GN4 N

Чугунен котел с висок КПД за течни и/или газообразни
горива
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте GN4 N, котел на Фероли, произведен с напреднала концепция,
авангардна технология, висока надеждност и качество на производството. Молим Ви да прочетете
внимателно настоящото ръководство и да го съхранявате грижливо за всяка по-нататъшна
употреба.
GN4 N е водогреен котел с висок КПД за производство на топла вода за отопление, създаден за
работа за горелки с течно или газообразно гориво.
Тялото на котела е от чугунени елементи, чиято структура и внимателно проектиране на
оребряването гарантират висока ефективност на топлообмена при всякакви работни условия.
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Важни съвети
Настоящото ръководство съдържа важни сведения за безопасността при употреба, за
инсталирането и поддръжката и съставлява неразделна и съществена част от продукта. Да
се прочете преди инсталирането и употребата.
Това съоръжение е предназначено само за предвидените от производителя цели. Това
съоръжение служи за загряване на вода при температура по-ниска от тази на завиране на
водата при атмосферно налягане и трябва да бъде свързан с отоплителна инсталация и /
или инсталация за подаване на вода за битови нужди, в съответствие с неговите
характеристики и качества и топлинния му капацитет. Всяка друга употреба се счита за
неправилна и поради това опасна.
Забранено е да се отварят или пипат съставните части на апарата, с изключение на частите,
предвидени за поддръжката, както е забранено и да се модифицира апарата за да се
променят характеристиките му или предназначението му.
Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват при спазване на нормите, според
инструкциите на производителя и трябва да бъдат извършени от квалифициран персонал.
Погрешната инсталация или лошата поддръжка могат да причинят вреди на хора, животни
или предмети. Изключена е всяка отговорност от производителя за вреди, причинени от
погрешно инсталиране и употреба или всяко несъблюдаване на дадените инструкции.
Преди да почиствате или правите поддръжка на котела, изключете котела от захранващата
мрежа от прекъсвача на инсталацията и / или съответните устройства за изключване.
В случай на повреда и / или лошо функциониране на котела, изключете го като се
въздържате от всякакви опити за поправка или директна намеса. Обръщайте се само към
професионално квалифициран персонал.
След отстраняване на опаковката проверете цялостта на съдържанието. Опаковъчните
елементи не трява да бъдат оставяни в обсега на деца, понеже могат да предизвикат
евентуални опасности.

Производител

PIN
Търговско име

Бар код
Сериен номер
Топлинна мощност
Полезна мощност
Max работно налягане

Максимална работна температура
Водно съдържание

Електрическо захранване
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Сертифициране
Маркировката СЕ удостоверява, че съоръженията на Фероли са произведени в съответствие с
изискванията, съдържащи се в европейските директиви, отнасящи се за тях.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Производителят: ФЕРОЛИ АД
Адрес: Via Ritonda 78/A 37047 San Bonifacio VR, ITALY
Декларира, че този уред отговаря на следните директиви на ЕО:
 Директива Газ 90/396
 Директива Производителност 92/42
 Директива Ниско Напрежение 73/23 (модифицирана с 93/68)
 Директива Електромагнитна Съвместимост 89/336 (модифицирана с 93/68).
Президент и отговорен представител
Данте Фероли
Вносител: КлиВенТо ЕООД
Адрес: ул. “Златовръх” 34, София 1407

Съгласно европейското законодателство съоръжението e предназначено за инсталации, в които вече
е монтиран подобен продукт и следва да се използва за неговата замяна.
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1.1 Командно табло
Легенда
1. Място за централа за електронно
управление
2. Термометър
3. Термозащита
4. Двустепенен регулиращ
термостат
5. Линеен прекъсвач “0 – І – TEST”
6. Лампичка прозорче блок горелка

фиг. 1
1.2 Включване
Поставете главен ключ 5 на позиция “І”, за да захраните котела и горелката. Прочетете
ръководството на горелката за да видите начина й на работа.

1.3 Регулиране
Задайте желаната температура на инсталацията чрез термостат за регулиране 4. Ако е свързана
централата за терморегулиране (опция), обърнете се към съответното ръководство с инструкции.

1.4 Изключване
За кратки периоди на почивка е достатъчно да преместите ключ 5 (фиг. 1) на комадния панел в
позиция “0”.
За дълги периоди на прекъсване на работа, освен ключ 5, е задължително да затворите и вентила
за спиране на горивото.
За дълги периоди на прекъсване на работа по време на зимния сезон, за предотвратяване на щети,
дължащи се на замръзване, е необходимо в системата да се добави подходящ антифриз или
исталацията да се изпразни напълно.

1.5 Аномалии
Могат да бъдат проверени причини за блокиране, които потребителят сам може да поправи /
рестартира:
а) Блокиране на горелката, сигнализирано от индикатор 6 (фиг. 1). Погледнете ръководството на
горелката.
б) Включване на термозащита, активира се когато температурата в котела достигне стойност над
тази, която може да създаде предпоставки за опасност. За рестартиране на функционирането,
развийте тапа 3 и натиснете бутона за рестарт.
При повторение на проблема потърсете помощ от Квалифициран персонал или сервизен център.
В случай на повреда и / или лошо функциониране на котела, изключете го, като се въздържате от
всякакви опити за поправка или директна намеса. Обръщайте се само към професионално
квалифициран и упълномощен персонал.

2. ИНСТАЛИРАНЕ
Главни предписания
Това съоръжение трябва да бъде употребявано само за целите, за които е създадено. Това
съоръжение служи за загряване на вода при температура по-ниска от тази на завиране на водата
при атмосферно налягане и трябва да бъде свързан отоплителна инсталация и / или инсталация за
подаване на вода за битови нужди, в съответствие с неговите характеристики и качества и
топлинния му капацитет. Всяка друга употреба се счита за неправилна и поради това опасна.
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ИНСТАЛИРАНЕТО НА КОТЕЛА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО САМО ОТ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ПЕРСОНАЛ С РЕАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ
ИНСТРУКЦИИ, ДАДЕНИ В ТОВА ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, НОРМИТЕ В СИЛА,
ПРЕДПИСАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ НОРМАТИВИ.
Погрешното инсталиране може да предизвика щети на хора, животни или предмети, за които
производителя не може да бъде държан под отговорност.

Място на инсталиране
Котелът трябва да бъде инсталиран в подходящо помещение с вентилационни отвори навън,
според предписанията на нормите в сила. Ако в същото помещение има повече горелки или
аспиратори, които могат да работят едновременно, отворите за проветрение трябва да са
оразмерени за едновременна работа на всички съоръжения.
В помещението, в което се инсталира котела не трябва да има леснозапалими предмети или
материали, корозивни газове или прах, както и летливи вещества които, всмукани от вентилатора на
горелката биха могли да запушат вътрешните пътища на горелката или на горивната глава.
Помещението трябва да е сухо и да не е изложено на дъжд, сняг или студ.

Разположение на котела
Спазвайте минималните пространства посочени на фигурата. Преди всичко проверете дали след
монтирането на котела и горелката върху предната врата последната може да се отваря без
горелката да се блъска в стената или в някой предмет. Оставете свободно пространство от поне
100 мм, от страната към която се отваря вратичката.

фиг. 2

2.1 Хидравлични връзки
Извършете хидравличното свързване на котела, спазвайки индикациите поставени в близост до
всяка връзка и тези, показани но фиг. 2 от това ръководство.
Свързването трябва да бъде извършено така, че тръбите да не са под напрежение. Задължително е
монтирането на предпазен вентил на отоплителния кръг, на най-близкото до котела възможно
място, като между тях не бива да има никаква спирателна арматура или затварящо съоръжение.
Съоръжението не се доставя с разширителен съд, но такъв трябва да бъде монтиран от
инсталатора. В тази връзка трябва да знаете, че налягането на инсталацията, когато е студена,
трябва да бъде между 0,5 и 1 bar.

2.2 Свързване на горелката
Нафтова или газова горелка с вентилатор за херметични горивни камери може да бъде монтирана,
ако работните й характеристики са съвместими с размерите, мощността и налягането на котела.
Изборът на горелка трябва да бъде направен предварително, като се съблюдават инструкциите на
производителя, в зависимост от диапазона на работа, консумацията на гориво и налягането, както и
дължината на горивната гамера.
Монтирайте горелката според изискванията на нейния производител.
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2.3 Електрически връзки
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Котелът се свързва към монофазна електрическа линия, 230 V – 50 Hz, с фиксирана връзка.
Трябва да се сложи биполярен прекъсвач, чиито контакти имат отвор от най-малко 3 мм, с
подходящи бушони. Свържете горелката и термостата (ако желаете такъв) според електрическата
схема, показана в част 4.
Електрическата безопасност на котела бива достигната само когато той е правилно свързан в
коректно заземена инсталация, при съблюдаване на всички норми. Квалифициран персонал трябва
да провери ефикасността и съответствието на заземителната инсталация. Производителят не е
отговорен за евентуални щети предизвикани от липса от заземяване на инсталацията. Проверете,
освен това, дали електрическата инсталация съответства на максималната консумирана от
съоръжението мощност, написана на табелката, като не забравяйте задължително да проверите
дали сечението на кабелите на съоръжението съответства на мощността, консумирана от апарата.

2.4 Свързване с димоотвода
Препоръчва се свързването на котела с подходящ димоотвод, при спазване на нормите в сила.
Връзката между котела и димоотвода тръбва да бъде направена от подходящ за целта материал,
устойчив на температура и корозия. В точките на свързване се препоръчва проверка на целостта и
топлинно изолиране на целия път между котела и комина, за да се избегне образуването на
конденз.

2.5 Сглобяване на котела
Котелът може да бъде доставен:
1. С демонтирани елементи, в четири отделни опаковки, съдържащи Капаци, Табло за
управление, Елементи, аксесоари за монтаж на елементите. Следвайте следващите
инструкции, за да монтирате капаците и таблото.
2. С монтирано тяло в три отделни опаковки съдържащи Капаци, Табло за управление, Тяло на
котела. Следвайте следващите инструкции, за да монтирате капаците и таблото.

С. Подгответе дясната и лявата страница, избирайки страничните
панели, в зависимост от размерите на котела (вж. таблицата).
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D Свържете панелите
помежду им, чрез болтове 1,
шайби 2 и гайки 3, като
подсилите долната им част
с планки 4 фиксирани с
винтове 5.
Е Разхлабете гайки “А”.
Поставете фиксиращата
страничните панели “В”
скоба.
F Фиксирайте страничните
панели към задната част
“А” посредством винтове
“В”.
G Фиксирайте страницата на скоба “А” и я
стегнете с винтове “В” (Показана дясна
страна).
H Фиксирайте страничните панели на
задната стена “А” с винтове “В”.
І Фиксирайте кутията за защита на кабелите
“А” с винтове “В” на страничните панели.

L Фиксирайте таблото за управление за
страничните панели с планки “А”. Поставете
между главата на винта и планката
подсилващата пружина “В”.

М Поставете трите сонди (Обезопасителен
термостат, термостат котел и термометър)
N Монтирайте предния долен панел “А”.
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О Монтирайте преден панел “А”.

Р Монтирайте капака или капаците “А” в
зависимост от дължината на котела (вж. таблица 1
– С.

3. СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА
Всички операции по регулирането, пускането в употреба и поддръжката трябва да бъдат
изпълнявани от Квалифициран персонал, при спазване на нормите за безопасност.
Фероли не носи отговорност за щети, нанесени на хора и / или предмети, произтичащи от пускането
в действие на апарата от страна на неквалифицирани и неоторизирани лица.
Преди да почиствате котела или да предприемате действия по поддръжката, изключете апарата от
захранването чрез прекъсвача на инсталацията и / или чрез съответните прекъсвачи.

3.1 Пуск
Проверки, които трябва да бъдат направени при първото включване и след всички операции за
поддръжка, включващи в себе си изключване от съоръженията или някакви действия по
обезопасителните части или части на котела:
Преди първото включване
Преди да включите котела за пръв път, проверете дали:
a) Съоръжението е напълнено при точното налягане и е обезвъздушено
b) Няма течове на вода или гориво
c) Електрическото захранване е правилно свързано
d) Целият димоотвод е изпълнен правилно, не е близо до и не пресича възпламеними части
e) Няма възпламеними вещества в близост до съоржението
f) Горелката е подбрана според мощността на котела
g) Вентилите за вода са отворени.
Първо включване
След като сте извършили предварителните проверки, можете да продължите със следните
операции за включване:
1. Отворете вентила за гориво.
2. Регулирайте термостат 4 (фиг. 1) на желаната стойност.
3. Затворете прекъсвача, разположен върху котела и прекъсвач 5 (фиг. 1) на командния панел.
В този момент горелката се включва и котела започва да работи.
След първото включване
След първото включване проверете дали:
1. Вратичката на горелката и на димната камера са наред.
2. Горелката работи правилно. Този контрол се извършва със съответните инструменти, като се
следват инструкциите на производителя.
3. Термостатите работят правилно.
4. Водата циркулира в инсталацията.
5. Отвеждането на димните газове става изцяло през комина.
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3.2 Регулиране
Регулиране на горелката
Коефициентът на полезно действие на котела и коректната му работа зависят преди всичко от
добрата регулация на горелката. Следвайте внимателно инструкциите на производителя. При
двустепенните горелки първата степен трябва да се регулира на мощност не по-ниска от
минималната номинална мощност на котела. Мощността при втората степен не трябва да бъде повисока от максималната номинална мощност на котела.

3.3 Изключване
За кратки периоди на почивка е достатъчно да се завърти прекъсвач 5 (фиг. 1) на командния панел.
За дълги периоди на почивка, освен да завъртите прекъсвач 5, е задължително да изключите
вентила за спиране на горивото.

3.4 Поддръжка
За да постигнете максимална надеждност на отоплителната инсталация и финансова
икономичност, е необходимо да пристъпвате периодично, най-малко веднъж годишно, към
почистване на котела. Поддръжката трябва да се прави от квалифициран персонал.
Почистване на котела
1. Изключете електрическото захранване на котела.
2. махнете предния горен панел, както и долния.
3. Отворете вратата като развиете съответните винтове.
4. Почистете вътрешността на котела и целия път на изгорелите газове, чрез изплакване или
въздух под налягане.
5. Накрая затворете отново вратата, като я фиксирате с винтовете.
За да почистите горелката се консултирайте с инструкциите на производителя.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
топлинен
топлинна
съдър- работкапацитет
мощност брой жание но наляМОДЕЛ газ + нафта
kW
гане
елем. вода
(PCI) kW
Max

Min

Max

Min

GN4 N 07 217

128

200

120

GN4 N 08 270

160

250

150

GN4 N 09 324

192

300

GN4 N 10 388

229

360

GN4 N 11 452

266

GN4 N 12 516
GN4 N 13 600
GN4 N 14 695

C

D

E

загуби
обем
загуби
товар горивтегло
товар вода
горивна
на
камера камера

A

B

Ф

Ф

Ф

mm

mm

mm

mm

mm Dp mbar

dm3

bar

dm3

DT 10 DT 20

7

143

4

1040 210

180

500

880

0,5

161,3

*

20

840

8

163

4

1170 210

180

500 1010

0,8

185,1

*

30

950

180

9

183

4

1300 210

250

500 1140

0,7

208,9

*

42

1060

215

10

203

4

1430 210

250

500 1270

1,0

232,8

*

54

1170

420

250

11

223

4

1560 210

250

500 1400

1,4

256,6

*

65

1280

309

480

290

12

243

4

1690 210

250

500 1530

1,7

280,4

*

77

1390

352

560

330

13

263

4

1820 210

250

500 1660

2,6

304,3

*

88

1500

416

650

390

14

283

4

1950 210

250

500 1790

3,5

328,1

*

100

1610

кг.
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Легенда
Забележка: Окабеляването по
А1 Подаваща към инсталация DN80 – 3”
пунктираните линии следва да
A2 Връщаща от инсталацията DN80 – 3”
бъде направено от инсталатора
В1 Подаваща към инсталация DN80 – 3” (Ниска температура)
В2 Връщаща от инсталацията DN80 – 3” (Ниска температура)
32 Циркулационна помпа (не се доставя в комплекта)
49 Обезопасителен термостат
72 Термостат помещение (не се доставя в комплекта)
98 Прекъсвач
114 Пресостат вода
159 Бутон проба
170 Термостат за регулиране котел 1 - ва степен
171 Термостат за регулиране котел 2 - ра степен
189 Лампичка за индикиране на блокиране (не се доставя в комплекта)
211 Конектор горелка
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