
 ENERGY 24E
 ENERGY 24CE

ENERGY 24CTE
ENERGY 24TE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami następujących dyrektyw:
- Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE
- Dyrektywa dotycząca wydajności 92/42/UE
- Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/UE
- Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 73/23/UE
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Uruchomienie kotła

Kocioł niskotemperaturowy do pracy w układach zamkniętych c.o. wykonanych wg
PN, z płynnie regulowaną mocą.
Winien być podłączony do instalacji c.o., a w przypadku modeli dostosowanych,
również do sieci rozdzielczej ciepłej wody użytkowej, o wielkości dopasowanej do
jego parametrów i mocy.
Przed zleceniem wykonania podłączenia osobie upoważnionej, należy:

a) Dokładnie wypłukać całe orurowanie instalacji, celem usunięcia ewentualnych
pozostałości.

b) Sprawdzić czy kocioł jest przystosowany do rodzaju gazu dostępnego w instalacji
gazowej. Rodzaj gazu, do którego jest przystosowany kocioł można odczytać
na opakowaniu oraz na tabliczce znamionowej.

c) Skontrolować czy ciąg komina jest wystarczający oraz czy nie ma w nim
przewężeń, jak również to czy nie są podłączone do tego samego ciągu
kominowego inne urządzenia cieplne, chyba że komin jest przystosowany do
obsługi większej ilości urządzeń, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

d) Sprawdzić, w przypadku podłączeń do istniejących ciągów kominowych, czy są
one dokładnie wyczyszczone, gdyż rdza odpadająca ze ścianek może ograniczyć
przelot spalin i spowodować zagrożenie.

Pierwszy zapłon kotła powinien być wykonany przez AFS, który powinien sprawdzić:

a) Czy dane z tabliczki znamionowej odpowiadają parametrom sieci zasilających
(elektrycznej, wodnej, gazowej).

b) Czy instalacja jest zgodna z obowiązującymi normami.
c) Czy wykonano prawidłowo podłączenie do sieci elektrycznej z uziemieniem.
Nie przestrzeganie powyższych uwag powoduje utratę gwarancji.
Przed uruchomieniem kotła należy zdjąć folię ochronną. Nie należy używać
do tego celu narzędzi ani materiałów ściernych, gdyż mogą uszkodzić
malowane powierzchnie.

Należy postępować według opisanych czynności zapłonowych:
1) Załączyć zasilanie elektryczne kotła;
2) Otworzyć zawór gazu;

3) Ustawić pokrętło (1) przełącznika w położenie Lato ( ) lub Zima ( );
4) Ustawić pokrętła układów regulacji temperatury obiegu CO (5) i ciepłej wody

użytkowej (6) tak, aby zapalić palnik główny.
Aby zwiększyć temperaturę należy, obracać pokrętło w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara i w przeciwnym, aby ją zmniejszyć.

W położeniu Lato ( ) palnik główny zapala się tylko wówczas, gdy jest pobierana
ciepła woda użytkowa.

Panel sterowania kotła, model ENERGY nie ma pokrętła (6) służącego do regulacji
temperatury ciepłej wody użytkowej.

Jeśli przełącznik (1) jest ustawiony w położenie (lato) ( ), to są aktywne wyłącznie
układy zabezpieczające kotła (zabezpieczenie przed zamarzaniem i zabezpieczenie
przed blokadą pompy).

Ostrzeżenie: Podczas pierwszego zapłonu, do chwili gdy nie zostanie usunięte
powietrze znajdujące się w orurowaniu gazu, może nie nastąpić zapłon palnika.
Zaleca się w tym przypadku, aby powtarzać czynność zapłonu do chwili napłynięcia
gazu do palnika, ustawiając chwilowo pokrętło (1) w pozycji ( ) (patrz rysunek 4).

Ostrzeżenia przed przystąpieniem do
instalowania

Ostrzeżenia przed przystąpieniem do
uruchomienia
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Rysunek 1
010614_0100

Aby zapewnić regulację temperatury w pomieszczeniach, instalacja musi zostać
wyposażona w termostat temperatury otoczenia.
Podczas pierwszego zapłonu, gdy chwilowo nie ma termostatu temperatury
otoczenia, można ustawić temperaturę za pomocą pokrętła (5).
Aby zwiększyć temperaturę, należy obracać pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara i w przeciwnym aby ją zmniejszyć. Układ modulacji elektronicznej
płomienia spowoduje, że kocioł osiągnie zadaną temperaturę, poprzez dostosowanie
dopływu gazu do palnika, do rzeczywistych warunków zapotrzebowania ciepła.

Zawór gazu jest wyposażony w układ modulacji elektronicznej płomienia, w
zależności od ustawienia pokrętła (6),  służącego do regulacji temperatury i ilości
wody użytkowej.
Ten układ elektroniczny umożliwia uzyskanie stałych temperatur wody na wylocie z
kotła, także przy niewielkim poborze wody.
Aby utrzymać ekonomiczne zużycie energii, zaleca się ustawić pokrętło w położenie
“--comfort--” (rysunek 2). W zimie może się okazać konieczne zwiększenie
temperatury wody użytkowej, do żądanego poziomu.

Regulacja temperatury otoczenia

Regulacja temperatury
wody użytkowej
Dotyczy modeli Energy 24CE oraz
Energy 24CTE

Rysunek 2
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Ważne: Należy okresowo sprawdzać czy ciśnienie, wskazywane przez manometr
(7), przy zimnej instalacji, wynosi 0,5-1 bar.  Jeśli w kotle wystąpi nadmierne
ciśnienie, to należy otworzyć zawór spustowy.
Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie, należy otworzyć zawór dopływowy kotła (rysunek
3); dotyczy modeli Energy 24CE oraz Energy 24CTE.
Zawór dopływowy w modelu Energy 24TE oraz Energy 24E winien zostać
zamontowany przez instalatora w dolnej części kotła.
Zaleca się, aby otwierać ten kurek bardzo wolno tak, aby ułatwić odpowietrzanie.

Jeśli wystąpią częste spadki ciśnienia, należy zwrócić się do Autoryzowanej Firmy
Serwisowej (AFS).
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Kurek napełniania kotła Kurek opróżniania kotła

Rysunek 3

Napełnianie instalacji

Kocioł ten jest wyposażony w różnicowy czujnik ciśnienia, który w przypadku blokady
pompy lub braku wody, uniemożliwia prace kotła.

Aby wyłączyć kocioł należy ustawić pokrętło (1) w położenie (0). W ten sposób
odłącza się zasilanie elektryczne kotła.

Przerwa w pracy kotła

5



Zaleca się unikania opróżniania instalacji c.o., gdyż zmiany wody prowadzą do
niepotrzebnego i szkodliwego wytrącania się kamienia wewnątrz kotła i grzejników.
Jeśli instalacja c.o. nie będzie używana w czasie zimy i zachodzi niebezpieczeństwo
jej zamarznięcia, zaleca się zmieszanie wody z odpowiednimi, przeznaczonymi do
tego substancjami zapobiegającymi zamarznięciu (np glikol propylenowy,
zawierający inhibitory korozji i osadu kamienia).

Kocioł może pracować na gazie ziemnym (GZ50 GZ41,5 GZ35), jak i płynnym.
Jeśli zajdzie potrzeba przezbrojenia kotła na inny rodzaj gazu, należy zwrócić się
do Autoryzowanej Firmy Serwisowej (AFS).

Przedłużony okres postoju instalacji -
zabezpieczenie przed zamarznięciem
(obieg c.o.)

Zmiana rodzaju gazu

Rysunek 4 010614_0400

1 Przełącznik Lato-Zima-Reset
2 Sygnalizacja obecności płomienia
3 Sygnalizacja blokady
4 Sygnalizacja obecności napięcia

Sygnalizacje-Zadziałanie
urządzeń zabezpieczających
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UWAGA*
Powolne miganie: zapalenie co 2 sekundy
Miganie szybkie: zapalenie 2 razy na sekundę

Jeżeli zadziałanie któregokolwiek z tych zabezpieczeń będzie się powtarzać, należy
zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Usterka

Blokada gazu

Brak ciągu (24 CTE - 24 TE)

Brak wody w obiegu c.o. lub
zablokowana pompa

Zepsuta sonda

Zadziałanie termostatu zabezpieczającego lub
Zadziałanie termostatu spalin
(24 CE - 24 E)

Sygnalizacja

LED 2 (DIODA 2)   LED 3 (DIODA 3)

off (wył.) on (zał.)

off (wył.) lamp.  Szybkie

off (wył.) miganie Powolne

miganie Powolne miganie Powolne

miganie Powolne on (zał.)

Restart

Ustawić przełącznik 1 na chwilę na pozycji R.

Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem technicznym.

Patrz rozdział - powtórne napełnienie
urządzenia.

Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem technicznym.

Ustawić przełącznik 1 na chwilę na pozycji R.
W przypadku modeli 24 CE - 24 E, patrz również
rysunek na stronie 18 (instrukcja instalacyjna).
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BRÖTJE
AUGUST BRÖTJE GmbH
Werke für Heizungstechnik

Postfach 1354 . D-26171 Rastede
Tel. (04402) 80-0 . Telefax 80 583

BRÖTJE, podnosząc stale jakość swoich produktów, zastrzega sobie prawo do zmiany danych wyszczególnionych w niniejszej
dokumentacji w każdej chwili i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi dokumentu
kontraktowego względem osób trzecich.

PARAMETRY TECHNICZNE
Znamionowa wydajność cieplna kW 26,3
Minimalna wydajność cieplna kW 10,6
Znamionowa moc cieplna kW 24

(kcal/h) (20.600)
Minimalna moc cieplna kW 9,3

(kcal/h) (8.000)
Użyteczna sprawność cieplna przy wydajności  znamionowej % 90,3
Użyteczna sprawność cieplna przy 30% wydajności  znamionowej % 88
Maksymalne ciśnienie roboczej instalacji c.o. bar 3
Pojemność naczynia wzbiorczego l 8
Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym bar 0,5

Energy 24CE - Energy 24CTE
Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 8
Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0,2
Minimalna wydajność obiegu c.w.u. l/min 2,5
Podgrzewanie wody przy ∆T=25 °C l/min 13,7
Podgrzewanie wody przy ∆T=35 °C l/min 9,8
Wydajność jednostkowa (*) l/min 10,5

Energy 24CTE - Energy 24TE
Średnica przewodu wylotowego, koncentrycznego mm 60
Średnica przewodu ssącego, koncentrycznego mm 100
Średnica przewodu wylotowego, podwójnego mm 80
Średnica przewodu ssącego, podwójnego mm 80
Maks. natężenie masowe spalin kg/s 0,020
Min. natężenie masowe spalin kg/s 0,017
Maks. temperatura spalin °C 146
Min. temperatura spalin °C 106

Energy 24CE
Średnica kanału spalin mm 120
Maks. natężenie masowe spalin kg/s 0,021
Maks. temperatura spalin °C 120

Rodzaj gazu GZ-50, GZ-41,5, GZ-35, G-31
Ciśnienie minimalme zasilania gazem GZ-50 i GZ-41,5 mbar 20
Ciśnienie minimalme zasilania gazem GZ-35 mbar 13
Ciśnienie minimalme zasilania gazem propan mbar 36

Napięcie zasilania elektrycznego V 230
Częstotliwość zasilania elektrycznego Hz 50
Znamionowa moc elektryczna Energy 24CE W 110
Znamionowa moc elektryczna Energy 24CTE-Energy 24TE W 170
Ciężar netto Energy 24CE kg 34
Ciężar netto Energy 24CTE kg 38,5
Ciężar netto Energy 24TE kg 36,5

Wymiary wysokość Energy 24CE-Energy 24E mm 803
wysokość Energy 24CTE-Energy 24TE mm 763

szerokość mm 450
głębokość mm 345

Stopień ochrony przed wilgocią i penetracją wody (wg EN 60529)
IP X4D

(*) wg EN 625

codice 923.359.1Ediz. 1 - 01/04


