
KOCIOL GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY
STOJACY ZELIWNY Z ZASOBNIKIEM C.W.U.

SUPER SIRIO 18/25 VIP

INSTRUKCJA OBSLUGI



Szanowny Kliencie

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci produktu firmy IMMERGAS, ktory na dtugo
zapewni Ci bezpieczehstwo i niezawodnosc.
Jako Klienci firmy IMMERGAS mozecie Pahstwo zawierzyc wykwalifikowanemu
Autoryzowanemu Serwisowi Technicznemu, ktdry jest przygotowany do zapewnienia stafej
sprawnosci Waszego kotta.
Pozwalamy sobie przekazac kilka waznych wskazowek, ktorych przestrzeganie przyczyni si$ do
Pahstwa satysfakcji z zakupu wyrobu IMMERGAS:

• Nalezy uwaznie przeczytad Instrukcj? obstugi; mozna w niej znalezc przydatne uwagi
odnosza^ce si$ do prawidtowego uzytkowania kotta.

• Nalezy sie. zwracac do naszego Autoryzowanego Serwisu Technicznego, znajdujacego si$ na
danym obszarze, z zadaniem wykonania wst$pnej proby funkcjonowania (jest ona konieczna
do UPRAWOMOCNIENIA S/£ GWARANCJI). Nasz technik sprawdzi prawidtowosc warunkow
funkcjonowania, wykona konieczne regulacje, a IMMERGAS dostarcza kompletny zestaw
wraz z instrukcjci montazu i uzytkowania.

• W razie koniecznosci interwencji nalezy zawsze zwracac si$ do Autoryzowanych Serwisow
Immergas, gdyz jako jedyne, posiadajq one oryginalne cz$sci zamienne i s% fachowo
przygotowane do tych zadah.

OGOLNE UWAGI WST^PNE
Instrukcja obstugi stanowi integralne i zasadnicze
wyposazenie kotta, dlatego tez powinna zostac
przekazana uzytkownikowi.
Instrukcja powinna bye starannie przechowywana i
uwaznie czytana, gdyz zawiera wszelkie uwagi
dostarczaja^ce waznych informacji, dotycza^cych
bezpieczehstwa podczas instalowania, uzytkowania i
konserwacji.
Instalowanie i konserwacja winny bye wykonywane
zgodnie z obowia.zuja.cymi normami oraz przez
wykwalifikowany personel.
Pod poj^ciem wykwalifikowany personel rozumie si§
osoby posiadaja.ce kwalifikacje techniczne w
dziedzinie domowych instalacji c.o. i instalacji do
wytwarzania cieptej wody sanitarnej, tak jak to
przewiduja. obowia.zuja.ce normy w Polsce.
Niewtasciwa instalacja moze wyrza.dzic szkody
osobom, zwierzetom lub przedmiotom, za ktore
producent nie jest odpowiedzialny.
W szczegolnosci konserwacja winna bye wykonywana
przez Autoryzowany Serwis Techniczny IMMERGAS.
Kociot powinien bye przeznaczony tylko do takiego
uzytku, do jakiego zostatjednoznacznie przewidziany.
Kazde inne zastosowanie jest uwazane za
niewtasciwe, a wiec niebezpieczne.
Wyklucza sî  jaka.kolwiek odpowiedzialnosc
Producenta za szkody spowodowane bt^dami w
instalowaniu i uzytkowaniu, a ogolnie wynikte z
nieprzestrzegania instrukcji podanych przez
producenta.



Instalowanie kotta
Kotly te shiza. do ogrzewania wody do temperatury nizszej niz temperatura wrzenia przy

cisnieniu atmosferycznym.

Przed zainstalowaniem urza.dzenia wskazane jest sprawdzenie czy jest ono kompletne; jesli nie

to nalezy zwrocic si? bezposrednio do dostawcy. Elementy opakowania jak zszywki, woreczki

folio we, styropian nalezy usuna.c jako stwarzaja.ce zagrozenie dla dzieci.

Kotly nie mogq. bye wystawiane na dzialanie czynnikow atmosferycznych. Wszystkie urz^dzenia

elektryczne w wyniku stosowania rozwia^ari konstrukcyjnych posiadaja. odpowiedni stopien

ochrony przeciwporazeniowej (IP), ktory determinuje miejsce montazu urza.dzenia w

pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub /i basen natryskowy.

W poblizu urza.dzenia nie powinny znajdowac si$ zadne przedmioty latwopalne (papier,

pakufy, tworzywa sztuczne, styropian itp.).

Kociol powinien bye podla.czony do gniazda wtykowego, wyposazonego w bolec uziemiaja^cy,

podla.czonego zgodnie z norma. i zachowaniem prawidlowej biegunowosci.

Kociol nalezy podla^czyc do instalacji po uprzednim jej wyplukaniu i wykonaniu proby

cisnieniowej. Pocza^tkowy odcinek instalacji o dhigosci nie mniejszej niz 2 m powinien bye

wykonany z miedzi lub stali. W przypadku poJa^czenia w instalacji roznych materialow

metalowych jak np. miedzi i aluminium nalezy w miejscu ich pofyczenia stosowac separatory w

celu unikni^cia korozji elektrolitycznej (efekt ogniwa).

Instalacja powinna bye wyposazona w odpowietrzniki automatyczne, ktore maja^ na celu

usuni^cia z niej powietrza i zawory odcinaja.ce przed kotlem na wszystkich podla^czeniach.

W celu zabezpieczenia pompy cyrkulacyjnej nalezy na rurze powrotnej z instalacji c.o.

zamontowac filtr siatkowy i umiescic przed nim i za nim zawory odcinaja.ce umozliwiaja.ce jego

oczyszczenie. Rura zasilaja.ca c.o. powinna rowniez bye wyposazona w zawor odcinaja.cy.

Kociol zeliwny powinien bye podla.czony do instalacji wodoci^gowej za pomoca. zla.cza

elastycznego. Napeinianie lub uzupelnianie wykonujemy po uprzednim wychlodzeniu kotla. Po

napelnieniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci na cisnienie maks. 5 atm.

ITVVAGA:

Kotly gazowe, ktorych bloki grzewcze wykonane sa. z zeliwa charakteryzuja. si? wysok^.

wrazliwoscia. na duze roznice temperatur pomi^dzy czynnikiem zasilaja.cym instalacj^ a

czynnikiem z niej powracaja.cym. Zbyt wysoka roznica temperatur moze spowodowac szok

termiczny, co moze doprowadzic do p^kania zeliwnych czlonow wymiennika w strefie wplywu

ognia. W celu uniknif cia niebezpieczenstwa zniszczenia wymiennika zalecane jest stosowanie w



instalacji ukladow regulacji temperatury powrotu. Nalezy bezwzglednie pami^tac o

zabezpieczeniu temperatury powrotu c.o. nie nizszej niz 40°C. Mozna to uzyskac za pomocaj

1 Sprzegla hydraulicznego - stosowane przy pofyczeniu pompowych systemow

ogrzewania z bardzo bezwladnym systemem grawitacyjnym starych instalacji

Zaworem regulacyjnym tak ustawiamy przepiyw, aby temperatura powrotu czynnika

grzewczego z instalacji byla wyzsza niz 40°C a roznica temperatur pomi^dzy zasilaniem i

powrotem wynosila podczas rozruchu 20°C.

2 Obejscie z regulacji] przepiywu. - poia^czenie zasilania z powrotem przy pomocy rury o

srednicy przynajmniej o jeden stopien nizszej niz rury la^czone. Pola^czenie nalezy wykonac za

pompa^ cyrkulacyjna^ . Na obejsciu zamontowany jest zawor do regulacji przeplywu. Poprzez

otwieranie zaworu regulacyjnego, wytwarzany jest tzw. krotki obieg, ktory powoduje

podniesienie temperatury powrotu.

3 Zawor mieszaj^cy czterodrogowy. - pol^czenie zasilania i powrotu kotla z zasilaniem i

powrotem instalacji. Poprzez odpowiednie ustawienie zaworu czterodrogowego uzyskuje si?

odpowiedni podzial cieplej wody pfyna^cej do instalacji c.o. i do obejscia dla podniesienia

temperatury powrotu.

Wszystkie kotfy typu Super Sirio sâ  przystosowane do pracy w zamknietych ukladach

instalacyjnych i sâ  wyposazone w naczynie przeponowe zgodnie z PN-91/B-02414 oraz zawor

bezpieczehstwa zgodnie z PN-92/M.-74101

W przypadku, gdy cisnienie w sieci wodoci^gowej jest stale wyzsze niz 5 atm. nalezy

zastosowac przed zasobnikiem c.w.u. reduktor cisnienia wody. Przy urza^dzeniach wyposazonych

w zasobnik, gdy cisnienie wody w instalacji pulsuje nalezy zastosowac naczynie przeponowe

przystosowane do wody uzytkowej

Kociol Super Sirio Plus jest fabrycznie wyposazony w naczynie przeponowe do c.w.u.

Obwod elektryczny kotia powinien bye wyposazony zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

wyla^cznik i bezpiecznik.

A



DLA INSTALATORA

INSTALOWANIE
Do instalowania urzqdzeri gazowych IMMERGAS sa, upowaznieni jedynie hydraulicy posiadaja^cy
fachowe kwalifikacje.
Instalacja powinna bye wykonana wedlug przepisow zawartych we wszystkich obowia^zujqcych
normach.
Przed przystajDieniem do instalowania nalezy sprawdzic czy kociof dotarl w stanie nie uszkodzonym;
jesli nie to nalezy niezwlocznie poinformowac dostawc§.
Elementy opakowania (spinacze, gwozdzie, worki plastykowe, styropian, itd.) nie powinny znalezc si$
w zasi^gu dzieci, gdyz stanowia^ potencjalne zrodto zagrozenia.
Jesli kociol b^dzie instalowany wewna^trz lub pomi^dzy meblosciankami to nalezy zapewnic
dostateczna, ilosc miejsca dla konserwacji.
Jest rownie wazne aby kratki wlotowe i wylotowe nie byty zatkane.
W poblizu kotta nie moga^ znajdowac si§ zadne materiaty palne (papier, szmaty, tworzywa, styropian,
itd.).
W przypadkach nieprawidtowej pracy lub uszkodzenia nalezy unieruchomic kociol i wezwac Serwis
techniczny IMMERGAS, ktory jako jedyny, jest upowazniony do wykonywania napraw i jako jedyny,
posiada cz^sci zamienne.
Nalezy wie.c powstrzymac si^ od jakichkolwiek prob naprawy na wJasna, r^k^.
Nieprzestrzeganie powyzszych zaleceh pociajga za soba^ odpowiedzialnosc osobista^ oraz utrat?
gwarancji.

PODSTAWOWE WYMIARY

600

OZNACZENIA
G - doprowadzenie gazu
R • powrot 2 instalacji (c.o.)
M - zasilanie instalacji (c.o.)
S - recyrkulacja
U - wylot cieptej wody sanitarnej
E - zasilanie wody sanitarnej

Model kotta

S. SIRIO 18 VIP

S. SIRIO 25 VIP

Gtebokosc
P

600 mm

720 mm

Komin
D

130 mm

150 mm

Zasilanie
c.o.
M

1"

1"

Powrot
c.o.
R

1"

1"

Gaz
G

1/2"

1/2"

Zasilanie
zimnej

E

1/2"

1/2"

Wylot
cieptej

U

1/2"

1/2"

Recyrkulacja
S

1/2"

1/2"



WAZNE
Kotly sq. przeznaczone do ogrzewania wody do temperatur nizszych od temperatury wrzenia, pod
cisnieniem atmosferycznym.
Winny bye podtqczone do instalacji ogrzewania i do sieci rozdzielczej cieplej wody sanitarnej, o
wielkosci dopasowanej do ich parametrow i mocy.
Nie wolno instalowac kottow w pokojach sypialnych ani w pomieszczeniach lazienkowych ba^dz
natryskowych.
Zabrania sie takze ich instalowania w pomieszczeniach wyposazonych w otwarte kominki, nie
posiadaja^ce wfasnego doptywu powietrza.
Temperatura miejsca, w ktorym jest zainstalowany kociol nie moze spasc ponizej 0°C.
Kotly nie moga^ bye wystawiane na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

WENTYLACJA POMIESZCZEN
Pomieszczenie, w ktorym jest zainstalowany kociot musi posiadac mozliwosc doptywu powietrza, w
ilosci rownej co najmniej tej, jaka jest wymagana do prawidlowego spalania oraz do wentylacji
pomieszczenia.
Swieze powietrze winno doptywac w sposob naturalny i bezposredni poprzez:
stale otwory w scianach danego pomieszczenia, wychodzqce bezposrednio na zewnatrz;
kanaty wentylacyjne, pojedyncze tub rozgalezione.
Powietrze do wentylacji winno bye pobierane bezposrednio z zewnajrz, w miejscu odlegtym od zrodel
zanieczyszczeh powietrza.
Dopuszcza si? naturalny doptyw powietrza droga^ posrednia^, poprzez jego pobieranie z pomieszczeh
sa^siaduja^cych.

OTWORY w SCIANACH ZEWN^TRZNYCH WENTYLOWANEGO POMIESZCZENIA
Otwory takie powinny spelniac nastepujqce wymagania:
- posiadac calkowita,, wolna^, czynna^ powierzchni? rowna, 6 cm2 na kazdy kW zainstalowanej mocy

cieplnej, ale co najmniej 100 cm2;
- bye tak wykonane aby nie mogty zostac zask>ni?te;
- bye umieszczone na wysokosci bliskiej podlogi; tarn gdzie to niemozliwe, nalezy zwi^kszyc

przekroj otworu wentylacyjnego. (patrz przyklady na rysunkach) o co najmniej 50%.



PODLACZENIA
PODLA.CZENIE GAZU (KOCIOL KATEGORII II 2H3J
Orurowanie zasilaja^ce winno miec taka, sama^ lub wieksza^ srednic§ od tej, jaka. ma zla^czka 1/2"G na
kotle.
Gate orurowanie doprowadzajqce gaz winno zostad oczyszczone od wewnajrz, przed podla^czeniem
kotla, tak aby usuna^c ewentualne pozostaloSci, kt6re mogryby przeszkodzid w prawidlowej pracy kotla.
Nalezy ponadto sprawdzid czy dostarczany gaz odpowiada temu, na kt6ry jest wyregulowany kocioJ
(patrz tabliczka umieszczona na kotle).
Jesli sa^ rdznice to konieczne jest wykonanie regulacji kotla tak, aby dostosowad go do innego typu
gazu (patrz przezbrajanie kott6w w przypadku zmiany rodzaju gazu).

PODLACZENIE HYDRAULICZNE
Przed przystapieniem do podla^czenia kotla nalezy dokladnie wymyd wykonane orurowanie tak, aby
usun^d ewentualne pozostalosci, kt6re moglyby przeszkodzid w prawidlowej pracy kotla.
Podla^czenie hydrauliczne nalezy wykonad w sposdb racjonalny, z wykorzystaniem wzornika
rozmieszczenia elementdw przyla^czeniowych kotla
Odptyw z zaworu bezpieczenstwa winien zostad podlqczony do leja spustowego.
W przeciwnym przypadku, gdy zadziala zaw6r i zaleje pomieszczenie. producent nie bedzie za to
odpowiadal.

PODtACZENIE ELEKTRYCZNE
Kociol "S.SIRIO 18-25 VIP" posiada stopieh ochrony IP 20 dla calego urza^dzenia.
Bezpieczehstwo elektryczne kotla moze zostad zapewnione jedynie wowczas, gdy zostanie ono
pod^czone prawidlowo do skutecznej instalacji uziemiaja^cej. wykonanej zgodnie z obowiavzujakcymi
normami bezpieczenstwa. „.
UWAGA: FIRMA IMMERGAS S.p.a. ZRZEKA Sl£ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNO^CI ZA SZKODZY
WYRZADZONE OSOBOM LUB PRZEDMIOTOM, A WYNIKAJACE Z BRAKU PODLACZENIA KOTLA
DO UZIEMIENIA ORAZ Z NIEPRZESTRZEGANIA OBOWIAZUJACYCH NORM.
Nalezy ponadto sprawdzid czy instalacja
elektryczna jest dostosowana do maksymalnej
mocy pobieranej przez kociof. podanej na
tabliczce umieszczonej na nim.
Kotly sa^ wyposazone w kabel zasilaja^cy z
wtyczka,.
Kabel zasilaja^cy winien byd podla^czony do sieci
zasilaja^cej 230V-50Hz, z uwzglednieniem
biegunowo^ci L-N oraz podla^czenia do uziemienia

Jesli biegunowosd L-NJest niezgodna, nalezy
odwrocid wtyczk^ o 180 lub zmienic kolejnosd
przewod6w w gniazdku.
Trasa prowadzenia kabla winna byd zgodna z
opisana, na rysunku ze strony 5.
Podta^czenie winno uwzgledniad zainstalowanie.
pomiedzy siecia^ a kotlem. wyla^cznika
wielobiegunowego. posiadaja^cego wielkoSd
rozwarcia styk6w co najmniej 3 mm.
Gdy trzeba bedzie wymienic kabel zasilaja^cy to nalezy uzyd kabla elastycznego w oslonie PVC typu
H05 W-F lub H05 W-2F, o srednicy maks. 8 mm.
Jesli zajdzie potrzeba wymiany bezpiecznika sieciowego na karcie regulacji. nalezy zastosowac
bezpiecznik szybki 2,5 A.
Gdy bedziemy wymieniad lub usuwad wtyczk^ musimy pami^tad, ze przewdd bra^zowy jest przewodem
fazowym (L) zas niebieski zerowym (N).
Przy podfqczaniu zasilania do kotla zabrania si§ uzywad rozdzielaczy, gniazd wielokrotnych i
przedluzaczy.



UWAGA: Jesli przewody L-N nie zostana, podla^czone prawidlowo to kociol nie b?dzie w stanie
stwierdzic obecnosci ptomienia i zacznie dzialac blokada od braku plomienia.
UWAGA: Nawet w przypadku nieprawidtowej biegunowosci L-N, gdy na przewodzie
zerowym wystapi chwilowe napi?cie resztkowe, przekraczaja^ce 30V, kociol moze dziatac
(ale tylko chwilowo).
Nalezy wykonac pomiary napi?cia za pomoca^ odpowiedniego przyrz^du a nie polegac na
srubokr?cie z neonowka^.

UWAGA: Jesli zasilanie elektryczne jest
miedzyfazowe, FAZA-FAZA 230V to
dla zapewnienia takiego samego
poziomu bezpieczehstwa, jakie daje
zasilanie kotta napieciem FAZA-ZERO,
nalezy zastosowac ZESTAW
DOPASOWUJA.CY do sieci FAZA-
FAZA,

WAZNE
Rury instalacji wodociajgowej lub ogrzewaja^cej nie
moga^ bye uzywane jako siec uziemiajqca dla
instalacji elektrycznej lub telefonicznej.
Nie nadaj3. si? one absolutnie do tego celu.
Uzywanie kotla w takiej sytuacj i moze
spowodowac w krotkim czasie wysta^pienie
powaznych uszkodzeh orurowania i samego
kotta.

KABEL ZASILANIA

r

NAPELNIENIE INSTALACJI
Po podlqczeniu kotta nalezy przystajDic do napetnienia instalacji c.o., za posrednictwem kurka
napelniania (patrz rys. na str. 12).
Napetnianie winno bye przeprowadzane powoli, tak aby p^cherzyki powietrza zawarte w wodzie
zda^zyty si? uwolnic i wydostac na zewnajrz przez uklad odpowietrzenia kotta i instalacji c.o.
Kociol jest wyposazony w automatyczny zawor odpowietrzaja^cy.
Nalezy sprawdzic czy kapturek jest poluzowany.
Otworzyc zawony odpowietrzaja^ce na kaloryferach.
Zawory na kaloryferach zamyka si? dopiero wowczas, gdy zaczyna z nich wychodzic tylko woda.
Kurek napelniaja^cy nalezy zamkna.c wowczas, gdy wskazowka manometru wskaze ok. 1,3 bar.
UWAGA: Podczas powyzszych czynnosci nalezy uruchamiac pomp? obiegowa^ w sposob przerywany,

posluguja^c si? wyla^cznikiem gtownym, znajduja^cym si? na tablicy przyrzajdow.
POMPA OBIEGOWA WINNA BY£ ODPOWIETRZANA PRZY PRACUJA^CYM SILNIKU,
POPRZEZ ODKR^CENIE PRZEDNIEJ POKRYWY.
PO ZAKONCZENIU TEJ CZYNNOSCI NALEZY ZAKRE.dC POKRYW^.

UWAGA: NAPELNIANIE WINNO ZOSTAC WYKONANE PRZY NIE PRACUJACYM KOTLE ORAZ
ZIMNYM KORPUSIE ZELIWNYM TAK, ABY UNIKNAC UDAR6W CIEPLNYCH, KT6RE
MOGLYBY USZKODZIC KORPUS.

URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ
Aby uruchomic instalacje gazowa^ nalezy:
- Otworzyc okna lub drzwi;
- Unikac obecnosci iskier lub wolnego ognia;
- Przystapic do wydmuchiwania powietrza znajduja^cego si? w rurach;
- Przy zamkni?tym zaworze odcinaja^cym nalezy sprawdzic szczelnosc instalacji doprowadzaja^cej gaz,

poprzez obserwacj? licznika gazu w czasie 10 minut czy nie wykaze zadnego przeptywu gazu.

URUCHOMIENIE KOTLA (ZAPLON)
Zgodnie z wymogami wystawienia CERYFIKATU ZGODNO&CI, przewidzianego wg przepisu 05/03/90
Nr 46, nalezy wykonac nast?pujaice czynnosci podczas uruchomienia kotta:



- Sprawdzic szczelnosd obwodu doptywu gazu przy zamkniejym zaworze odcinaja^cym, a naste.pnie po
jego otwarciu i przy zamkni^tym (w stanie spoczynku) zaworze gazowym kotta;

- Licznik gazu nie powinien wykazad: zadnego przeptywu gazu przez czas 10 minut.
- Sprawdzic zgodnosc gazu w sieci z tym, do jakiego jest dostosowany kocioJ;
- Zapalid kociol i sprawdzid prawidlowosd: zaplonu;
- Sprawdzic prawidfowosc wentylacji w pomieszczeniu;
- Sprawdzic czy wydajnosc gazu oraz odnosne cisnienia s^ zgodne z tymi, jakie podano w instrukcji

obsfugi (patrz str. 18);
- Sprawdzic ciajg, jaki wyst?puje podczas normalnej pracy kotta, wykorzystuja^c np. podcisnieniomierz

umieszczony blisko, za wylotem spalin;
- Sprawdzic czy pomieszczenie nie wypelnia sie spalinami, takze podczas pracy ewentualnych

urzajdzefi elektro wentylacyjnych.
- Sprawdzic zadziatanie uktadu zabezpieczaja^cego na wypadek braku gazu oraz czas jego zadziafania.
- Sprawdzid zadzialanie wyla^cznika gtownego znajdujXcego si^ przed kotlem i na kotle.
Jesli chociazby jeden z powyzszych punktow da wynik negatywny to kociot nie moze zostac

dopuszczony do eksploatacji.
PRZEGLA^D POCZA^TKOWY KOTLA MUSI BYC WYKONANY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS
IMMERGAS.
GWARANCJA KOTLA NABIERA WAZNO£CI OD DATY PRZEGLApU POCZATKOWEGO.
PRZEGLAD POCZATKOWY JEST CALKOWICIE BEZPLATNY.
KLIENT OTRZYMA CERTFIKAT POSWIADCZAJACY WYKONANIE PRZEGLADU POCZATKOWEGO
ORAZ GWARANCJA.

PODSTAWOWE PODZESPOLY KOTLA "SUPER SIRIO VIP"

OZNACZENIA
1 - Zawor troj-drozny nap$dem
2 - Sonda zabezpieczajqca od cia^gu komina
3 - Boiler z zaworem bezpieczeristwa 8 bar.
4 - Zaw6r odpowietrzajqcy
5 - Zeliwny separator powietrza
6 - Pompa obiegowa
7 - Boiler ze stall nierdzewnej
8 - Palnik g/owny
9 - Zawdr gazu

10 - Okap dymny
11 • Zbiornik wyrownawczy wody sanitarnej
12 - Korpus zeliwny
13 - Zawdr gazu
14 - Zawor bezpieczeristwa 3 bar
15 - Kurek napehiania kotta
16 • Kurek oprdzniania boilera
17 • Kurek oprozniania kotta



POMPA OBIEGOWA
Kotty serii "SUPER SIRIO VIP" sa^ wyposazone w pomp§ obiegowa^ z 3 pozycyjnym, elektrycznym
regulatorem przeptywu.
Aby uzyskad optymalne dziatanie kotta, zaieca si§, w przypadku nowych instalacji (jedno-rurowych i
modutowych), nastawienie pompy na trzecia^ szybkosc (maksymalna wysokosc cisnienia).
Jednofazowa (230V-50Hz) pompa jest wyposazona skraplacz.

POMPA OBIEGOWA Z NORMALNA. WYSOKOSCIA CISNIENIA HYDROSTATYCZNEGO MYL 30/15
(SUPER SIRIO 18 VIP)
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A = WYSOKOSC CISNIENIA HYDROSTATYCZNEGO W INSTALACJI NA TRZECIEJ SZYBKOSCI
B = WYSOKOSC CISNIENIA HYDROSTATYCZNEGO W INSTALACJI NA DRUGIEJ SZYBKOSCI

EWENTUALNE ODBLOKOWANIE POMPY
Jesli po dlugim okresie postoju wystapi zablokowanie pompy; nalezy odkrecic przednia^ pokryw§ i
postugujXc si§ srubokr^tem dokonac obrotu walkiem silnika.
Czynno^d ta winna zostac wykonana ostroznie, tak aby nie uszkodzic watka silnika (nalezy ja^
wykonac przy wyla^czonej pompie).

POMPA OBIEGOWA Z DUZA WYSOKOSCIA CISNIENIA HYDROSTATYCZNEGO MYL 50/15
(SUPER SIRIO 25 VIP)
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BOILER CIEPLEJ WODY
SANITARNEJ
Boiler kotla "SUPER SIRIO VIP" jest typu
akumulacyjnego i posiada pojemnosc uzyteczna,
40 I. Do jego srodka j'est wprowadzony podw6jny,
spiralny, rurowy wymiennik ciepta, o duzej
powierzchni wymiany tak, aby umozliwic znaczne
skrocenie czasu wytwarzania cieplej wody.
Boiler ten posiada plaszcz, dennice i podwojna,
w^zownic^, wykonane ze stali nierdzewnej (AISI
316L) co gwarantuje dJuga, zywotnosc.
Rozwi^zania konstrukcyjne oraz technologia
spawania (T.I.G.) zostafy tak dopracowane w
szczegolach, aby zapewnic maksymalna^ pewnosc
i szczelnosc.
G6rny kotnierz inspekcyjny umozliwia Jatwy
dost^p dla ce!6w czyszczenia oraz kontroli boilera
oraz spiralnego wymiennika rurowego.
Na pokrywie boilera znajduja^ si§ krocce
przyta^czowe wody sanitarnej (wlot zimnej i wylot
cieplej) oraz korek z zainstalowana^ ANODA^
MAGNEZOWA^ stanowia.ca. ochron^ wewn^trzna,
przed korozja,.

UWAGA: Skutecznosc dzialania anody magne-
zowej winna bye sprawdzana raz w
roku przez Serwis Techniczny IMMER-
GAS.

•» •-» X*Tji fi^^ —. ---,

ZESTAW ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO DLA CIEPLEJ WODY
SANITARNEJ (NA ZYCZENIE)
Jesli cisnienie na doplywie przekroczy 3 bar lub gdy na instalacji wody sanitarnej sa^ zainstalowane
reduktory cisnienia lub zawory zwrotne oraz gdy poduszka powietrzna na lustrem wody wyczerpie si§,
rozszerzanie si$ wody w skutek ogrzewania moze spowodowad wycieki na zaworze bezpieczehstwa.
Aby unikna^c takiej sytuacji wystarczy zainstalowad zbiornik wyrownawczy dla wody sanitarnej.
IMMERGAS dostarcza na zyczenie rur§ la^czqca^ kociol z takim zbiornikiem.

ZESTAW DOZOWNIKA
POLIFOSFATOW (NA ZYCZENIE)
Dozownik polifosfatow zapobiega odkfadaniu si§
kamienia, zapewniaj^c wyjsciowe warunki
wymiany ciepla i wytwarzania ciepJej wody
sanitarnej.
Kociol jest przystosowany do zamontowania
dozownika polifosfatow.
IMMERGAS dostarcza zestaw, zawieraja^cy
zta^czki i kompletny dozownik, wraz z instrukcja^
montazu i uzytkowania zal^czong^ do zestawu.



DLA UZYTKOWNIKA

INSTRUKCJE UZYTKOWANIA I KONSERWACJI
WENTYLACJA POMIESZCZEN
Pomieszczenie, w k!6rym jest zainstalowany kociol musi posiadac mozliwos'd doplywu powietrza w
iloSci r6wnej co najmniej tej , jaka jest wymagana do prawidlowego spalania oraz do wenty lac j i
pomieszczenia.
Zalecenia odnosnie wentylacji. kanatow dymnych i komin6w sa, podane na str. 3.
W przypadku wajpliwosci odnosnie prawidlowej wentylacji nalezy si§ zwr6cic do wykwalifikowanego
personelu technicznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA
Uzytkownik jest zobowia^zany do wykonywania konserwacji instalacji cieplnej raz w roku oraz
sprawdzania, co najmniej raz na dwa lata. instalacji cieplnej zgodnie z danymi instalacji c.o.
Umozliwi to utrzymanie parametrbw bezpieczenstwa na nie zmienionym poziomie oraz sprawnosci i
funkcjonalnos'ci cechuja^cych dany kociol.
Sugerujemy zawieranie rocznych kontrakt6w na czyszczenie i konserwacje. z Waszym technikiem z
SERWISU AUTORYZOWANEGO IMMERGAS w danym rejonie.

BEZPLATNY PRZEGLAD POCZATKOWY
Po zakohczeniu wszystkich czynnos"ci montazowych (wraz z napelnieniem instalacj i c.o.) nalezy
koniecznie. w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni, wezwac Serwis techniczny IMMERGAS z danego
rejonu .
Technik z Serwisu wykona przegla^d wste.pny kotta BEZPLATNIE i r6wnoczes"nie udzieli instruktazu
odnoSnie uzytkowania kotla.
UWAGA: Przegla^d poczqtkowy jest KONIECZNY do uprawomocnienia sie, gwarancji.

UWAGI OGOLNE
Nie wolno moczyc kotla strumieniami wody tub innych cieczy.

Zabrania si^ uzywania kotta przez dzieci i osoby nie doSwiadczone.

W przypadku decyzji o czasowym unieruchomieniu kotfa nalezy:

a) przystajDid do opr6znienia instalacj i wodnej tarn, gdzie nie jest zas tosowane r o z w i a z a n i e
zapobiegajqce zamarzaniu,

b) odfa^czyci kociol od zasilania elektrycznego, doplywu wody i gazu.

Je£l i w poblizu kotla sa^ wykonywane roboty lub czynnosci konserwacyjne na kons t rukc jach
umieszczonych w poblizu kana!6w lub element6w ukladu odprowadzania spalin, nalezy zgasic kocic^.
a po zakonczeniu prac zlecic wykwalifikowanemu technikowi sprawdzenie sprawnosci kanalow afbo
ukladow odprowadzania spalin.

Do czyszczenia kotla bqdz jego cz^^ci nie wolno stosowac ^rodk6w latwopalnych.

W pomieszczeniu, w kt6rym znajduje si? kociol nie wolno pozostawiac zadnych pojemnikow i
substancji palnych.

Zabrania sie. zaslaniania. nawet cz^^ciowego. uj^6 powietrza do wentylacji pomieszczenia. w ktorym
jest zainstalowany kociol.

Zabrania si? ponadto, z uwagi na zagrozenie jakie to powoduje, uzywania w takim pomieszczeniu.
rownoczesnie z kotlem, urzawdzerIi wentylacyjnych wyciajgowych, komink6w lub podobnych, chyba ze sa
dodatkowe doprowadzenia powietrza tak zwymiarowane ,aby zapewnic pokrycie doda tkowego
zapotrzebowania na nie.

Aby zapewnic dodatkowe doprowadzenia powietrza nalezy zwrocic sie do wykwalifikowanego techmka
Dotyczy to szczeg6lnie otwartego kominka, ktbry winien posiadac wlasne zasilanie powietrzem.

W przeciwnym wypadku nie mozna instalowad kotla w tym samym pomieszczeniu.



PANEL STEROWANIA KOTLOW "SUPER SIRIO VIP"
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OZAWCZE/V//4
1 Wyfycznik gtiwny LATO - ZIMA
2. Termostat ogrzewania
3. Termostat wody sanitamej
4. Zielona lampka kontrolna obecnosci napiqcia
5. Zielona lampka kontrolna dziatania ogrzewania
6. Zielona lampka kontrolna dziatania instalacji

wody sanitamej
7. Czerwona lampka kontrolna blokady od

nadmiernej temperatury
8. Czerwona lampka kontrolna blokady od ciajgu

komina
9. Podswietlany przycisk z sygnalizacja^ blokady

od braku zapfonu
10. Przycisk aktywacji blokady od nadmiernej

temperatury
11. Przycisk aktywacji blokady od ciajgu komina
12. Pfytka otworu pod programator godzinowy
13. Manometr kotta
14. Termometr kotta
15. Termometr boilera

12 1 2 3 10 11

ZAP ALAN IE KOTLA
Przed przystapieniem do zapalania kotta nalezy sprawdzic czy instalacja c.o. jest wypelniona woda. -
- Oraz czy wskazowka manometru (6) pokazuje ciSnienie pomiedzy 1-1,5 bar.
- Otworzyd kurek gazu zainstalowany przed kotlem.

Obrocid wyfa.cznik glowny (1) w potozenie LATO lub ZIMA. Jesli przela^cznik jest ustawiony w
potozenie LATO ( %£ ) to termostat ogrzewania (2) jest wyfcjczony i regulacja temperatury wody
sanitamej odbywa si? za pomoca, termostatu (3). Jesli przeJa^cznik jest ustawiony w potozenie ZIMA
( jjj£ ) to termostat ogrzewania (2) sluzy do ustawienia temperatury kaloryferow, podczas gdy tem-
perature wody sanitamej jest caly czas regulowana termostatem (3).

- Ustawid termostat ogrzewania (2) i termostat wody sanitamej (3) na zqdane temperatury.
Od tego momentu kociol dziata samoczynnie. Zapalanie palnika jest sterowane termostatem (2)
podczas ogrzewania pomieszczeh oraz termostatem (3) podczas wytwarzania cieptej wody.

BLOKADA OD ZAPLONU - swieci si? czerwona kontrolka (9)
Kocicd zapala si^ samoczynnie kazdorazowo gdy potrzebne jest ogrzewanie lub ciepta woda.
Jesli w ciajgu 10 sekund nie nastapi zapalenie palnika to kociot znajdzie si§ w stanie blokady.
Aby skasowac stan "blokady od zaplonu" NALEZ.Y WCISNA^C DO OPORU PRZYCISK Z
KONTROLKA (9).
Zanim przystaj)imy do kasowania blokady nalezy odczekac ok. 15 sekund, gdyz kociol moze
ponownie znalezd si? w stanie blokady.
Kasowanie "blokady od zaplonu" moze si? okazad konieczne w chwili pierwszego zaplonu lub po
okresie dlugiej przerwy w pracy urzavdzenia.
Jesli taka sytuacja cz?sto si? powtarza, nalezy wezwac Serwis Techniczny IMMERGAS.
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BLOKADA OD NADMIERNEJ TEMPERATURY - swieci si<? czerwona
kontrolka (7)
Jesli podczas pracy temperatura przekroczy 95°C, wowczas kociol znajdzie si? w stanie blokady.
Aby skasowac stan "blokady" NALEZY WCISNAC DO OPORU PRZYCISK pod kapturkiem (10).
Jesli taka sytuacja cz?sto si? powtarza to nalezy wezwac Serwis Techniczny IMMERGAS.

BLOKADA OD CIAGU W KOMINIE - swieci si<* czerwona kontrolka (8)
Jesli kanal odprowadzaj^cy spaliny nie dziala prawidlowo podczas pracy kotla to znajdzie si? on w
stanie "blokady".
Aby skasowac stan "blokady od zaplonu" nalezy wcisna^c do oporu przycisk pod kapturkiem (11),
znajduja^cy si? na panelu sterowania.
Jesli taka sytuacja czesto si? powtarza to nalezy wezwac Serwis Techniczny IMMERGAS.

GASZENIE KOTLA
Wylapzyd wyla^cznik glowny (1) i zamkn^c kurek gazu, znajdujqcy si? przed kotlem.

SZCZEGOLNE UWAGI ODNOSZACE Sl^ DO UZYWANIA KOTLA Z
ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM
Uzycie jakiegokolwiek urza^dzenia, ktore jest zasilane energia^ elektryczna^ naklada obowia^zek
przestrzegania szerego podstawowych zasad, takich jak:
- nie wolno dotykac kotta mokrymi lub wilgotnymi cz?sciami ciala ani tez staja^c boso; nie ciqgna^c

kabli elektrycznych, nie wystawiac koUa na dziatanie czynnik6w atmosferycznych (deszcz, slohce,
itp.); nie dopuszczac aby kociol byl uzywany przez dzieci lub osoby nie fachowe;

- kabel zasilajqcy kociol nie moze bye wymieniany przez uzytkownika;
- jesli wystapi uszkodzenie kabla to nalezy zgasi6 kociol i zgtosic si? wyla^cznie do wykwalifikowanej,

autoryzowanej osoby, aby dokonala wymiany kabla;
- jesli przewidujemy, ze przez pewien czas kociol nie b?dzie uzywany to wskazane jest wylqczenie

wyla^cznika na zasilaniu.

PROGRAMATOR GODZINOWY (OPCJA)
WPROWADZANIE PROGRAMU ZAPLONU
Programator godzinowy jest wyposazony w
przelqczane styki.

ZAPLON: Przestawic styki w kierunku na
zewna^trz w zakresie poza^danego
czasy zaplonu.

GASZENIE: przestawid; styki w kierunki do srodka
w zakresie poza^danego czasu
zgaszenia.

Przela^cznik programatora (1) umozliwia wybor
dwoch trybow pracy.
Poz. A: Praca w trybie R^CZNYM (wyla^czenie

programatora).
Poz. B: Praca w trybie AUTOMATYCZNYM

(zgodnie z wprowadzonym programem).
STYKI

Zaiety zastosowania programatora godzinowego polegaja^ na tym, ze umozliwia on zaprogramowanie godzin
zapalania i gaszenia kotla w fazie rozgrzewania, co daje bardziej racjonalne uzytkowanie kotla i wiekszq
oszczednosc w zuzyciu gazu.
Instalacja zegara na panelu sterowania kotlow "S.SIRIO VIP" jest bardzo prosta, gdyz zarowno kociol jak i
panel sterowania sq_ juz do niej przygotowane. W celu dokonania instalacji nalezy zwrocic si? do instalatora
lub bezpo£rednio do technika z naszego rejonowego Serwisu, aby uzyskac konieczne informacje.
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UZUPELNIANIE CISNIENIA W
Nalezy okresowo sprawdzac cisnienie
wody w instalacji c.o.
Wskazowka manometru kotla winna
pokazywac wartosc w przedziale 1 i 1,5
bar.
Jesli cisnienie to jest nizsze od 1 bar
(przy zimnej instalacj i c.o.), nalezy
przystapic do uzupelnienia cisnienia za
pomoca^ kurka znajduja^cego si? w
dolnej cz?sci kotta.
UWAGA: PO ZAKONCZENIU TEJ
CZYNNOSCI NALEZY ZAMKNA^
KUREK.
Jesli cisnienie zbliza si? do wartosci 3
bar, moze zadzialac zawor
bezpieczehstwa.
W takiej sytuacj i nalezy wezwac
wykwalifikowanego fachowca.
Jesli wystapia, sytuacje spadku cisnienia
i beda^ si? cz^sto powtarzac, nalezy
wezwac wykwalifikowanego fachowca,
gdyz moze okazac si? konieczne
usuni^cie wyciekow z instalacji.

INSTALACJI GRZEWCZEJ

KUREK NAPELNIANIA / , KUREK OPROZNIANIA

KUREK OPRO2NIANIA KOTLA / BOILERA

OPROZNIANIE INSTALACJI C.O.
Aby oproznic instalacje. c.o. nalezy odkrecic KUREK OPR6ZNIANIA KOTLA.

OPROZNIANIE BOILERA
Aby usunae wod? z boilera nalezy odkrecic KUREK OPR6ZNIANIA BOILERA.
UVVAGA: Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy zamknap kurek dopiywu zimnej wody (3 na
str. 6) i otworzyc dowolny kurek cieptej wody sanitarnej.

ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
Jest wskazane aby instalacja ogrzewania pracowala w okresie silnych mrozow. Aby jednak uniknap
utrzymywania instalacji w ruchu podczas dluzszych nieobecnosci, nalezy dodac do wody srodki
zapobiegajape zamarzaniu tub catkowicie oproznic instalacje.
Jesli oproznianie mialoby bye cz?sto wykonywane to zaleca si? uzycie wody odpowiednio
zmi?kczonej, aby nie dopuscic do odWadania si? kamienia kotlowego.

CZYSZCZENIE PLASZCZA
Do czyszczenia ptaszcza kotla nalezy uzywad wilgotna, szmatk? i neutralne srodki czystosci. Nie
stosowad detergentow ani proszkow zwierajapych srodki scierne.
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EWENTUALNE USTERKI I ICH PRZYCZYNY
Uwaga: Konserwacja kotta winna bye wykonywana przez Serwis techniczny IMMERGAS.

- CZUC ZAPACH GAZU:
Jest to spowodowane nieszczelnoscia, rur doprowadzajqcych gaz.
Nalezy zlecic sprawdzenie szczelnosci obwodu doprowadzenia gazu.

- CZE_STE ZALACZANIE Sl£ TERMOSTATU ZABEZPIECZAJACEGO PRZED NADMIERN/\A

Moze bye powodowane wadliwa^ cyrkulacj^ wody w instalacji c.o.
Sprawdzic czy zawory wszystkich grzejnikow nie sa^ zamkni^te; jesli awaria wyst^puje dalej to nalezy
wezwac Serwis Techniczny IMMERGAS.
Sprawdzic czy cisnienie na instalacji miesci si§ w zalecanym zakresie.

- W KOTLE SKRAPLA SIE. WODA
Zjawisko moze bye powodowane zatkaniem si$ komina lub niedostateczna, wysokoscia, bajdz
srednicq. przewodu kominowego, w odniesieniu do mocy kotta.
W takim przypadku nalezy zlecic wykwalifikowanemu technikowi dokonanie sprawdzenia uktadu
spalinowego.
Zjawisko to moze tez wynikac z pracy kotta w szczegolnie niskiej temperaturze.
Jesli tak jest to nalezy zwi^kszyc temperatur^ pracy kotta.

- NIEREGULARNE SPALANIE (PLOMIEN CZERWONY LUB 26LTY)
Zjawisko wyst^puje wowczas gdy palnik jest zabrudzony lub korpus zeliwny kotta jest zatkany.
Nalezy zlecic do Serwisu Technicznego IMMERGAS czyszczenie palnika lub korpusu zeliwnego.

- CZ^STE ZALACZANIE Sl^ TERMOSTATU ZABEZPIECZAJACEGO OD CIA^GU W KOMINIE
Zjawisko moze bye powodowane zatkaniem obwodu odprowadzania spalin.
Nalezy zlecic kontrol§ przewodu kominowego wykwalifikowanemu technikowi.
Przewod kominowy moze bye zatkany lub posiadad niedostateczna^ dla danego pieca wysokosc bajjz
przekroj.
Kolejna, przyczyna, moze bye niedostateczna wentylacja (patrz punkt wentylacja pomieszczeri).
Zlecic sprawdzenie wentylacji wykwalifikowanemu technikowi.

- BLOKADA ZAPtONU
patrz str. 10.

- BLOKADA OD KOMINA
patrz str. 11.

WYLACZENIE NA STALE
Jesli zostanie podj^ta decyzja o wylqczeniu kotta na state to nalezy zlecic t§ czynnosc fachowemu
personelowi. Powinno si^ dopilnowac aby m.in. zostato odtqczone zasilanie elektryczne, doptyw wody
i gazu.
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DLA SERWISU

URUCHOMIENIE KOTtA (PRZEGL/\ POCZATKOWY)
Aby uruchomid kocioJ nalezy:
- Sprawdzid oswiadczenie o prawidlowej instalacji
- 'Sprawdzid szczelnosd obwodu doplywu gazu przy zamkni^tym zaworze odcinajacym. a naste.pnie

po jego otwarciu i przy zamknietym (w stanie spoczynku) zaworze gazowym kotfa; licznik gazu rue
powinien wykazad zadnego przeptywu gazu przez czas 10 minut.

- Sprawdzid zgodnosd gazu w sieci z tym. do jakiego jest dostosowany kociol;
- 'Sprawdzic podla^czenie zasilania do sieci 230V -50 Hz, zgodnosc biegunowosci L-N oraz

uziemienie;
- Zapalid kocic^ i sprawdzic prawidlowosd zaptonu;
- "Sprawdzic prawidlowosd wentylacji w pomieszczeniu;
- SprawdziC ciajg jaki wystepuje podczas normalnej pracy kotla; wykorzystujac np. podcismeniomierz

umieszczony blisko. za wylotem spalin z urzqdzenia;
- Sprawdzid; czy pomieszczenie nie wypelnia si^ spalinami, takze podczas pracy ewentualnych

urza^dzer^ elektro wentylacyjnych;
- Sprawdzid czy wydajnosc gazu oraz zwia^zane cisnienia sa, zgodne z podanymi w instrukcji (patrz

str. 18);
- Sprawdzic zadzialanie ukladu zabezpieczaja^cego na wypadek braku gazu oraz skontrolowad czas

jego zadziafania;
- Sprawdzid zadziafanie wyfqcznika g!6wnego, znajdujXcego si? przed kottem i na kotle;
- Sprawdzid dzialanie kazdego urza^dzenia regulacyjnego;
- Zaplombowad uktady regulacji wydajnosci gazu (jesli byty dokonywane regulacje);
- Sprawdzic czy dziata uklad wytwarzania cieplej wody sanitarnej;
- Sprawdziti szczelnosd uklad6w wodnych.
Jesli chocia±by jeden z powyzszych punkt6w da wynik negatywny to kociol nie moze zostac
dopuszczony do eksploatacji.

(*) Jesli mamy protok6< poswiadczaja^cy prawidfowosd instalacji. mozna zrezygnowac z tych kontroli.
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SCHEMA! ELEKTRYCZNY "SUPER SIRIO 18/25 VIP1

Posizioni assunte
dall'interruttore

I.G.

TERMOSTAT TEMPERATURY OTOCZENIA:
Kociol jest przystosowany do zainstalowania termostatu temperatury otoczenia .
Termostat ten musi posiadad: izolacj^ elektryczna^ minimum II klasy (norma CEI 61-50) tub zostac
uziemiony.
Termostat nalezy podla^czyd do zacisk6w 1E - 2E , po zdj^ciu mostka P1.

ZEGAR PROGRAMATORA
Kociol jest przystosowany do zamontowania zegara programatora; nalezy go podta^czyc do zacisk6w
2E - 12C - 5C - 6C, po zdj^ciu mostka P2.
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EWENTUALNE USTERKI I ICH PRZYCZYNY
Uwaga: Konserwacja kotta winna byd wykonywana przez Serwis techniczny IMMERGAS.

- CZl)£ ZAPACH GAZU:
Jest to spowodowane nieszczelnoscia, rur doprowadzajXcych gaz.
Nalezy zlecid sprawdzenie szczelnosci obwodu doprowadzenia gazu.

- CZE.STE ZALACZANIE SIE. TERMOSTATU ZABEZPIECZAJACEGO PRZED NADMIERNA.
TEMPERATURA
Moze byd powodowane wadliwa^ cyrkulacja^ wody w instalacji c.o.
Sprawdzid czy zawory wszystkich grzejnikdw nie s^ zamknieje; jesli awaria wyst^puje dalej to nalezy
sprawdzid prawidlowosd kalibracji zadziafania termostatu.
Sprawdzic czy cisnienie na instalacji miesci si§ w zalecanym zakresie.

- W KOTLE SKRAPLA SIE. WODA
Zjawisko moze bye powodowane zatkaniem si$ komina lub niedostateczna^ wysokoscia, ba^dz
^rednica^ przewodu kominowego, w odniesieniu do mocy kotta.
Zjawisko to moze tez wynikac z pracy kotla w szczeg6lnie niskiej temperaturze.
Jesli tak jest to nalezy zwi^kszyd temperatur? pracy kotla.

- NIEREGULARNE SPALANIE (PtOMIEN CZERWONY LUB 26LTY)
Zjawisko wyst^puje wowczas gdy palnik jest zabrudzony lub korpus zeliwny kotta jest zatkany.
Nalezy wykonad czyszczenie palnika lub korpusu zeliwnego.

- CZE.STE ZALACZANIE Sl^ TERMOSTATU ZABEZPIECZAJA^CEGO OD CIAGU W KOMINIE
Zjawisko moze byd powodowane zatkaniem obwodu odprowadzania spalin.
Wykonac kontrol^ przewodu kominowego.
Przewod kominowy moze byd zatkany lub posiadac niedostateczna^ dla danego pieca wysokosc ba^dz
przekr6j.
Kolejna^ przyczyna, moze bye niedostateczna wentylacja (patrz punkt wentylacja pomieszczeh).
Sprawdzid wentylacj§ pomieszczenia.

- BLOKADA ZAPLONU
patrz str. 10.

- BLOKADA OD KOMINA
patrz str. 11.

PRZEZBRAJANIE KOTLA W PRZYPADKU ZMIANY GAZU
Jesli zajdzie potrzeba przezbrojenia koUa na inny rodzaj gazu niz ten, jaki jest podany na tabliczce
znamionowej, to na zyczenie moze byd dostarczony zestaw potrzebny dla danego rodzaju gazu.
Czynnosd przestawiania moze byd wykonana bardzo szybko i wyjajkowo tatwo.
Czynnosd przezbrojenia nalezy zlecic fachowemu technikowi
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REGULOWANA MOC CIEPLNA "SUPER SIRIO VIP"

MOD

ir>
CM

O
tT.
CO

CO

CO
T—

O
a:
CO

CO

MOC CIEPLNA
kcal/h (kW)

25000 (29,07)

24000(27,91)

23000 (26,74)

22000 (25,58)

21000(24,42)

20000 (23,26)

19000 (22.09)

18000 (20,93)

17000(19,77)

16000(18,60)

15000 (17,44)

14000 (16,28)

13000(15,12)

12000(13,95)

11000(12,79)

GA2 ZIEMNY

PRZEPLYW GAZU
NA PALNIKU

(mVh)

3,48

3,34

3,21

3,08

2.95

2,82

2,69

2,51

2.38

2.25

2.12

1.99

1.86

1.73

1.60

ClSNIENIE GAZU
NA DYSZY

(mbar) (mm stupa wody)

9,6

9.0

8.3

7,7

7.2

6,6

6.1

10,3

9,3

8,3

7,4

6,6

5,8

5.0

4.4

98

92

85

79

73

67

62

105

95

85

76

67

59

51

44

PROPAN

PRZEPtYW GAZU
NA PALNIKU

(kg/h)

2,55

2,45

2,36

2,26

2,16

2,07

1.97

1,84

1,75

1,65

1,55

1,46

1,36

1.27

1.17

CISNIENIE GAZU
NA DYSZY

(mbar) (mm shjpa wody)

36,1

33,6

31,3

29.0

26.8

24,8

22.8

34,8

31,5

28,3

25,3

22,5

19,9

17,5

15,1

368

343

319

296

274

253

232

355

321

289

259

230

203

178

154

UWAGA: Przeplywy gazu odnoszq sie do dolnej wartosci kalorycznej gazu, w temperaturze 15°C
ciSnieniu 1013 mbar.
CiSnienia na palniku odnosza^ si§ do temperatury gazu 15°C.



DANE TECHNICZNE MODELI "SUPER SIRIO VIP"

DANE TECHNICZNE
Znamionowa wydajnosd cieplna
Minimalna wydajnosc cieplna
Znamionowa moc cieplna (uzyteczna)
Minimalna moc cieplna (uzyteczna)
Uzyteczna sprawnosd cieplna przy mocy
znamionowej
Uzyteczna sprawnos£ cieplna przy 30% mocy
znamionowej
Strata ciepta na plaszczu z palnikiem ZAt^WYL
Strata ciepia w kominie z palnikiem ZAL/WYL

Srednica dysz

Cisnienie zasilania

Maksymalne cisnienie roboczej instalacji c.o.
Maksymalna temperatura robocza instalacji c.o.
Maksymalna temperatura c.o.
Maksymalna wysokosd cisnienia pompy obiegowej
Calkowita pojemnosd zbiornika wyr6wnawczego
Hosd wody w kotle
Moc cieplna uktedu wody sanitarnej
Pojemnosd boilera
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej
Zakres regulacji temperatury wody sanitarnej
Wydajnosd wtesciwa (przez 10 minut A T 30 °C)
Wydajnosd wlasciwa pracy ci^gJej (AT 30 °C)

Zasilanie elektryczne
Stopien ochrony instalacji elektrycznej
Moc zainstalowana
Znamionowy pra.d pobierany

Masa spalm przy mocy znamionowej
Masa spalin przy mocy minimalnej
COj przy wydajnosci znam/min.
CO przy 0% 0, przy wydajnosci znam/min.
Temperatura spalin przy mocy znamionowej
Temperatura spalin przy mocy minimalnej

Opor obwodu dymnego koUa

kcal/h (kW)
kcal/h (kW)
kcal/h (kW)
kcal/h (kW)

%

%
%
%

mm

mbar
mm sfupa

wody

bar
bar
°C

mC.A.
I
I

kcal/h (kW)
I

•c
'C

l/min
l/min

V/Hz
-

W
A

kg/h
kg/h
%

ppm
°C
°C

Pa

SUPER SIRIO 18 VIP
20408 (23.73)
13002(15.12)
18000 (20.93)
11000(12.79)

88.2

85.7
2.30/1.56
9.50/0.65

GZ-50 GZ-35
2.45 3,20
20 13

204 130

PROPAN

1.40
37

377

3
8

85
5.4
8

12.5
18000(20.93)

40
0-80
10-60

11.6
10

230/50
IP 20

81
0.38

SUPER SIRIO 25 VIP
28252 (32.85)
21839 (25.39)
25000 (29.07)
19000(22.09)

88.5

86,5
2.21/1.60
9,30/0,64

GZ-50
2,95

20

204

GZ-35
j 3,85
I 13

130

3
8

85
5.9
10

15.5

PROPAN

1.65.
37

377

25000 (29.07)
40

0 - 80
10 - 60

16.5
14

230/50
IP 20

96
0.44

GZ-50 GZ-35

72 71
68 69

4.9/3.3 6.0/3.9
12/4 47/36
125 128
111 88

PRO?**

77

71
5,4/3.7
51/37
127
104

3.0

GZ-50

101
102

4.9/3.7
7/-
125
111

GZ-35 1 PROP**

104

107
5.7/4.2

10/3
126
115

3.0

107
105

5.3/4.1
3/-
128
117

Temperatury spalin odnosza, si$ do temperatury powietrza na wlocie rownej 15°C



SPIS TRESCI

DLA INSTALATORA
- Zalecenia odnosnie instalowania str. 2
- Podstawowe wymiary str. 2
- Wentylacja pomieszczen str. 3
- Podt^czenia str. 4
- Napefnienie instalacji, uruchomienie instalacji gazowej, uruchomienie

kotfa (zaplon) str. 5
- Podstawowe podzespoty kotta SUPER SIRIO str. 6
- Pompa obiegowa, ewentualne odblokowanie pompy str. 7
- Boiler cieptej wody sanitarnej, zestaw zbiornika wyr6wnawczego dla cieplej wody

sanitarnej, zestaw dozownika polifosfatow str. 8

DLA UZYTKOWNIKA
- Wentylacja pomieszczen, czyszczenie i konserwacja, bezplatny przegla^d poczajkowy,

uwagi ogolne str. 9
- Panel sterowania kotfow SUPER SIRIO , zapalanie kotla, blokada od zaplonu str. 10
- Blokada od nadmiernej temperatury, blokada od ciajgu w kominie, szczegolne uwagi

odnosza^ce si? do uzywania kotta z zasilaniem elektrycznym, programator godzinowy str. 11
- Uzupetnianie cisnienia w instalacji grzewczej, opr6znianie instalacji c.o., oproznianie

boilera, zabezpieczenie przed zamarzaniem, czyszczenie plaszcza str. 12
- Ewentualne usterki i ich przyczyny, wyta^czenie na state str. 13

DLA SERWISU
- Uruchomienie kotfa (przegla^d poczgtkowv) str. 14
- Schemat elektryczny str. 15
- Ewentualne usterki i ich przyczyny, przezbrajanie kotla w przypadku zmiany gazu,

czynnosci kontrolne jakie nalezy wykonac po przezbrojeniu na inny gaz str. 16

- Regulowana moc cieplna "SUPER SIRIO VIP"
- Dane techniczne model! "SUPER SIRIO VIP"

IMMERGAS S.p.A. zrzeka si? wszelkiej odpowiedzialnosci za We.dy w druku lub w przepisywaniu oraz
zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, wszelkich zmian do wfasnych prospektow
technicznych i handlowych.


