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1.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ
Прочетете внимателно и спазвайте указанията, дадени в това ръководство.
След монтиране на котела, информирайте потребителя за начина на работа и му
предайте това ръководство, което е неразделна и основна част от продукта и трябва да
бъде съхранявано грижливо за бъдещи справки.
Монтажът и поддръжката трябва да бъдат извършвани от професионално
квалифициран персонал, в съответствие с приложимите нормативни документи и в
съответствие с указанията на производителя. Не се допуска модификация на
запечатани управляващи части.
Неправилен монтаж или неадекватна поддръжка може да доведат до повреда или
нараняване. Производителят не носи отговорност за повреди поради грешки при
монтажа или използването или поради неспазване на тези указания.
Преди провеждане на операции по почистване или поддръжка, продуктът трябва да
бъде разединен от електрическата мрежа, използвайки прекъсвач или специален
разединител.
В случай на отказ или неправилна работа, изключете продукта и не опитвайте
ремонтни работи или друга пряка намеса. Обърнете се към професионално
квалифициран персонал. Всички ремонти/замени по продукта трябва да бъдат
извършвани от квалифициран персонал, използвайки оригинални резервни части.
Неспазването на тези условия може да наруши безопасността на продукта.
Продуктът трябва да бъде изпозлван само по предназначение. Всяка друга употреба е
неправилна и следователно опасна.
Материалите от опаковката са потенциаоно опасни и трябва да се държат на места,
недостъпни за деца.
Продуктът не трябва да бъде изпозлван от лица, включително деца, с ограничени
физически, емоционални или ментални способности или от лица без знания и опит в
използването на продукта, освен ако са инструктирани и наблюдавани от компетентно
лице, което се грижи за тяхната безопасност.
Продуктът и приспособленията към него трябва да бъдат разположени като отпадъци в
съответствие с действащите нормативни документи.
Илюстрациите, дадени в това ръководство представляват опростени изображения на
продукта. В показаните изображения може да има леки несъответствия с доставения
продукт.
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2.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

2.1

Въведение

Уважаеми клиенти,
DIVAcondensF24/F28е високоефективен капсулиран кондензиращ генератор на топлина и на
гореща вода, работещ с природен или втечнен газ и оборудван с микропроцесорна система за
управление.
2.2

Панел за управление

Панел

Фигура 2 - Изключване на котела
Когато котелът е изключен, електронното табло е още захранено. Отоплението и подаването на
гореща вода не са разрешени. Системата за защита от замръзване е активирана. За повторно
запалване на котела натиснете отново бутона за включване и изключване (поз. 7 на фигура 1) и
задръжте в продължение на пет секунди.

Фигура 3
Котелът ще бъде незабавно готов за работа при отваряне на кран за гореща вода или при
наличие на заявка за отопление (създадена от стаен термостат или от устройство за
дистанционно управление).
Системата за защита от замръзване не работи, когато котелът е разединен от
електрическото захранване или когато кранът за газ е затворен. За да избегнете
повреди поради замръзване през дълги периоди на престои през зимата, препоръчва се
да се източи всичката вода от котела, от отоплителния кръг и от кръга за горещ вода за
битови нужди; алтернативно, може да се източи само кръга за гореща вода за битови
нужди, а отоплителната система да се напълни с незамръзваща течност, както е описано
в раздел 3.3.
2.3 Настройки
Избор на зимен или на летен режим
Натиснете и задръжте в продължение на две секунди бутона за избор на зимен или летен
режим (поз. 6 на фигура 1).
Дисплеят изписва символа за лято (поз. 10 на фигура 1): котелът ще подава само гореща вода за
битови нужди. Системата за защита от замръзване остава активирана.
За изключване на летния режим отново натиснете и задръжте в продължение на две секунди
бутона за избор на зимен или летен режим (поз. 6 на фигура 1).
Настройване на температурата за отопление
Използвайте бутоните на отоплителния кръг (поз. 3 и поз. 4 на фигура 1) за настройване на
температурата от минимум 30°С до максимум 80°С; във всеки случай, не се препоръчва работа
на котела под температура от 45°С.

Фигура 4

Фигура 1 - Панел за управление
Легенда към фигура 1
1

Бутон за намаляване на температурата на горещата вода

2

Бутон за увеличаване на температурата на горещата вода

3

Бутон за намаляване на температурата на отоплителната система

4

Бутон за увеличаване на температурата на отоплителната система

5

Дисплей

6

Бутон за избор на зимен/летен режим - бутон за възстановяване

7

Включване/изключване - бутон за избор наикономичен или комфортен режим

8

Символ за гореща вода

9

Режим на подаване н гореща вода

10

Летен режим

11

Многофункционалност

12

Икономичен режим

13

Отопление

14

Символ за отопление

15

Запалена горелка и актуално ниво на мощност

17

Манометър за налягане на водата
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Настройване на температурата на горещата вода за битови нужди
Използвайте бутоните за температура на горещата вода за битови нужди (поз. 1 и поз. 2 на
фигура 1) за настройване на температурата от минимум 40°С до максимум 55°С.

Фигура 5
Настройване на температурата в помещенията (с опционален стаен термостат)
Използвайки стайния термостат, задайте желаната температура в стаите. Ако не е монтиран
стаен термостат, котелът ще поддържа зададената температура на подаваната вода.
Настройване на температурата в помещенията (с опционално устройство за дистанционно
управление)
Използвайки устройството за дистанционно управление, задайте желаната температура в стаите.
Котелът ще нагоди температурата на водата в отоплителната система в зависимост от
зададената температура в помещенията. За работа с устройството за дистанционно управление,
моля обърнете се към съответното ръководство.
Избор на ИКОНОМИЧЕН или КОМФОРТЕН режим
Уредът притежава функция, която осигурява бързо подаване на гореща вода за битови нужди и
максимален комфорт за потребителя. Когато устройството е активирано (КОМФОРТЕН режим),
водата в котела се поддържа топла, осигурявайки по този начин незабавно подаване на гореща
вода след отваряне на кран, без никакво забавяне.
Потребителят може да деактивира устройството (ИКОНОМИЧЕН режим) чрез натискане на
бутона за избор на ИКОНОМИЧЕН или КОМФОРТЕН режим (поз. 7 на фигура 1). В икономичен
режим дисплеят показва символа за икономичен режим (поз. 12 на фигура 1). За активиране на
КОМФОРТЕН режим, натиснете отново бутона за избор на икономичен или комфортен режим
(поз. 7 на фигура 1).
Настройване от устройство за дистанционно управление
Ако към котела е свързано устройство за дистанционно управление (доставя се по
заявка), настройването става съгласно данни от таблица 1.
Таблица 1

Настройване на температурата на
отоплителния кръг

Настройването може да се прави от менюто
на устройството за дистанционно
управление и от панела за управление на
котела.

Настройване на температурата на
горещата вода

Настройването може да се прави от менюто
на устройството за дистанционно
управление и от панела за управление на
котела.

Превключване между зимен или летен
режим

Летният режим има предимство пред
евентуална заявка за отопление от страна
на устройството за дистанционно
управление.

Избор на икономичен или комфортен
режим

Настройването може да се прави само от
панела за управление на котела.

3.
МОНТАЖ
3.1 Общи указания
КОТЕЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОНТИРАН ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, ДАДЕНИ В ТОВА ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, ИЗИСКВАНИЯТА НА
ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН И МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ И СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ.
3.2 Място на монтаж
Горивният контур е капсулиран по отношение на мястото на монтаж, следователно, котелът може
да бъде монтиран във всяко помещение. Мястото на монтаж трябва да бъде адекватно
вентилирано за избягване на опасни ситуации в случаи на изтичане на газ. Този стандарт за
безопасност се изисква от Директива на Европейската комисия 2009/142 са всички газови
устройства, включително и тези с капсулирани горивни камери.
Това устройство е проектирано да работи в частично защитени пространства в съответствие с EN
267 prА6с минимална температура от -5°С. Препоръчва се котелът да бъде монтиран под
покривен скат, на балкон или в защитена ниша.
Във всеки случай, мястото на монтаж трябва да бъде без прах, запалими материали или
предмети и корозивни газове. Котелът е предназначен за монтаж на стена и се доставя скоби за
окачване. Фиксирайте скобите към стената в съответствие с размерите, дадени на фигура 17 и
окачете котела на скобите. Монтажът на стена трябва да осигури стабилна и ефективна опора на
котела.
Ако котелът е затворен в шкаф или е монтира на стойка, трябва да бъде осигурено
пространство за отстраняване на кожуха и за провеждане на дейности по поддръжка.
3.3 Свързване към тръбните системи
Важно!
Изходът на предпазния клапан трябва да бъде свързан към фуния или събирателна
тръба за предотвратяване на разливането на вода по пода в случай на повишаване на
налягането в отоплителния кръг. В противен случай, ако предпазният клапан отвори и
наводни помещението, производителят не носи отговорност.
Преди направа на връзките, проверете дали котелът е готов за работа с типа налично
гориво и внимателно почистете всички тръби на системата.
Направете необходимите съединения в съответствие с диаграмата на фигура 19 и означенията,
поставени върху устройството.
Забележка: Устройството е оборудвано с байпасен клапан на отоплителния кръг.
Характеристики на водната система
При наличие на вода, по-твърда от 25°Fr (1°Fr = 10 ppm CaCO3), използвайте подходящо
обработена вода, за да избегнете образуване на котлен камък в котела.
Системи за защита от замръзване, незамръзващи течности, добавки и подобрители
Когато е необходимо, могат да бъдат използвани незамръзващи течности, добавки или
подобрители, само ако производителят на тези течности или добавки гарантира, че те са
подходящи и не предизвикват повреди на топлообменника или на други материали, използвани
за направата на котела и системата. Не използвайте генерични незамръзващи течности, добавки
или подобрители, които не са специфицирани за употреба с отоплителни системи и не са
съвместими с материалите, използвани за производството на котела и системата.
3.4 Свързване към газовата инсталация
Газовата инсталация трябва да бъде присъединена към съответната връзка (виж фигура 19) в
съответствие с приложимите стандарти, използвайки твърда метална тръба или гъвкава
стоманена тръба с непрекъсната повърхност с предвиден изолиращ клапан между системата и
котела. Проверете дали всички връзки са плътни.
3.5 Свързване към електрическата инсталация
Важно!
Устройството трябва да бъде свързано към ефективна заземителна система в
съответствие с приложимите правила за безопасност. Осигурете проверката на
заземителната инсталация от професионално квалифициран персонал. Производителят
не носи отговорност за щети, предизвикани от незаземена система.
Котелът се доставя опроводен и оборудван с кабел от тип "Y" (без щепсел) за свързване
към електрическата инсталация. Връзки към електрическата инсталация трябва да
бъдат перманентни и оборудвани с двуполюсен прекъсвач с разстояние между
контактите при отворено положение минимум 3 mm, монтирани предпазители от
максимум 3 А между котела и линията. Проверете спазването на полярността (кафяв
проводник - фаза, син проводник - нула, жълто-зелен проводник - земя) при свързването
към електрическата линия.
Захранващият кабел на котела не трябва да бъде сменян от потребителя. При повреда,
изключете котела и се обърнете към професионално квалифициран персонал. При
смяна на захранващия кабел, използвайте само кабел тип "HARH05VV-F" 3×0.75 mm2с
максимален външен диаметър 8 mm.

Настройване на налягането на водата в системата
Налягането при напълване на котела със студена вода трябва да бъде приблизително 1.0 bar,
отчитано от манометъра (поз. 17 на фигура 1). Ако налягането на водата в системата спадне под
минималната възможна стойност, котелът спира и дисплеят изписва съобщение за грешка с код
F37. Използвайте крана за напълване (поз. 1 на фигура 6) и възстановете началната стойност на
налягането. След работа, винаги затваряйте крана за напълване.

Фигура 6 - Кран за напълване
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Стаен термостат (доставя се по заявка)

Свързване с коаксиални тръби

ВАЖНО: СТАЙНИЯТ ТЕРМОСТАТ ТРЯБВА ДА ИМА СВОБОДНИ ОТ НАПРЕЖЕНИЕ
КОНТАКТИ. СВЪРЗВАНЕТО НА 230 V КЪМ КЛЕМИТЕ НА СТАЙНИЯ ТЕРМОСТАТ ЩЕ
ПОВРЕДИ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ТАБЛО.
При свързване на управляващи по време устройства, не захранвайте тези устройства
от прекъсващите контакти. Тяхното захранване трябва да става чрез директна връзка с
електрическа линия или от батерии, в зависимост от вида на устройството.
Достъп до електрическите клеми
Електрическите клеми могат да бъдат достигнати след сваляне на кожуха. Подреждането на
клемите за различни свързвания също така е показано на електрическата диаграма на фигура 24.

Фигура 9 - Пример за свързване с коаксиални тръби (

= въздух /

= димни газове)

Таблица 2 - Типология
Тип
Описание
С1Х

Хоризонтален вход и изход през стена

С3Х

Вертикален вход и изход през покрив

За коаксиално свързване, поставете на устройството едно от следващите стандартни
приспособления. За размери на отвора през стената направете справка с фигурата на капака.
Всички хоризонтални участъци от комин трябва да имат лек наклон откъм котела за
предотвратяване на стичане на евентуален кондензат в горивната камера.

Фигура 7 - Достъп до електрическите клеми
3.6

Комини

Важно!
Устройството е от тип "С" с капсулирана камера и принудителна тяга, подаването на въздух и
отвеждането на дима трябва да бъдат свързани с една от следващите системи за подаване и
отвеждане. Устройството е одобрено за експлоатация с конфигурации на комина от тип Cny,
показани на заводската табела. Някои конфигурации могат да бъдат ограничени или да не бъдат
разрешени от закона, стандартите или местни разпоредби. Преди монтаж, проверете и
внимателно следвайте указанията. Също така, следвайте указанията за разполагане на отворите
в стена и/или в покривен скат и минималните разстояния от стени, прозорци, вентилационни
отвори и т.н.
Диафрагми
Работата на котела изисква монтиране на диафрагмите, доставени с устройството в
съответствие със следващите таблици.
Преди монтаж на тръбата на комина, трябва да бъде проверено за наличие на правилна
диафрагма (ако такава трябва да бъде използвана) и дали диафрагмата е позиционирана
правилно. Стандартно котлите са оборудвани с диафрагми с най-малък диаметър. За смяна на
диафрагма (поз. 1 на фигура 8), постъпете както е указано на фигура 8.

Фигура 10 - Приспособления за коаксиално свързване
Таблица 3 - Диафрагми за коаксиални тръби
Тръба коаксиална 80/125
Тръба коаксиална 60/100

Фигура 8

Максимална допустима
дължина

6m

12 m

Коефициент на редукция
за коляно 90°

1m

0.5 m

Коефициент на редукция
за коляно 45°

0.5 m

0.25 m

Необходима диафрагма

4

BG

код3541G920-ред. 00-08/2015

0÷2m

Ø45

0 ÷ 6m

Ø45

2 ÷ 4m

Ø50

6 ÷ 12 m

без
диафрагма

4 ÷ 6m

без
диафрагма

DIVACONDENSF24/F28
Свързване с отделни тръби

Таблица 6 - Приспособления
Загуби в meq
Отвеждане
Подаване
Тръба
Коляно

Ø80

Част от
тръба
Розетка

Комин
Фигура 11 - Пример за свързване с отделни тръби (

= въздух /

Таблица 4 - Типология
Тип

Описание

Ø60

С1Х

Хоризонтален вход и изход през стена. Входящото и изходящото сечение трябва
да бъдат в една равнина и на разстояние ме по-голямо от 50 cm за осигуряване
на еднакво излагане на вятър.

С3Х

Вертикален вход и изход през покрив. Входящо и изходящо сечение като за С12.

С5Х

Отвори за засмукване и отвеждане през стена или през покрив, но във всички
случаи в зони с различни налягания. Входящото и изходящото сечение трябва
да бъдат разположени на противоположни стени.

С6Х

Подаване и отвеждане с отделни сертифицирани тръби (EN 1865/1)

В2Х

Засмукване на въздух от помещението и отвеждане през стена или покрив.
ВАЖНО - ПОМЕЩЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ИМА ПОДХОДЯЩА
ВЕНТИЛАЦИЯ.

1.0

45° M/F

1KWMA65W

1.2

1.8

90° M/F
с отвор за
измерване
въздух, стена
димни газове,
стена с решетка
Отделни тръби
80/80

1KWMA01W

1.5

2.0

1KWMA70W

0.3

0.3

1KWMA85A

2.0

--

1KWMA86A

--

5.0

010027X0

--

12.0

Само комин Ø80

--

4.0

Тръба

1 m M/F
90° M/F

1KWMA88W

Розетка

2.0

1KWMA83W

Коляно
Редуктор

хор.

1.6

1 m M/F

010026X0
+1KWMA86U
1KWMA89W

= димни газове)

верт.

6.0
4.5

5.0
80/60
041050X0
димни газове,
7.0
1KWMA90A
стена с решетка
ВНИМАНИЕ: ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ВИСОКИТЕ ЗАГУБИ НА
ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА Ø60; ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГИ САМО, АКО Е
НЕОБХОДИМО И ТО НА ПОСЛЕДНИЯ УЧАСТЪК ОТ КОМИНА.

Свързване към общи комини

За свързване на отделни тръби монтирайте на устройството следните приспособления:

Фигура 13 - Пример за свързване към комини (

= въздух /

= димни газове)

Таблица 7 - Типология
Описание
Тип
Вход и изход в общ комин (подаване и отвеждане в един комин)
С2Х

Фигура 12 - Приспособления за монтиране на отделни тръби

С4Х

Вход и изход в общ комин и отделни комини, но с подобни режими на налягане

С8Х

Вход и изход в общ или единичен комин и подаване през стена

В3Х

Засмукване на въздух от помещението чрез концентрична розетка (която
обхваща отвеждащия отвор) и отвеждане в общ комин с естествена тяга.
ВАЖНО - ПОМЕЩЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ИМА ПОДХОДЯЩА
ВЕНТИЛАЦИЯ.

Преди да продължите с монтажа, проверете дали максималната допустима дължина не е
надвишена. Това става с просто пресмятане:
1

Определете напълно разположението на инсталацията с отделни тръби, включително
приспособленията и изходящите розетки.

2

Използвайте Таблица 6 и определете загубите (изразени в еквивалентни дължини) за
всеки компонент в съответствие с монтажното положение.

3

Проверете дали сумата от общите загуби е по-малка или равна на максимално
допустимата дължина от Таблица 5.

Ако котел DIVAcondensF24/F28 трябва да бъде свързан в общ комин или в единичен комин с
естествена тяга, коминът трябва да бъде специално просктиран от квалифициран технически
персонал в съответствие с приложимите нормативи и да бъде подходящ за капсулирана камера,
оборудвана с вентилатор.

Таблица 5 - Диафрагми за отделни тръби
Отделни тръби
55 meq
0 ÷ 15 meq
Необходима диафрагма

5
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15 ÷ 35 meq

Ø50

35 ÷ 55 meq

без диафрагма
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4

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

4.1

Настройки

Превръщане на газове
Устройството може да работи с природен газ или с втечнен газ и е заводски настроено за работа
с един от двата вида газ, както ясно е указано на заводската табела. Когато трябва да бъде
използван газ, различен от този, за който устройството е настроено, изисква се специален
комплект за превръщане, постъпете както следва:
1

Разединете котела от електрическата мрежа и затворете крана за подаване на газ.

2

Сменете дюзата на основната и пилотната горелка, монтирайки дюзите, указани в
таблицата с технически данни, дадена в раздел 5 в зависимост от типа на използвания
газ.

3

Съединете котела към електрическата мрежа и отворете крана за подаване на газ.

4

Модифицирайте параметрите на типа на газа:
•
•
•
•
•

поставете котела в положение на готовност;
натиснете бутоните за гореща вода поз. 1 и поз. 2 на фигура 1 и ги задръжте в
течение на десет секунди: дисплеят изписва мигащо съобщение "b01";
натиснете бутоните за гореща вода (поз. 1 и поз. 2 на фигура 1), за да зададете
параметър 00 (за работа с природен газ) или 01 (за работа с втечнен газ).
натиснете бутоните за гореща вода поз. 1 и поз. 2 на фигура 1 и ги задръжте в
течение на десет секунди.
котелът ще се върне в режим на готовност.

5

Настройте минималното и максималното налягане на горелката (виж съответния
параграф), задавайки стойностите, , указани в таблицата с технически даннив зависимост
от типа на използвания газ.

6

Поставете лепенката, предоставена в комплекта за превръщане, в близост до табелата
със заводски данни като информация за превръщането.

Фигура 15 - Клапан за газ
А - Защитна капачка на регулиращия винт
В - Точка за измерване на налягането след клапана
С - Кабел Модурег
D - Защитна капачка
Е - Настройване на минимално налягане
G - Настройване на максимално налягане

Активиране на режим на ИЗПИТВАНЕ
Натиснете бутоните за отопление (поз. 3 на фигура 1) заедно и ги задръжте в течение на пет
секунди, за да активирате режим на изпитване. Котелът запалва на максимална мощност,
зададена, както е описано в предходния раздел.
Символите за отопление и гореща вода (фигура 14) мигат на дисплея; отоплителната мощност
се изписва отстрани.

Настройване на отоплителната мощност
За настройване на отоплителната мощност поставете котела в режим на изпитване (виж раздел
4.1). Натиснете бутоните за отопление (поз. 3 и поз. 4 на фигура 1) за увеличаване или за
намаляване на мощността (минимум - 0, максимум - 100). Натиснете бутона за възстановяване
в рамките на пер секунди и максималната мощност ще остане точно както е зададена. Излезте
от режима на изпитване (виж раздел 4.1).
Настройване на мощността на запалване
За настройване на мощността на запалване, поставете котела в режим на изпитване (виж раздел
4.1). Натиснете бутоните за гореща вода (поз. 1 и поз. 2 на фигура 1) за увеличаване или за
намаляване на мощността (минимум - 0, максимум - 60). Натиснете бутона за възстановяване в
рамките на пер секунди и мощността на запалване ще остане точно както е зададена. Излезте от
режима на изпитване (виж раздел 4.1).
4.2

Фигура 14 - Режим на ИЗПИТВАНЕ (отоплителна мощност = 100%)
Натиснете бутоните за отопление (поз. 3 и поз. 4 на фигура 1), за да увеличите или за да
намалите мощността (минимум - 0, максимум - 100%).
Ако режимът нас изпитване е активиран и е получена достатъчно гореща вода за активиране на
режим на подготовка на гореща вода за битови нужди, котелът остава в режим на изпитване, но
трипътният клапан превключва на подаване на гореща вода.
За да деактивирате режима на изпитване, натиснете бутоните за отопление (поз. 3 и поз. 4 на
фигура 1) заедно и ги задръжте в течение на пет секунди.
Режимът на изпитване се деактивира автоматично във всеки случай, след 15 минути или при
затваряне на крана за черпене на гореща вода (ако е подготвена достатъчно гореща вода за
активиране на режима).

Започване на работа

Преди запалване на котела
•
Проверете плътността на газовата система.
•
Проверете предварителното напълване на разширителния съд.
•
Напълнете системата с вода и проверете дали въздухът е отделен от котела и системата.
Проверете дали няма течове на вода от системата, кръга за гореща вода за битови нужди,
свързванията на котела.
•
Проверете връзката с електрическата инсталация и ефективността на заземителната
система.
•
Проверете налягането на газ е това, изисквано за отопление.
•
Уверете се, че няма запалими течности или материали в непосредствена близост до
котела.

Настройване на налягането на горелката

Проверки по време на работа

Тъй като горелката има модулация на пламъка, налице са две фиксирани стойности на
налягането: минимална и максимална, които трябва да бъдат тези, дадени в таблицата с
технически данни в зависимост от типа на газа.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Свържете подходящ манометър към т. В, разположена след клапана за газ.
Отстранете защитната капачка "D", отвивайки винт "А".
Поставете котела в режим на изпитване.
Настройте на максимална мощност.
Настройте максималното налягане с винта "G", въртейки в посока на часовата
стрелка за увеличаване и обратно за намаляване.
Разединете един от двата конектора Фастон от клемата "С" на клапана за газ.
Настройте минималното налягане, въртейки винта "Е" в посока на часовата стрелка
за намаляване и обратно за увеличаване.
Свържете отново конектора Фастон към клемата на клапана за газ.
Проверете дали максималното налягане не променено.
Поставете капачката "D".
За да излезете от режима на изпитване, повторете поредицата за активиране или
изчакайте 15 минути.

•

•
•

•

Включете котела.
Проверете плътността на водната система и горивния контур.
Проверете ефективността на комина по време на работа на котела.
Уверете се, че водата циркулира правилно между котела и системите.
Уверете се, че клапанът за газ модулира правилно в режимите на отопление и подаване на
гореща вода за бито нужди.
Проверете правилното запалване на котела чрез провеждане на различни изпитвания,
включвайки и изключвайки котела със стайния термостат или с устройството за
дистанционно управление.
Уверете се, че консумацията на гориво, указана на измервателния прибор, съответства на
тази, дадена в таблицата с технически данни от раздел 5.
Уверете се, че при липса на заявка за отопление, котелът запалва при отваряне на кран за
гореща вода. Проверете дали в режим на отопление, циркулационната помпа спира при
отваряне на кран за черпене на гореща вода и е налице регулярна подготовка на гореща
вода за битови нужди.
Уверете се, че параметрите са програмирани коректно и имат необходимите специфични
настройки (компенсационна крива, мощност, температури и т.н.).

След проверка или настройване на налягането, проверете запечатването на
регулиращия винт с боя или специална смес за уплътняване.
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4.3

ПОДДРЪЖКА

Периодична инспекция
За осигуряване на правилна работа на котела в течение на дълъг период от време, осигурете
квалифициран персонал за провеждане на годишни инспекции с цел следните проверки:
•
•

•
•
•

Управляващите и предпазните устройства (клапан за газ, сензор за движение и т.н.)
трябва да работят правилно.
Коминът трябва да бъде перфектни ефективен.
(Котел с капсулирана камера: вентилатор, превключвател по налягане и т.н.) - горивната
камера трябва да бъде плътна: уплътнения, кабелни преминавания и т.н.).
Розетките за въздух и димни газове и тръбите трябва да бъдат без запречвания и течове.
Горелката и топлообменникът трябва да бъдат чисти и без отлагания. Не използвайте
химични агенти или телени четки за почистване.
Електродите трябва да бъдат правилно поставени и без отлагания.

Превключвател по налягане
на въздуха (отказва да
затвори контактите в
рамките на 20 секунди след
активиране на вентилатора)

А06

•
•
•
4.4

Фигура 16 - Позициониране на електродите
Водната и газовата системи трябва да бъдат плътни.
Налягането на водата в системата трябва да бъде приблизително 1 bar в студено
състояние, в противен случай тази стойност трябва да бъде постигната.
Циркулационната помпа не трябва да бъде блокирана.
Разширителният съд трябва да бъде напълнен.
Налягането о дебитът на газа трябва да съответстват на тези, дадени в съответните
таблици.

F07

Няма пламък след
запалването.

Превключвател по налягане
на въздуха (контактите са
затворени при активиране
на вентилатора)

Отстраняване на неизправности

Диагностика
Котелът е оборудван със съвременна система за самодиагностика. В случай на отказ на котела,
дисплеят ще мига заедно със съобщение със символа за отказ (поз. 11 на фигура 1), указващ
кода на отказа.

A09

Неправилно опроводяване
на превключвателя по
налягане на въздуха

Проверете проводниците.

Неправилна диафрагма

Проверете дали диафрагмата е
правилна.

Запушен или неправилно
оразмерен комин

Проверете дължината на
комина / почистете комина.

Замърсен топлообменник
(запушен откъм водната
страна)
Почистете топлообменниците.
Неправилна циркулация на
водата
Ниско налягане на газа

Проверете налягането на газа.

Минимално налягане на
горелката

Проверете наляганията на
газа.

Отворен контакт на
превключвателя по
налягане на въздуха

Проверете превключвателя по
налягане на въздуха /
вентилатора / свързването на
вентилатора

Неправилно опроводяване
на превключвателя по
налягане на въздуха

Проверете проводниците.

Неправилна диафрагма

Проверете дали диафрагмата е
правилна.

Запушен или неправилно
оразмерен комин

Проверете дължината на
комина / почистете комина.

Прекъснати проводници

Проверете проводниците.

Повреден клапан за газ

Проверете клапана за газ и го
сменете, ако е необходимо.

Отказ на клапана за газ

Има откази, които предизвикват перманентно спиране (означени с "А"): за подновяване на
работата натиснете бутона за възстановяване (поз. 6 на фигура 1) в течение на една секунда или
бутона за възстановяване на опционалното устройство за дистанционно управление, ако такова е
монтирано; ако котелът не започне да работи, необходимо е отказът да бъде елиминиран.
Отказите, означени с буквата "F" предизвикват временно спиране на котела, като работата се
възстановява автоматично след като параметрите възстановят нормалните си стойности.

Проверете превключвателя по
налягане на въздуха /
вентилатора / свързването на
вентилатора

F05

Превключвател по налягане
на въздуха (отказва да
затвори контактите в
рамките на 20 секунди след
активиране на вентилатора)
поради активиране на
димния термостат

•
•

Отворен контакт на
превключвателя по
налягане на въздуха

Повреден сензор
F10

Отказ на сензора за
подаване

Късо съединение

Проверете проводниците и
сменете сензора, ако е
необходимо.

Прекъснати проводници

Таблица с отказите
Таблица 8 - Списък на отказите
Код на
отказа

А01

А02

А03

F04

Откази

Повреден сензор
Възможни причини

Отстраняване

Няма газ.

Проверете потока на газ към
котела и обезвъздушаването
на тръбите.

Повреден електрод.

Проверете проводниците на
електрода, правилното
позициониране на електрода и
дали електродът няма
отлагания.

Повреден клапан за газ.

Проверете клапана за газ и го
сменете, ако е необходимо.

Ниска мощност за
запалване

Настройте мощността за
запалване.

Високо ниво на кондензат.

Изпразнете / почистете съда за
кондензат.

A23

Повреден електрод

Проверете проводниците на
електрода.

Повредена карта

Проверете картата.

Повреден сензор на
отоплението

Проверете правилното
позициониране и работа на
сензора за отопление.

Няма циркулация на вода в
системата.

Проверете циркулационната
помпа.

Въздух в системата

Обезвъздушете системата.

Горелката не запалва.

Наличие на сигнал за
пламък при изгасена
горелка

Активиране на защитата от
висока температура

Отказ на параметър на
картата

Активиране на предпазен
термостат

Проверете работата на
предпазния термостат.

Неправилна настройка на
параметъра

Проверете параметъра и
коригирайте, ако е необходимо.

F11

BG

Късо съединение

Проверете проводниците и
сменете сензора, ако е
необходимо.

Прекъснати проводници

A15

Превключвател по налягане
на въздуха (отказва да
затвори контактите в
рамките на 20 секунди след
активиране на вентилатора)

A16

Отказ на клапана за газ

Отказ F05е активиран пет
пъти през последните 24
часа.

Виж отказ F05.

Прекъснати проводници

Проверете проводниците.

Повреден клапан за газ.

Проверете клапана за газ и го
сменете, ако е необходимо.

Отказ на параметър на
картата

Неправилна настройка на
параметъра

Проверете параметъра и
коригирайте, ако е необходимо.

A24

Отказ на параметър на
картата

Неправилна настройка на
параметъра

Проверете параметъра и
коригирайте, ако е необходимо.

F34

Захранващото напрежение
е по-ниско от 140 Vac

Проблеми с електрическата
мрежа

Проверете електрическата
мрежа.

F35

Неправилна честота на
захранващото напрежение

Проблеми с електрическата
мрежа

Проверете електрическата
мрежа.

Твърде ниско налягане

Напълнете системата.

F37

Неправилно налягане на
водата в системата

Превключвателят по
налягане на водата е
повреден или не е свързан.

Проверете сензора.

Няма циркулация на вода в
системата.

Проверете циркулационната
помпа.

Въздух в системата

Обезвъздушете системата.

F43

7

Отказ на сензора за гореща
вода за битови нужди

Активиране на защитата на
топлообменника

F50

Отказ на контролер DBM32

Вътрешна грешка в
контролер DBM32

Проверете заземлението и
сменете контролера, ако е
необходимо.

F51

Отказ на контролер DBM32

Вътрешна грешка в
контролер DBM32

Проверете заземлението и
сменете контролера, ако е
необходимо.
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5.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 9 - Легенда към фигура 19, фигура 21, фигура 22 и фигура 23
5

Капсулирана камера

37

Филтър за студена вода

7

Подаване на газ Ø½"

38

Сензор за движение на водата

8

Изход за БГВØ½"

39

Ограничител на дебита на водата

9

Изход за студена вода Ø½"

42

Сензор за температурата на БГВ

10

Подаване Ø¾"

43

Превключвател по налягане на въздуха

11

Връщане Ø¾"

44

Клапан за газ

14

Предпазен клапан

49

Предпазен термостат

16

Вентилатор

56

Разширителен съд

19

Горивна камера

74

Щуцер за запълване на системата

22

Горелка

81

Електрод за детекция и запалване

27

Меден топлообменник за БГВ

95

Отклоняващ клапан

28

Комин

114 Превключвател по налягане на водата

29

Отвеждане на димни газове

187 Диафрагма за димни газове

Фигура 18 - Поглед отгоре

32

Циркулационна помпа на отоплението

194 Топлообменник за БГВ

34

Сензор на отоплението

241 Автоматичен байпас

36

Автоматичен обезвъздушител

364 Блок за кондензат

5.1

Размери и свързване

Фигура 19 - Поглед отдолу

Фигура 17 - Поглед отпред
Фигура 20 - Поглед отстрани

8
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5.2

Общ изглед и основни компоненти

5.2

Хидравличен контур

Фигура 22 - Отоплителен кръг

Фигура 21 - Общ изглед

Фигура 23 - Кръг за БГВ

9
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5.4

Таблица с технически данни

5.5

Диаграми

Статични характеристики
Параметър

Мярка

Максимална отоплителна мощност

kW

DIVAconden
sF24

DIVAcond
ensF28

25.0

28.0

(Q)

Минимална отоплителна мощност

kW

10.0

10.0

(Q)

Максимална производителност при
отопление (80/60°С)

kW

24.1

27

(P)

Минимална производителност при
отопление (80/60°С)

kW

9.2

9.2

(P)

Максимална производителност при
отопление (50/30°С)

kW

25.9

29

Минимална производителност при
отопление (50/30°С)

kW

9.6

9.6

Коефициент на полезно действие при
максимална мощност (80/60°С)

%

96.5

96.5

Коефициент на полезно действие при
минимална мощност (80/60°С)

%

92.0

92.0

Коефициент на полезно действие при
максимална мощност (50/30°С)

%

103.5

103.5

Коефициент на полезно действие при
минимална мощност (50/30°С)

%

96.0

96.0

Коефициент на полезно действие при
30% мощност

%

100.2

100.2

Дюзи на горелката G20

n°×Ø

11×1.35

11×1.35

Налягане на подаване на газа G20

mbar

20

20

Максимално налягане при горелката
G20

mbar

11

14

Минимално налягане при горелката
G20

mbar

2

2

Максимален дебит на газа G20

m3/h

29

35

Минимален дебит на газа G20

3

m /h

1.06

1.06

Дюзи на горелката G31

n°×Ø

11×0.82

11×0.82

Налягане на подаване на газа G31

mbar

37

27

Максимално налягане при горелката
G31

mbar

29

35

Минимално налягане при горелката
G31

mbar

5

5

Максимален дебит на газа G31

3

m /h

1.96

2.19

Минимален дебит на газа G31

m3/h

0.78

0.78

Клас на ефективност по Директива
92/42 ЕЕС

--

А = втечнен газ; В = природен газ
Напор на циркулационната помпа / загуби на налягане

А = загуби на лягане през котела

Клас на емисии на азотни окиси

--

3

3

(NOx)

Максимално работно налягане при
отопление

bar

3

3

(PMS)

Минимално работно налягане при
отопление

bar

0.8

0.8

Максимална температура при
отопление

°C

90

90

Обем на водата в отоплителния кръг

l

8

8

Обем на разширителния съд

l

8

8

Налягане на напълване на
разширителния съд

bar

1

1

Максимално работно налягане при
БГВ

bar

9

9

Минимално работно налягане при БГВ

bar

0.25

0.25

Дебит на БГВ при разлика в
температурите 25°С

l/min

14

15.7

Дебит на БГВ при разлика в
температурите 30°С

l/min

11.6

13.0

Степен на защита

IP

Захранващо напрежение

V/Hz

Консумирана електрическа мощност

W

Маса на котела, празен

kg

Тип

(PMW)

X5D

X5D

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

95

110

35

35

C12C22C32C42C52C62C72C82B22
B32

PIN CE

10

(max)

0461CP1030
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ErPФиш на продукта
Марка

FERROLI

Модел: DIVACONDENSF24

Адрес: FERROLI S.p.A. ул.Ритонда 78/A - 37047 Сан Бонифацио (VR) - Италия

Нискотемпературен котел(**):

Кондензиращ котел: ДА

Когенерационен отоплителен модул: НЕ

НЕ

В1 котел: НЕ

Комбиниран нагревател: ДА
Параметър

символ

мярка

стойност

Номинална отоплителна мощност

Pn

kW

24

Коефициент на полезно действие при сезонно отопление

ηs

%

86

Използваема топлина при номинална мощност и високотемпературен режим

Р4

kW

24.1

Използваема топлина при 30% от номиналната мощност и нискотемпературен режим

Р1

kW

7.5

Клас на сезонен отоплителен уред

В

Използваема произведена топлина

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

η4

%

86.9

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

ηl

%

91.9

При пълно натоварване

elmax

kW

0.115

При частично натоварване

elmax

kW

0.071

PSB

kW

0.003

Загуби на топлина в режим на изчакване

Pstby

kW

0.060

Консумирана мощност при запалване на горелката

Pign

kW

0.000

Годишна консумация на електрическа енергия

QHE

GJ

80

Ниво на звуково налягане

LWA

dB

57

Емисии на азотни окиси

NOx

mg/kWh

130

Консумирана електрическа мощност

В режим на изчакване
Други параметри

За комбинирани нагреватели
Обявен профил на товара

XL

Клас на енергийна ефективност

А

Дневна консумация на електрическа енергия

Qelec

kWh

Годишна консумация на електрическа енергия

AEC

kWh

36

ηwh

%

81

Дневна консумация на гориво

Qfuel

kWh

24.200

Годишна консумация на гориво

AFC

GJ

18

Коефициент на полезно действие при отопление

Марка

FERROLI

0.163

Модел: DIVACONDENSF24

Адрес: FERROLI S.p.A. ул. Ритонда 78/A - 37047 Сан Бонифацио (VR) - Италия

Нискотемпературен котел(**):

Кондензиращ котел: ДА

Когенерационен отоплителен модул: НЕ

НЕ

В1 котел: НЕ

Комбиниран нагревател: ДА
Параметър

символ

мярка

Номинална отоплителна мощност

Pn

kW

Коефициент на полезно действие при сезонно отопление

ηs

%

Използваема топлина при номинална мощност и високотемпературен режим

Р4

kW

27

Използваема топлина при 30% от номиналната мощност и нискотемпературен режим

Р1

kW

8.4

Клас на сезонен отоплителен уред

стойност
В

86

Използваема произведена топлина

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

η4

%

86.9

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

ηl

%

91.9

При пълно натоварване

elmax

kW

0.110

При частично натоварване

elmax

kW

0.078

PSB

kW

0.003

Загуби ба топлина в режим на изчакване

Pstby

kW

0.060

Консумирана мощност при запалване на горелката

Pign

kW

0.000

Годишна консумация на електрическа енергия

QHE

GJ

92

Ниво на звуково налягане

LWA

dB

58

Емисии на азотни окиси

NOx

mg/kWh

130

Консумирана електрическа мощност

В режим на изчакване
Други параметри

За комбинирани нагреватели
Обявен профил на товара

XL

Клас на енергийна ефективност

А

Дневна консумация на електрическа енергия

Qelec

kWh

Годишна консумация на електрическа енергия

AEC

kWh

37

ηwh

%

80

Дневна консумация на гориво

Qfuel

kWh

24.600

Годишна консумация на гориво

AFC

GJ

18

Коефициент на полезно действие при отопление

(*) Високотемпературен режим означава температура на връщаната вода 60°С и температура на подаваната вода 80°С;
(**) Ниска температура режим означава за кондензиращи котли30°С, за нискотемпературни котли 37°С, а за останалите подгреватели50°С температура на връщаната вода;

11
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5.6

Електрическа схема

Фигура 24 - Схема електрическа
Внимание: Отстранете моста от клемите преди свързване на стаен термостат или устройство за дистанционно управление.
16

Вентилатор

32

Циркулационна помпа на отоплителния кръг

34

Сензор за температура на отоплителния кръг

38

Сензор за движение

42

Сензор за температура на горещата вода за битови нужди

43

Превключвател по налягане на въздуха

44

Клапан за газ

47

Модурег

49

Предпазен термостат

72

Стаен термостат (не е монтиран)

81

Електрод за детекция и запалване

95

Отклоняващ клапан

114

Превключвател по налягане на водата

126

Контактен термостат за димните газове

139

Устройство за дистанционно управление (не е монтирано)

193

Клема заземителна

12
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