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1.  Wskazówki dotyczące 
 bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące 
symbole i znaki. Istotne zalecenia dotyczą bezpieczeństwa 
osób oraz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń.

„Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa” ozna-
cza konieczność dostosowania się do danego 
zalecenia w celu uniknięcia obrażeń oraz 
uszkodzeń kotła.

Zagrożenie porażeniem elektrycznym w wyniku 
kontaktu z elementami pod napięciem!
Uwaga: Przed zdjęciem obudowy wyłącz 
wyłącznik główny.
 
Nie wolno dotykać elementów elektrycznych przy 
włączonym przełączniku głównym. Grozi to 
porażeniem elektrycznym, które wiąże się 
z obrażeniami ciała lub śmiercią.

Styki przyłączeniowe pozostają pod napięciem na-
wet po wyłączeniu wyłącznika głównego.

„Wskazówka” oznacza informację techniczną,
która została podana, aby uniknąć uszkodzenia 
urządzenia.

Elementy urządzenia grzewczego mogą być 
bardzo gorące. Dotknięcie takich elementów 
grozi poparzeniem.
Przed rozpoczęciem czynności konserwacyj-
nych należy odczekać, aż urządzenie się 
schłodzi.

Symbol oznacza konieczność wykonania 
określonych czynności.

Kontrola wzrokowa 

Uwaga:

Personel odpowiedzialny za montaż, uruchomienie
lub konserwację jest zobowiązany do zapoznania się
z treścią instrukcji każdorazowo przed rozpoczęciem prac.
Zalecenia i wymagania zawarte w tej instrukcji obsługi
muszą być spełnione. Niezastosowanie się do zaleceń
powoduje wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności
gwarancyjnej ze strony firmy Wolf.

Wykonanie instalacji zasilania gazem musi zostać 
zgłoszone w przedsiębiorstwie zasilającym w gaz.
Instalacja wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń.
Zastosuj się do lokalnych przepisów dot. uzyskania
zezwolenia na odprowadzanie spalin oraz kondensatu
do lokalnej sieci ściekowej.

Czynności dotyczące elementów elektrycznych 
(np. układu sterowania) mogą być przeprowadzane wy-
łącznie przez elektryków o odpowiednich kwalifikacjach.
Instalacje elektryczne należy przeprowadzać zgodnie
z zaleceniami i przepisami sformułowanymi przez lokal-
ne przedsiębiorstwo dystrybucji energii elektrycznej.
Kocioł grzewczy może być eksploatowany wyłącznie
w ramach zakresu mocy podanego w materiałach
udostępnionych przez firmę Wolf.

Nie wolno usuwać, mostkować ani wyłączać żadnych
elementów zabezpieczających oraz nadzorujących.
Eksploatacja urządzenia jest możliwa tylko i wyłącznie
w nienagannym stanie technicznym.

Należy natychmiast usunąć wszelkie usterki lub
uszkodzenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
Uszkodzone elementy należy wymieniać wyłącznie na
oryginalne części zamienne firmy Wolf.



4 3063714_201411

1. Wskazówki dotyczące      
    bezpieczeństwa

Wszelkie czynności konserwacyjne mogą być 
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowan-
ego serwisanta.

Bezawaryjna praca oraz długa żywotność 
urządzenia w znacznym stopniu zależą od re-
gularnej, corocznej kontroli oraz stosowania 
wyłącznie oryginalnych części zamiennych fir-
my Wolf.

Zaleca się podpisanie odpowiedniej umowy ser-
wisowej.

Przyłącze gazowe. Niebezpieczeństwo zatrucia oraz 
wybuchu wydostającego się gazu.

 Wskazówki ogólne

W przypadku zagrożenia wyciekiem gazu:

- zamknij zawór zasilania gazem,

- otwórz okna,

- nie poruszaj przełączników elektrycznych,

- zgaś otwarty płomień,

- wyjdź z pomieszczenia i powiadom przedsiębiorstwo  
gazowe oraz odpowiedni zakład naprawczy.

W przypadku zagrożenia wyciekiem spalin:

- wyłącz urządzenie,

- otwórz drzwi i okna,

- powiadom odpowiedni zakład naprawczy.

Transformator zapłonowy, elektroda zapłonowa wysokiego 
napięcia, zespolony zawór gazu, czujnik ciśnienia gazu, ko-
mora spalania.
Zagrożenie porażeniem elektrycznym, zagrożenie zatruciem 
i eksplozją w wyniku wycieku gazu. Zagrożenie oparzeniem 
w wyniku kontaktu z gorącymi elementami.

Skrzynka sterowania
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.
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2. Wyłączanie urządzenia grzewczego

Zaciski zasilania urządzenia pozostają pod 
napięciem nawet po wyłączeniu wyłącznika 
zasilania.

Odłącz zasilanie elektryczne urządzenia.

Wyłącz kocioł grzewczy za pomocą wyłącznika zasilania.

Wyłącznik

Zamknij zawór zasilania gazem.

Tryb pracy
     Tryb grzania
Stan palnika
        Miękki start

Status
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3. Demontaż pokrywy/obudowy palnika

3 x

4 x L

Odczekaj do schłodzenia 
się urządzenia!
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4. Kontrola elektrod
- Odłącz przewód elektrody kontrolnej.

- Odłącz przewód elektrody zapłonowej.

- Poluzuj śruby elektrody kontrolnej i wyjmij ją.

- Poluzuj śruby elektrody zapłonowej i wyjmij ją.

- Sprawdź stan elektrody kontrolnej. W przypadku zużycia 
lub uszkodzenia wymień element ceramiczny.

- Sprawdź stan elektrody zapłonowej. W przypadku 
zużycia lub uszkodzenia wymień element ceramiczny.

- Zamontuj elektrodę zapłonową z nową uszczelką.

- Zamontuj elektrodę kontrolną z nową uszczelką.

- Podłącz przewód elektrody kontrolnej.

- Podłącz przewód elektrody zapłonowej.
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5. Czyszczenie palnika
- Odkręć 4 śruby kołnierza palnika łączące go z wentylato-

rem.

- Obniż wentylator palnika i zawieś go na konsoli mocującej.

- Odkręć 4 śruby kołnierza palnika łączące go z korpusem 
kotła.

- Zdejmij kołnierz palnika.

- Wyciągnij palnik z korpusu kotła i przemyj go czystą wodą, 
kierując strumień w kierunku od zewnątrz do wewnątrz.

- Przed ponownym zamontowaniem usuń wodę, potrząsając 
palnikiem.
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- Ponownie wsuń palnik.    
Uwaga: Palnik musi stykać się z punktami oporowymi 
korpusu kotła. W przeciwnym razie jego całkowite 
wsunięcie nie jest możliwe.

- Wymień uszczelkę kołnierza palnika.

Montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności.

5. Czyszczenie palnika

Punkty oporowe
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6. Czyszczenie wymiennika ciepła
- Zdemontuj pokrywę i obudowę palnika zgodnie z opisem 

przedstawionym na stronie 6.

- Rozchyl izolację cieplną kotła na taką szerokość, aby 
możliwe było zdjęcie pokrywy czyszczenia.

- Wykręć 6 śrub każdej pokrywy czyszczenia za pomocą klu-
cza 10 mm i zdejmij pokrywy.

- W przypadku zabrudzenia szczelin oczyść je za pomocą 
odpowiedniego narzędzia   
(wyposażenie dodatkowe, numer art. 2482879).

 

- Zamontuj pokrywy wraz z uszczelkami.

- Ponownie zamontuj izolację termiczną.
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7. Czyszczenie wanny kondensatu
- Wykręć 8 śrub pokrywy wanny kondensatu kluczem 10 mm 

oraz zdejmij pokrywę.

- Oczyść wannę kondensatu za pomocą odkurzacza  
do cieczy.

- Ponownie zamontuj pokrywę wraz z uszczelką.
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8. Konserwacja neutralizatora
W przypadku zastosowania neutralizatorów oraz pomp do    
skroplin innych producentów konieczne jest zastosowanie się 
do odpowiednich instrukcji obsługi.

Po napełnieniu, granulat wystarcza na około rok pracy 
urządzenia. Aby zagwarantować prawidłowe działanie neu-
tralizatora konieczne jest przeprowadzanie kontroli raz w roku.

1. Kontrola wartości pH

- Zmierz wartość pH u wyjścia neutralizatora stosując papier 
pomiarowy dołączony do zestawu do konserwacji.

- Porównaj kolor paska ze skalą. W przypadku przekrocze-
nia wartości 6,5 pH konieczne jest przeprowadzenie         
konserwacji neutralizatora.

2.  Kontrola poziomu napełnienia  
Neutralizacja zachodzi pod warunkiem istnienia przepływu 
kondensatu ze zbiornika przez granulat. Z tego względu 
poziom granulatu musi być zawsze wyższy od poziomu 
kondensatu.

 Uzupełnij poziom granulatu w przypadku jego obniżenia 
poniżej wskaźnika maksimum (czerwona etykieta).

- W tym celu zdemontuj wlot i wylot neutralizatora oraz zdej-
mij przewód powietrza pompy wspomagania.

- Wyjmij neutralizator spod kotła i ustaw go w pozycji piono-
wej, ustawiając wylot w kierunku ku górze (zamknij wlot 
kondensatu w celu uniemożliwienia wypłynięcia kondensa-
tu).

- Poluzuj i zdejmij opaskę węża górnej pokrywy i zdejmij 
pokrywę.

- Napełnij neutralizator aż do znajdującego się na etykiecie 
znacznika poziomu maksymalnego.

- Zmontuj neutralizator, ustaw w normalnej pozycji i potrząśnij 
nim w celu równomiernego rozprowadzenia granulatu.

Uwaga:

Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być całkowicie zasłonięte 
granulatem, ponieważ może to spowodować nieszczelność. 
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Znacznik stanu 
maksymalnego
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8. Konserwacja neutralizatora
3. Konserwacja neutralizatora

 Konserwacja jest konieczna, jeżeli:

 - wartość pH jest mniejsza niż 6,5,

 - poziom obniżył się poniżej znacznika minimum,

 - granulat jest zanieczyszczony ciemnym osadem,

 - granulat jest zestalony.

- Zdejmij z neutralizatora przewody zasilania, powrotny oraz 
pompy wspomagania.

- Wyciągnij neutralizator spod kotła.

- Poluzuj i zdejmij opaskę węża pokrywy wylotowej i zdejmij 
pokrywę.  

- Przesyp granulat do odpowiedniego pojemnika i kilkukrot-
nie przepłucz go wodą. Uzyskaj odpowiednie rozdrobnie-
nie substancji poprzez mieszanie.

- Ponownie napełnij neutralizator granulatem, w razie potrze-
by, w celu uzyskania odpowiedniego poziomu, dodaj no-
wego granulatu.

- Zamontuj pokrywę neutralizatora i zabezpiecz ją opaską. 
Zwróć uwagę na prawidłowe osadzenie pokrywy oraz 
zagłębienie przewodów powietrza pompy wspomagania w 
mocowaniu.

- Ponownie wsuń neutralizator pod kocioł.

- Zamontuj wylot do pompy do skroplin.

- Podłącz wylot odpływu i wanny kondensatu do   
neutralizatora.

- Podłącz/połącz przewód powietrza do pompy   
wspomagania.

- Sprawdź działanie pompy wspomagania.
Pompa wspomagania

Pompa do skroplin
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Konserwacja pompy do skroplin

- Zdejmij i oczyść zbiornik kondensatu.

- Oczyść pompę.

- Odłącz syfon z odpływu kondensatu oraz połączenie z neu-
tralizatorem.

- W przypadku zabrudzenia przemyj syfon.

- Napełnij syfon wodą i zamontuj go, zwracając uwagę na 
szczelność.

Konserwacja syfonu

- Odłącz syfon wanny kondensatu oraz połączenie   
z neutralizatorem.

- W przypadku zabrudzenia przemyj syfon.

- Napełnij syfon wodą i zamontuj go, zwracając uwagę na 
szczelność.

9. Konserwacja pompy do skroplin/
    syfonu
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Kontrola prowadzenia powietrza zasilającego

- W przypadku zasilania powietrzem pobieranym z wnętrza 
pomieszczenia należy sprawdzić czystość wlotu powietrza 
w górnej części kotła.

- W przypadku pobierania powietrza spoza pomieszczenia 
należy sprawdzić drożność otworu ssącego. W tym celu 
przesuń łącznik rurowy do góry.

- Sprawdź szczelność przewodów zasilania powietrznego.

- W razie potrzeby wymień uszczelkę.

Kontrola prowadzenia spalin

- Sprawdź szczelność przewodów spalinowych.

- W razie potrzeby wymień uszczelkę.

- Otwór pomiarowy musi być zamknięty.

- Syfon odpływu kondensatu musi być napełniony oraz  
szczelnie podłączony.

10. Konserwacja systemu prowadzenia  
      powietrze/spaliny

Otwór pomiarowy

Syfon
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11. Kontrola styków elektrycznych
Kontrola wzrokowa styków elektrycznych

- Sprawdź prawidłowość połączenia wtyczek czujników.

Czujnik ciśnienia spalin

Transformator 
zapłonowy

Elektroda zapłonowa

Elektroda kontrolna

Zespolony zawór 
gazu z czujnikiem 
ciśnienia gazu

Zawór KFECzujnik ciśnienia 
wody

Dodatkowy czujnik tempe-
ratury bezpieczeństwa STB

Czujnik temperatury spalin

Czujnik temperatury kotła

Czujnik temperatury 
powrotu

czujnik temperatury 
bezpieczeństwa eSTB1 i 
eSTB2

Transformator zapłonowy

Zespolony zawór 
gazu z czujnikiem 
ciśnienia gazu
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12. Ponowne uruchomienie
Montaż pokrywy palnika 
oraz obudowy

3 x

4 x L

Włącz kocioł grzewczy za pomocą wyłącznika zasilania

Wyłącznik

Ponowne uruchomienie

Włącz bezpieczniki, otwórz zawór gazowy 
i uruchom urządzenie.
Sprawdź szczelność przewodów gazowych 
i hydraulicznych.

Ponownie podłącz zasilanie elektryczne.

Tryb pracy
     Tryb grzania
Stan palnika
        Miękki start

Status
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13. Kontrola działania
14. Lista komponentów eksploatacyjnych

Kontrola poprawności 
działania

a)  Otwórz zawór zasilania gazem i sprawdź szczelność przewodów prowadzących do 
kotła za pomocą czujnika wycieku gazu.

b) Włącz kocioł grzewczy! Spowoduje to włączenie palnika.

c) Sprawdź złącze za kotłem za pomocą czujnika wycieku gazu.

d) Kontrola działania: Zamknij zawór gazowy! Odczekaj do pojawienia się kodu błędu.

e) Otwórz zawór gazowy i naciśnij przycisk resetowania! Spowoduje to włączenie  
palnika.

f) W razie potrzeby zmień fabryczne ustawienia parametrów.

g) Sprawdź działanie elementów sterowania.

Pomiar składu spalin Przeprowadź pomiar w trybie ”Kominiarz”.       
Zapisz wartości w protokole konserwacji.

W razie potrzeby wyreguluj zawartość       
CO2 (patrz instrukcja montażu).

Lista komponentów eksploatacyjnych

1 Zestaw do konserwacji kotła MGK-2 składa się z: Nr art. 8752022

1 x uszczelka kołnierza palnika

1 x elektroda kontrolna

1 x uszczelka elektrody kontrolnej

1 x elektroda zapłonowa

1 x uszczelka elektrody zapłonowej

4 x śruba M4 x 8

10 x pasek lakmusowy

1 Blacha do czyszczenia  z uchwytem Nr art. 2482879

1 Opakowanie 1,3 kg granulatu neutralizatora Nr art. 2400371

1 Opakowanie 5 kg granulatu neutralizatora Nr art. 2484538

1 Miernik do BImSCH
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Zestawienie czynności roboczych i protokół kontrolny

Nr Krok roboczy Punkt protokołu Punkt protokołu

1 Wyłączenie urządzenia i wyłącznika awaryjnego

2 Odłączenie zasilania elektrycznego urządzenia

3 Zamknięcie dopływu gazu

4 Zdjęcie obudowy

5 Odłączenie połączenia elektrycznego elektrody kontrolnej i zapłonowej

6 Kontrola elektrod. W razie potrzeby wymiana O O

7 Wymiana uszczelki O O

8 Kontrola wzrokowa jednostki palnika O O

9 Zdjęcie pokrywy otworu czyszczenia O O

10 Czyszczenie wymiennika ciepłej wody użytkowej O O

11 Czyszczenie wanny kondensatu O O

12 Kontrola modułu neutralizacji. W razie potrzeby napełnienie granulatem O O

13 Czyszczenie, napełnienie i montaż syfonu oraz kontrola poprawności 
zamocowania

O O

14 Kontrola styków elektrycznych O O

15 Kontrola przewodów gazowych i wodnych: szczelność, korozja, starzenie O O

16 Kontrola wzrokowa zbiornika wyrównawczego O O

17 Elementy bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa), kontrola działania O O

18 Kontrola otworów powietrza zasilania O O

19 Otwarcie zaworu gazowego O O

20 Włączenie kotła O O

21 Kontrola szczelności instalacji gazowej O O

22 Kontrola zapłonu O O

23 Kontrola drożności dopływu powietrza O O

24 Kontrola połączenia z elementami sterującymi O O

25 Pomiar składu spalin w trybie „Kominiarz” O O

26 Temperatura spalin brutto °C °C

27 Temperatura zasilania °C °C

28 Temperatura spalin netto °C °C

29 Stężenie tlenku węgla (CO2) % %

30 lub stężenie tlenu (O2) % %

31 Stężenie tlenku węgla (CO) % %

32 Utrata gazu % %

Potwierdzenie konserwacji (pieczątka służbowa, podpis)

15. Protokół kontrolny
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Zestawienie czynności roboczych i protokół kontrolny

Nr Punkt protokołu Punkt protokołu Punkt protokołu Punkt protokołu Punkt protokołu Punkt protokołu

1

2

3

4

5

6 O O O O O O

7 O O O O O O

8 O O O O O O

9 O O O O O O

10 O O O O O O

11 O O O O O O

12 O O O O O O

13 O O O O O O

14 O O O O O O

15 O O O O O O

16 O O O O O O

17 O O O O O O

18 O O O O O O

19 O O O O O O

20 O O O O O O

21 O O O O O O

22 O O O O O O

23 O O O O O O

24 O O O O O O

25 O O O O O O

26 °C °C °C °C °C °C

27 °C °C °C °C °C °C

28 °C °C °C °C °C °C

29 % % % % % %

30 % % % % % %

31 % % % % % %

32 % % % % % %

Potwierdzenie konserwacji (pieczątka służbowa, podpis)

15. Protokół kontrolny


