 

на кривата “kt” (параграф 26);
A05: актуална стойност (°C) на изходната температура за отопление;
A06: зададената стойност (°C) на температурата на битовата вода;
A07: — — ;
A08: стойност (l/minx10) на дебита на битовата вода;
A09: последната регистрирана грешка на работа на котела.
 
• Тази функция е активна за време от 3 минути. Функцията “INFO” може да се прекъсне с натискане на бутон (i) за поне 5 

секунди или чрез изключване на котела от напрежението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато функцията “INFO” е активирана, на дисплея (фигура 12) се появява надпис “A00”, който се 
редува със стойността на изходната температура на котела
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21. НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ
За настройване на параметрите на котела, натиснете едновременно бутон (– ) и бутон (– ) за поне 6 секунди. Когато 
функцията е активирана, на дисплея се появява надписа “F01”, който се редува със стойността на визуализирния параметър.

Промяна на параметрите
• За преглед на параметрите, използвайте бутони (+/– );
• За настройка на отделните, параметри използвайте бутони (+/– );
• За запеметяване на стойността, натиснете бутон ( ); на дисплея се появява надпис  “MEM”;
• За излизане от настройката без запеметяване, натиснете бутон (i); на дисплея се появява надпис “ESC”.

22. УСТРОЙСТВА ЗА НАСТРОЙКА И БЕЗОПАСТНОСТ
Котелът е реализиран в съответствие с всички изисквания на европейските нормативи и по-точно е оборудван с:

• Пресостат за въздуха (модел  24 MI FF - 24 FF)
 Това устройство позволява запалването на горелката само при напълно изправна система за отвеждане на отработилите 

газове. При наличие на някоя от следните аномалии:
• терминала на димоотвода е запушен
•  тръба на Вентури
•  блокиран вентилатор 
•  връзката тръба на Вентури - пресостат е прекъсната 
котелът остава в изчакване и сигнализира грешка с код E03 (виж таблица параграф 10).

• Термостат на отработилите газове (модел 24 MI - 24)
 Това устройство, чийто сензор е разположен в лявата част на колектора на отработилите газове, прекъсва притока на газ 

към главната горелка при запушен комин и/или липса на тяга.
 В такъв случай, котелът блокира и дава сигнал за грешка с код E03 (параграф10).
 За пускане отново, след премахване на причината, натиснете бутон ( ), за поне 2 секунди.

Изключването на това устройство е забранено

Описание параметри
Фабрични настройки

24 MI FF 24 FF 24 MI 24

F01 Тип котел
10 = затворена камера  20 = отворена камера 10 10 20  20

F02 Тип на използвания газ
01 = METAН И ПРОПАН/БУТАН 02

F03

Водопроводна система
00 = съоръжение с незабавно нагряване
03 = съоръжение с външен бойлер
04 = съоръжение само за отопление
13 = предварително нагряване (24 часа)
14 = предварително нагряване (1 час)

13 04 13 04

F04/ F05
Настройка на програмно реле 1 e 2  
(виж инструкцията SERVICE)
00 = неактивна функция

00

F06 Настройка на максимална зададена температура (°C) за отопление
00 = 85°C - 01 = 45°C (неактивна функция) 00

F07 Конфигурация предимство кръг на битовата вода 00 01 00  01

F08 Maкс. мощност в режим на отопление (0-100%) 100

F09 Maкс. мощност в режим на битова топла вода (0-100%) 100

F10 Mин. мощност в режим на отопление (0-100%) 00

F11 Време на изчакване преди ново пускане в режим на отопление  
(00-10 Минути) - 00=10 Секунди 03

F12 Диагностика (Виж инструкцията SERVICE) --      

F13-F14-F15 Фабрична настройка 00

F16
Функция Антилегионела (c F03=03)
00 = дизактивирана функция 
55...67 = активирана функция (сетпойнт °C) 

00

F17
Избор на вида отоплителен пресостат 
00 = хидравличен пресостат 
01 = диференциален хидравличен пресостат 

00

F18 Данни на производителя 00
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• Защитен термостат
 Това устройство, чийто сензор е поставен на подаването къп отоплението, прекъсва притока на газ към горелката в случай 

на прегряване на водата от първичния кръг. В такава ситуация, котелът блокира и само след като се премахне причината, 
може да се повтори запалването, чрез натискане на бутон ( ), за поне 2 секунди.

Изключването на това устройство е забранено

• Detector de llama por ionización
 Йонизационния електрод, разположен на дясната страна на горелката, гарантира безопастност в случай на липса на захранване 

с газ или непълно изгаряне в горелката.
 В такава ситуация, котелът блокира след 3 опита на запалване.
 Трябва да натиснете бутон ( ), за поне 2 секунди за да се възстановят нормалните условия на работата.

• Воден пресостат
 Това устройство разрешава запалването на горелката само ако налягането в инсталацията превишава 0,5 бара.

•  Постциркулация на помпата в отоплителния кръг
 Постциркулацията на помпата е електронно задействана, трае 180 секунди и се активира при отоплителен режим на работа 

от стайния термостат, след загасяне на горелката.

•  Постциркулация на помпата в кръга на битовата топла вода
 Постциркулацията на помпата е електронно задействана, трае 30 секунди и при режим на производство на битова топла 

вода се активира от сондата, след загасяне на горелката.

•  Защита от замръзване (кръг на отопление и битова вода)
 Електронното управление на котела е снабдено със защита от замръзване в отоплителния кръг, която при изходна температура 

на инсталацията по-ниска от 5 °C, задейства горелката до достигане на изходна температура от 30 °C.
 Защитата е активна ако котелът е включен към ел. мрежата, ако има газ и налягането в инсталацията е подходящо.

•  Липса на циркулация на вода в първичния кръг (вероятност от блокирала помпа)
 При липса или недостиг на циркулация на вода в първичния кръг, котелът блокира и сигнализира грешка с код E25 

(параграф10).

•  Противоблокажен механизъм за помпа
 При липса на заявка за нагряване в продължение на 24 часа, в отоплителен режим, помпата се задейства автоматично за 10 

секунди.
 Защитната функция е активна, когато котелът е включен към ел. захранването.

•  Противоблокажен механизъм за трипътен вентил
 При липса на заявка за нагряване в продължение на 24 часа, в отоплителен режим, трипътният вентил извършва пълна 

комутация. Тази функция е активна, когато котелът е включенкъм ел. захранването.

•  Предпазна хидравлична клапа (кръг на отопление)
 Това устройство, тарирано на 3 бара, обслужва отоплителния кръг.

Препоръчва се монтаж на защитната клапа към тръбоотвод със сифон. Забранено е ползването ù за изпразване на отоплителния 
кръг.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се повреди сондата NTC на кръга на топлата вода, производството на топла битова вода е осигурено. В 
такъв случай, контрола на температурата се извършва от отоплителната сонда.

23. МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОДА ЗА ЗАПАЛВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПЛАМЪКА
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За измерване на к.п.д. на горене и състава на отпадъчните продукти от горенето, котелът е оборудван с два контакта 
предназначени за целта.
Единият контакт е свързан със системата за отвеждане на изгорелите газове и чрез него може да се измерва състава на 
отпадъчните продукти от горенето и к.п.д. на горене.
Другият е свързан със системата за приток на чист въздух за горенето и контролира евентуалната рециркулация на отпадъчните 
продукти от горенето при коаксиалните комини.
Чрез контакта свързан със системата за отвеждане, могат да се контролират следните параметри:
 • температура на изгорелите газове
 • концентрацията на кислород (O2) или на въглероден двуокис (CO2);
 • концентрацията на въглероден окис (CO).
Температурата на въздуха за поддържане на горивния процес се измерва чрез контакта към системата за приток на въздух, 
като се вкарва измервателна сонда на около 3 см. 

ЗАБЕЛЕЖКА: за регулацията на номиналната мощност виж раздел 19 (B1)

При котлите с естествена тяга, трябва да се направи отвор на димоотводната тръба на разстояние от котела 2 пъти вътрешния 
диаметър на самия димоотвод. 
Посредством този отвор могат да се контролират следните параметри:
• температура на изгорелите газове
• концентрацията на кислород (O2) или на въглероден двуокис (CO2);
• концентрацията на въглероден окис (CO).
Температурата на въздуха за поддържане на горивния процес се измерва в близост до входа на притока на въздух към котела. 
Отворът, който трябва да се направи от квалифицирано лице преди първоначалното пускане на котела, трябва да бъде подходящо 
затворен за да гарантира херметичността на отвода на димните газове.

24. ПРОВЕРКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГОРЕНЕ

25. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕБИТ/НАПОРНА ВИСОЧИНА НА ТАБЕЛКАТА
Помпата, която се използва (GRUN-
DFOS UPSO 15-50) е от високонапорен 
тип, подходяща е за всеки вид 
отоплителна инсталация с една или 
две тръби. Автоматичният вентил за 
обезвъздушаване, вграден в корпуса 
на помпата осигу рява бързото 
обезвъздушаване на отоплителната 
инсталация.

Графика  1
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26. СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНАТА СОНДА  

В кабелната група, която излиза от командното табло, има два ЧЕРВЕНИ шермовани кабела. Свържете външната сонда със 
шермовката.
При свързана водна сонда, може да се промени кривата “kt” (Графика 2) чрез бутоните +/- .

ЗАБЕЛЕЖКА: При монтаж в средно голямо жилище (добра външна изолация и инсталация с радиатори) е препоръчително 
климатичната крива “kt” да се настрои на стойност  “25”.

27. МОНТАЖ НА ВЪНШЕН БОЙЛЕР

Модел 24 - 24FF

Сондата NTC за предимство на битовата топла вода се доставя като аксесоар.

СВЪРЗВАНЕ НА СОНДАТА НА БОЙЛЕРА

Котелът е предразположен за монтаж на тяло бойлер. Направете водопроводните връзки както е показано на фиг. 14. Свържете 
сондата NTC за предимство на топлата вода към клеми 5-6 от клеморед M2. Датчика на сондата NTC трябва да бъде вкаран в 
съответното за целта кладенче на бойлера. Температурата на битовата вода (35 °C...60 °C) се регулира чрез бутоните +/– .

Фигура  14

ЛЕГЕНДА:

UB БОЙЛЕР
UR ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО 
V3V ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ 
M2 КЛЕМОРЕД ЗА СВЪРЗВАНЕ
SB СОНДА БОЙЛЕР ЗА ПРЕДИМСТВО 

НА БИТОВА ТОПЛА ВОДА
MR ПОДАВАНЕ КЪМ ОТОПЛЕНИЕ
MB ПОДАВАНЕ КЪМ БОЙЛЕР
RR ВРЪЩАНЕ ОТОПЛЕНИЕ/ БОЙЛЕР

ВНИМАНИЕ : Проверете дали параметър F03 = 03 (параграф 21).

TM = Обхват на изходната температура
Те = външна темпаратура Графика 2
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За да се осигури максимален капацитет на работа на котела, е необходимо веднъж в годината да се извършват следните контроли:

•  проверка на вида и здравината на уплътненията на газовата и горивната система;
•  проверка на състоянието и правилното разположение на елктродите за запалване и контрол на пламъка;
•  проверка на състоянието на горелката и правилното ù закрепване;
•  проверка за евентуални отпадъци в горивната камера;
  За почистването им използвайте прахосмукачка;
•  проверка на правилната настройка на газовия вентил;
•  проверка на налягането в отоплителната инсталация;
•  проверка на налягането в разширителния съд;
•  проверка на правилното функциониране на вентилатора;
•  проверка на проходимостта на тръбите за отвод и приток.

ВНИМАНИЕ
Преди да предприемете каквато и да е манипулация, убедете се,че котелът не е включен към ел. захранването.
След приключване на поддръжката, възстановете положението на ключовете и/или стойностите на работните параметри 
на котела.
 

28. ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД

Изпразването на котела може се извърши посредством съответното кранче разположено на котела.
При моделите MS 24 MI и MS 24 MI FF, кранчето за мъркуч се намира на дъното, а при котли MS 24 и MS 24FF, е разположено 
до помпата (1 – фиг. 15).

За да изпразните котела от кранчето за мъркуч, разположено на дъното на котела, следвайте указанията по-долу (фиг.15):

- затворете спирателните кранове на котела
- отворете кранчето за мъркуч с помощта на 8 мм шестостенен ключ;
- изпразнете котела;
- затворете кранчето за мъркуч с помощта на 8 мм шестостенен ключ.

29. ИЗПРАЗВАНЕ НА КОТЕЛА
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Филтрите на топлата вода и на отоплението се намират в съответни издърпващи се гилзи. Филтърът на отоплителния кръг се 
намира на обратния приток на отоплението (фигура 16F), филтърът на кръга на битовата вода се намира на входа на студената 
вода (фигура 16E). За почистване на филтрите следвайте долуописаните указания:

•  изключете котела от ел. захранване;
•  затворете кранчето на входа на битовата вода;
•  източете водата от отоплителния кръг като отворите кранче А от фигура 16;
•  махнете скобата (1-E/F) на филтъра както е показано на фигурата и издърпайте внимателно гилзата (2-E/F), в която е поставен 

филтъра, без да прилагате излишна сила;
•  за да извадите гилзата на филтъра на отоплението, първо трябва да махнете мотора на трипътния вентил (1-2G – фигура 

16);
•  почистете филтъра от отпадъци и утайки;
•  поставете филтъра отново в гилзата и я вкарайте в гнездото ù, като я застопорите със съответната скоба.
•  за смяна на сондата на битовата вода, вижте фигура 16D.

ВНИМАНИЕ
При смяна и/или почистване на пръстените “OR” на хидравличната група, не използвайте като смазочни вещества, масла или 
грес, а само Molykote 111.

30. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИТЕ 

Почистването на кръга на битовата вода може да се извърши без да се маха топлообменника вода-вода, ако първоначално, на 
изхода на топлата битова вода, е монтирано съответно кранче (по желание на клиента). За почистването следвайте долуописаното:
•  Затворете кранчето за приток на битова вода;
•  Източете водата от битовия кръг като отворите кран на топлата вода;
•  Затворете кранчето за изход на битовата вода;
•  Махнете скобата1E на фигура 16;
•  Извадете филтъра(2E фигура 16);
•  За смяната на сондата NTC на битовата вода, вижте фигура 16D.

Ако не е предвидено гореспоменатото кранче като опция, топлообменникът вода-вода трябва да се демонтира както е описано 
в следващия параграф и да се почисти отделно. Препоръчва се почистването от варовик и на сондата NTC на битовия кръг 
и съответното ù гнездо (фигура 16D).
За почистване на топлообменника и/или битовия кръг, използвайте продукта Cillit FFW-AL o Benckiser HF-AL.

31. ПОЧИСТВАНЕ НА ВАРОВИКОВИТЕ ОТЛАГАНИЯ В КРЪГА НА БИТОВАТА ТОПЛА ВОДА
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Топлообменикът, изработен от неръждаема стомана може да се демонтира с помощта на шестостенен ключ по следните указания:
•  изпразнете инсталацията, ако е възможно само котела, посредством съответното за целта кранче за източване;
•  източете водата от кръга на битовата вода;
•  освободете тръбата, свързваща разширителния съд с хидравличната група;
•  махнете пресостата на отоплението (16H) без да прекъсвате кабелите;
•  махнете двата челно разположени фиксаторни болта на водния топлообменник (фигура 16) и го извадете от гнездото му, 

като използвате пространството, освободено от демонтажа на отоплителния пресостат;
•  почистете топлообменника и отново го монтирайте;
•  закрепете свързващата тръба между разширителния съд и хидравличната група;
•  поставете отново водния пресостат на мястото му.

32. ДЕМОНТАЖ НА ТОПЛООБМЕННИКА ВОДА – ВОДА

ВНИМАНИЕ
Обърнете голямо внимание при демонтажа на отделните компоненти на водопроводната група.
Не използвайте остри инструменти, не оказвайте излишен натиск при отстраняване на фиксаторните скоби. 

Фигура  16

C
G

_2
07

8 
/ 1

00
9_

22
01



158
71.03982.03 - BGИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА

33. ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА НА ПОТОЦИТЕ

24 MI FF

Легенда:

 1  Помпа със сепаратор за въздух
 2  Невъзвратен клапан
 3  Трипътен вентил
 4  Мотор трипътен вентил
 5  Манометър
 6  Филтър на отоплителния кръг
 7  Дисконектор
 8  Кран за пълнене на котела
 9  Филтър на студената битова вода
 10  Сензор за предимство на битовата гореща вода
 11  Сонда NTC на битовия кръг
 12  Невъзвратен клапан на автоматичен байпас
 13  Хидравличен пресостат 
 14  Кран за източване на котела
 15  Предпазен клапан

 16  Ламелен воден топлообменник
 17  Газов вентил с диафрагма
 18  Газова рампа с дюзи 
 19  Сонда NTC отопление
 20  Електрод за запалване/контрол на пламъка
 21  Защитен термостат
 22  Топлообменик вода-димни газове
 23  Колектор на димните газове
 24  Вентилатор
 25  Тръба Вентури
 26  Контакт за положително налягане
 27  Контакт за отрицателно налягане
 28  Пресостат за въздуха
 29  Горелка
 30  Разширителен съд

Фигура  17
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24 MI

Легенда:

 1  Помпа със сепаратор за въздух
 2  Невъзвратен клапан
 3  Трипътен вентил
 4  Мотор трипътен вентил
 5  Манометър
 6  Филтър на отоплителния кръг
 7  Дисконектор
 8  Кран за пълнене на котела
 9  Филтър на студената битова вода
 10  Сензор за предимство на битовата гореща вода
 11  Сонда NTC на битовия кръг
 12  Невъзвратен клапан на автоматичен байпас
 13  Хидравличен пресостат 

 14  Кран за източване на котела
 15  Предпазен клапан
 16  Ламелен воден топлообменник
 17  Газов вентил с диафрагма
 18  Газова рампа с дюзи 
 19  Сонда NTC отопление
 20  Електрод за запалване/контрол на пламъка
 21  Защитен термостат
 22  Топлообменик вода-димни газове
 23  Колектор на димните газове
 24  Термостат на димните газове
 25  Горелка
 26  Разширителен съд

Фигура  18
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24 FF

Легенда:

 1  Автоматичен байпас с невъзваратна клапа
 2  Хидравличен пресостат
 3  Трипътен вентил
 4  Мотор трипътен вентил
 5  Газов вентил с диафрагма
 6  Газова рапма с дюзи
 7  Сонда NTC отопление 
 8  Електрод за запалване/контрол на пламъка
 9  Защитен термостат
 10  Топлообменик вода-димни газове
 11  Колектор на димните газове
 12  Вентилатор

 13  Тръба на Вентури
 14  Контакт за положително налягане
 15  Контакт за отрицателно налягане
 16  Пресостат за въздуха
 17  Горелка
 18  Разширителен съд
 19  Помпа със сепаратор за въздух
 20  Невъзвратен клапан
 21  Кран за източване на котела
 22  Манометър
 23  Предпазен клапан
 24  Дисконектор

Фигура  19
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24

Легенда:

 1  Автоматичен байпас с невъзваратна клапа
 2  Хидравличен пресостат
 3  Трипътен вентил
 4  Мотор трипътен вентил
 5  Газов вентил с диафрагма
 6  Газова рапма с дюзи
 7  Сонда NTC отопление 
 8  Електрод за запалване/контрол на пламъка
 9  Защитен термостат
 10  Топлообменик вода-димни газове

 11  Колектор на димните газове
 12  Термостат на димните газове
 13  Горелка
 14  Разширителен съд
 15  Помпа със сепаратор за въздух
 16  Невъзвратен клапан
 17  Кран за източване на котела
 18  Манометър
 19  Предпазен клапан
 20  Дисконектор

Фигура  20
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34. СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ

24 MI FF
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Цвят на кабелите

C = Син 
M = Кафяв 
N = Черен
R = Червен
G/V = Жълт/Зелен
B = Бял
V = Зелен

ЕЛКТРОД ЗА ЗАПАЛВАНЕ/
КОНТРОЛ

ТЕРМОСТАТ

ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ

ПОМПА 

ВЕНТИЛАТОР СЕНЗОР ЗА ПРЕДИМСТВО 
НА Б.Т.В.

СОНДА NTC Б.Т.В.
ВЪНШНА 

СОНДА
ХИДРАВЛИЧЕН ПРЕСОСТАТ

ЗАЩИТЕН 
ТЕРМОСТАТ

ПРЕСОСТАТ ЗА ВЪЗДУХА

СОНДА NTC 
ОТОПЛЕНИЕ.ПРОГРАМИРАНЕ 
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24 MI
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Цвят на кабелите

C = Син 
M = Кафяв 
N = Черен
R = Червен
G/V = Жълт/Зелен
B = Бял
V = Зелен

ЕЛКТРОД ЗА ЗАПАЛВАНЕ/
КОНТРОЛ

ТЕРМОСТАТ

ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ

ПОМПА 

СЕНЗОР ЗА ПРЕДИМСТВО 
НА Б.Т.В.

СОНДА NTC Б.Т.В.
ВЪНШНА 

СОНДА
ХИДРАВЛИЧЕН ПРЕСОСТАТ

ЗАЩИТЕН 
ТЕРМОСТАТ

СОНДА NTC 
ОТОПЛЕНИЕ.ПРОГРАМИРАНЕ 

ТЕРМОСТАТ ЗА 
ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ
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24 FF

Цвят на кабелите

C = Син 
M = Кафяв 
N = Черен
R = Червен
G/V = Жълт/Зелен
B = Бял
V = Зелен
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24

Цвят на кабелите

C = Син 
M = Кафяв 
N = Черен
R = Червен
G/V = Жълт/Зелен
B = Бял
V = Зелен

ЕЛКТРОД ЗА ЗАПАЛВАНЕ/
КОНТРОЛ

ТЕРМОСТАТ
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35. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел MS   24 MI FF 24 FF 24 MI 24 
Клас   II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P

Номинален топлинен дебит  kW 25,8 25,8 26,3 26,3 
Минимален топлинен дебит  kW 10,6 10,6 10,6 10,6 
Номинална топлинна мощност  kW 24 24 24 24 
  kcal/h 20.600 20.600 20.600 20.600 
Минимална топлинна мощност  kW 9,3 9,3 9,3 9,3 
  kcal/h 8.000 8.000 8.000 8.000 
К.п.д. според директива 92/42/ЕО  — ★★★	 ★★★	 ★★	 ★★	

Максимално налягане на водата в отоплителния кръг bar 3 3 3 3 
Вместимост на разширителния съд  l 6 6 6 6 
Налягане на разширителния съд  bar 1 1 1 1 
Максимално налягане на водата в кръга на Б.Т.В. bar 8 — 8 — 
Минимално динамично налягане на водата в кръга на Б.Т.В. bar 0,15 — 0,15 — 
Минимален дебит на водата в кръга на Б.Т.В.  l/min 2,0 — 2,0 — 
Производство на Б.Т.В. с ΔT=25 °C  l/min 13,7 — 13,7 — 
Производство на Б.Т.В. с ΔT=35 °C  l/min 9,8 — 9,8 — 
Специфичен дебит (*)  l/min 12 — 12 — 
Температурни граници на отоплителния кръг  °C 30/85 30/85 30/85 30/85 
Температурни граници на кръга на Б.Т.В.  °C 35/60 35/60*** 35/60 35/60***
Тип  —    C12-C32-C42-C52-C82-B22 B11BS B11BS 

 
Диаметър на коаксиалния димоотвод    mm 60 60 - - 
Диаметър на коаксиалната тръба за приток на въздух   mm 100 100 - - 
Диаметър на раздвоения димоотвод    mm 80 80 - - 
Диаметър на раздвоения oтвод за приток на въздух   mm 80 80 - -
Диаметър на димоотвода    mm - - 125 125 
Максимално количество на димните газове  kg/s 0,014 0,014 0,020 0,020 
Минимално количество на димните газове  kg/s 0,014 0,014 0,018 0,018 
Максимална температура на димните газове  °C 146 146 110 110 
Минимална температура на димните газове  °C 116 116 85 85 
Клас NOx  — 3 3 3 3 
    — G20 G20 G20 G20 
Tип газ    — G31 G31 G31 G31 
Налягане на захранването с природен газ    mbar 20 20 20 20 
Налягане на захранването с пропан/бутан   mbar 37 37 37 37 
Напрежение на електрическото захранване   V 230 230 230 230 
Честота на електрическото захранване   Hz 50 50 50 50 
Номинална ел. мощност   W 130 130 80 80 
Нетно тегло  kg 33 32 29 28 
Размери Височина mm 730 730 730 730 
 Ширина mm 400 400 400 400 
 Дълбочина mm 299 299 299 299 
Степен на защита от влага и проникване на вода   (**) IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D 
       
(*) според EN 625       
(**) според EN 60529
(***) с външен бойлер

Фирмата DE DIETRICH, в пред вид непрекъснатия процес на подобрение на производството, си запазва правото да променя данните изложени 
в тази документация, във всеки момент и без предупреждение. Настоящата документация има информативна стойност и не може да се счита за 
договор с трети лица.




