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Niebezpieczeñstwo w wypadku W wypadku wyczucia woni gazu nie uruchamiaæ ¿adnych w³¹czników
wyczucia woni gazu elektrycznych! Pomieszczenie natychmiast dok³adnie wywietrzyæ i zamkn¹æ

urz¹dzenia odcinaj¹ce dop³yw gazu. Je¿eli nie mo¿na ustaliæ przyczyny
ulatniania siê gazu, nale¿y powiadomiæ zak³ad gazowniczy.

Niebezpieczeñstwo W przypadku niebezpieczeñstwa zamarzniêcia instal. grzewczej nie nale¿y jej
zamarzniêcia instalacji wy³¹czaæ, lecz pozostawiæ uruchomion¹ przynajmniej w trybie zredukowanym

z otwartymi zawor. grzejnikowymi. Je¿eli z powodu mrozu dalsze ogrzewanie
nie jest mo¿liwe, nale¿y wy³¹czyæ instalacjê, a kocio³ SGB 2, podgrzewacz
c.w.u. oraz obwód c.o. opró¿niæ.
Po opró¿nieniu instalacji kocio³ SGB 2 nale¿y zabezpieczyæ przed
przypadkowym w³¹czeniem.

Ochrona przeciwmrozowa Funkcja ochrony przeciwmrozowej jest aktywna tylko przy pracy kot³a
z czujnikiem temperatury zewnêtrznej.

Wskazówki ostrzegawcze Nale¿y stosowaæ siê do wskazówek ostrzegawczych umieszczonych na kotle.
Niew³aœciwa obs³uga kot³a mo¿e prowadziæ do powstania powa¿nych
uszkodzeñ. Zabrania siê zrywania plomb umieszczonych na kotle. Woda
pochodz¹ca z instalacji grzewczej nie mo¿e byæ u¿ywana jako woda pitna!

Ochrona przeciwkorozyjna Do zasilania obiegu wody grzewczej kot³a SGB 2 wystarczy woda
wodoci¹gowa o jakoœci wody pitnej. Informacje odnoœnie u¿ywania ró¿nych
dodatków chemicznych lub uszlachetniaj¹cych zawiera oddzielna instrukcja.

Wa¿ne przed uruchomieniem kot³a! Do eksploatacji kot³a SGB 2 mo¿na u¿ywaæ jedynie rodzaju gazu podanego na
dodatkowej tabliczce informacyjnej umieszczonej przy palniku.Pod³¹czenie,
regulacja, zmiana rodzaju gazu a tak¿e pierwsze uruchomienie kot³a SGB 2
mog¹ byæ przeprowadzone wy³¹cznie przez montera instalacji gazowych
posiadaj¹cego stosowne uprawnienia, który poinstruuje u¿ytkownika odnoœnie
prawid³owej obs³ugi instalacji grzewczej i przeka¿e mu instrukcjê dotycz¹c¹
obs³ugi i konserwacji ca³ej instalacji grzewczej. Instrukcja ta ma byæ stale
³atwo dostêpna w pomieszczeniu monta¿u kot³a.

Eksploatacja kot³a zale¿na od W przypadku eksploatacji kot³a zale¿nej od powietrza pomieszczenia nale¿y
powietrza pomieszczenia przestrzegaæ wymogów dotycz¹cych doprowadzania powietrza do spalania

i wentylacji pomieszczenia, w którym ustawiony zosta³ kocio³ SGB2. Otwory
doprowadzaj¹ce i odprowadzaj¹ce powietrze nie mog¹ byæ zastawione ani
zamkniête. Musi byæ zapewniony dop³yw powietrza do spalania do górnej
czêœci kot³a.

Czyste powietrze do spalania! Kocio³ SGB 2 mo¿na eksploatowaæ jedynie w pomieszczeniach, w których
powietrze do spalania jest czyste. Przez otwory ss¹ce do wnêtrza urz¹dzenia
nie mog¹ przedostawaæ siê w ¿adnym wypadku py³ki kwiatowe ani substancje
podobne! Powietrze spalane nie mo¿e zawieraæ sk³adników sprzyjaj¹cych
korozji. Nale¿¹ do nich np. opary rozpuszczalników, œrodków czyszcz¹cych,
a tak¿e gazy aerozolowe.

Sprawdziæ zawór bezpieczeñstwa! Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeñstwa musi byæ ci¹gle otwarty, tak
aby podczas ogrzewania woda mog³a swobodnie wyp³ywaæ ze wzglêdów
bezpieczeñstwa. Sprawnoœæ dzia³ania zaworu bezpieczeñstwa nale¿y od czasu
do czasu skontrolowaæ.

INSTRUKCJA OBS£UGI EUROCONDENS SGB 2SGB 2SGB 2SGB 2SGB 2

Instrukcjê obs³ugi oraz dokumenty serwisowe nale¿y powiesiæ w przezroczystej koszulce
na dokumenty, w pomieszczeniu monta¿u kot³a!
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Sprawdziæ ciœnienie wody! Nale¿y sprawdziæ ciœnienie wody instalacji grzewczej. Je¿eli ciœnienie wody
jest zbyt niskie na wyœwietlaczu (13) pojawi siê kod b³êdu “119”. Nale¿y wtedy
dolaæ odpowiedni¹ iloœæ wody (maks. wartoœæ zostanie zaznaczona przez
serwisanta na manometrze).

Uruchomienie • W³¹cznik g³ówny zasilania elektrycznego ustawiæ w pozycji „w³¹cz“
• Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu.
• W module kot³a (1) w³¹czyæ w³¹cznik g³ówny (3). Przy wystarczaj¹cym

ciœnieniu w instalacji kocio³ SGB 2 rozpoczyna pracê, pompa i palnik
zostan¹ w³¹czone.

• Na wyœwietlaczu (13) pokazywana jest aktualna temperatura kot³a, a przy
pracuj¹cym palniku œwieci siê zielona lampka pracy palnika (6).

• Dalsza obs³uga urz¹dzenia zale¿y od tego, jaki osprzêt zosta³ pod³¹czony
(tab. 2).

Wy³¹czenie • W³¹cznik g³ówny zasilania elektrycznego ustawiæ w pozycji „wy³¹cz“
• Wy³¹czyæ w³¹cznik g³ówny kot³a (3)  na module obs³ugi (1) (patrz rys.1).
• Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu.

Temperatura dla c.o. i c.w.u. Postêpowanie podczas ustawiania temperatur c.o. i c.w.u. jest ró¿ne
w zale¿noœci od pod³¹czonego osprzêtu (tab. 2).
Zalecana temperatura dla c.w.u. wynosi 55 °C.

Sygnalizacja zak³óceñ (8) • W przypadku nieudanego startu palnika œwieci siê na czerwono sygnalizacja
zak³óceñ (8). Wyœwietlacz (13) miga, pokazuj¹c kod b³êdu (patrz tab.2
i „Podrêcznik Instalacji” kot³a SGB 2)

Przycisk odblokowania (7) Po naciœniêciu przycisku odblokowania (7) kocio³ SGB 2 zostanie odblokowany,
a palnik ponownie uruchomiony. Po kilku nieudanych próbach uruchomienia
palnika, nale¿y zale¿nie od wyœwietlanego kodu b³êdu, zasiêgn¹æ porady
serwisanta.

Przycisk modu³u • Za pomoc¹ krótkiego naciœniêcia przycisku modu³u wyœwietlacza (10)
Wyœwietlacza (10) mo¿na wywo³aæ przedstawione w tab. 1 wartoœci parametrów.

Wy³¹czenie zabezpieczaj¹ce • Wy³¹czenie zabezpieczaj¹ce: po wy³¹czeniu kocio³ SGB 2 zostaje
zablokowany, tzn. jego ponowne uruchomienie jest mo¿liwe dopiero po
odpowiednim odblokowaniu. Wy³¹czeniu zabezpieczaj¹cemu towarzyszy
pojawienie siê na czerwono sygnalizacji zak³óceñ (8). Odblokowanie kot³a
nale¿y zleciæ serwisantowi.

Blokada uruchomienia • Blokada uruchomienia: Po usuniêciu zak³ócenia kocio³ SGB 2 samoczynnie
uruchomi siê (patrz „Podrêcznik Instalacji”)!

Funkcja kontroli kominiarskiej Po wciœniêciu przycisku Kontroli kominiarskiej (12) (> 3sek.) (wyœwietlacz
„Sygnalizacji zak³óceñ” (8) miga pojedynczo) uaktywniona zostaje tzw. funkcja
„Kontroli kominiarskiej”. Palnik zostaje w³¹czony i podgrzewa wodê w kotle
z maks. moc¹ kot³a SGB 2 a¿ do zadzia³ania czujnika temperatury.
Wskazówka: na wyœwietlaczu (13) pojawia siê „SF”, a wyœwietlacz
„Sygnalizacji zak³óceñ” (8) miga jeden raz na obieg!

Wy³¹czenie funkcji kontroli W celu wy³¹czenia funkcji „Kontroli kominiarskiej” nale¿y nacisn¹æ przycisk
kominiarskiej (12) i przytrzymaæ min. 1 sek.

Tabela 1: Odczytywane parametry zespo³u steruj¹co – regulacyjnego BMU (pe³na lista patrz „Podrêcznik
Instalacji” kot³a SGB 2

Wyœwietlacz 1)

Wyœwietlacz Opis [jednostka] temperatura P
Ogólnie:2)

A 0 kod diagnozy b³êdu (system) [kod nr] 3)

A 1 temperatura kot³a (zasilanie) [°C]
A 2 czujnik ciep³ej wody 1 [°C]
A 4 faza pracy automatu spalania (patrz tab.3) [kod nr]

1) Wyœwietlacz:  = miga;  = œwieci siê;  = nie œwieci siê
2) Parametry grupy „A” mo¿na wybraæ tak¿e poprzez krótkie przyciœniêcie przycisku modu³u wyœwietlacza.
3) Wyœwietlacz miga naprzemiennie.
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(1) Modu³ kot³a

(2) Gniazdo serwiso-
we do urz¹dzenia
serwisowego RRG
(celem otwarcia –
obróciæ w lewo o 90°)

(3) W³¹cznik
g³ówny kot³a S1

(4) Ogranicznik
temp. bezp. STB

(5) Miejsce do monta¿u
regul. pokojowego RRG
lub modu³u grzew. HKM

(6) Wyœwietlacz
pracy palnika

(7) Przycisk odblokowania S2
(8) Sygnalizacja zak³óceñ

(9) Wyœwietlacz temp.

(10) Przycisk modu³u
wyœwietlacza S3

(11) Wyœwietlacz P
(modu³ wskazañ)

(12) Przycisk kontroli kominiarskiej S4Wyœwietlacz (13)

Rys. 1: Panel steruj¹cy

Praca z Nastawa Nastawa Program grzewczy
temp. pomieszczenia temp. ciep³ej wody

Regulatorem pokojow. RRG1) w  RRG w  RRG w  RRG
Modu³em obw. grzew. HKM2) w  HKM w  HKM na zegarze EMS lub DSU
z zegarem
Modu³em obw. grzew. HKM w termostacie pokojowym RAV, na regulatorze c.w.u. w  HKM na  termostacie pokojowym
z termostatem pokojowym RTD, lub RTW3) RAV, RTD lub RTW
1) w przypadku mieszanego systemu grzewczego (przyk³ad zastosowania 2 patrz „Podrêcznik Instalacji” kot³a SGB 2) nastawa

temperatury pokojowej obowi¹zuje dla obwodu grzewczego pompowego i z mieszaczem
2) przy oddzielnym systemie grzewczym obowi¹zuje:

dla pompowego obwodu grzewczego: nastawa temperatury pokojowej w module obwodu grzewczego HKM
dla obwodu grzewczego z mieszaczem: nastawa temperatury pokojowej oraz ciep³ej wody w regulatorze pokojowym RRG

3) regulator HKM musi byæ ustawiony na wart. maks.!

Tabela 2: Warianty trybu pracy (praca z czujnikiem temperatury zewnêtrznej)
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Konserwacja i czyszczenie Kocio³ i palnik nale¿y poddawaæ konserwacji i czyszczeniu przynajmniej
raz w roku. Prace te mo¿e wykonaæ wy³¹cznie uprawniony instalator lub
serwisant. Wykryte usterki nale¿y natychmiast usun¹æ!

Umowa serwisowa Zaleca siê zawarcie umowy na konserwacjê z firm¹, która wykona³a
instalacjê ogrzewania. Dziêki temu zagwarantowana bêdzie
energooszczêdna i bezpieczna praca kot³a przez wiele lat.
• Nastawy i konserwacji palnika przeprowadzaæ poprzez uprawnionego

instalatora lub serwisanta
• Przewód wydmuchowy zaworu bezpieczeñstwa musi byæ zawsze

otwarty. Sprawnoœæ dzia³ania zaworu bezpieczeñstwa nale¿y od czasu
do czasu skontrolowaæ.

Uwaga! • Powstaj¹cy podczas pracy kot³a kondensat musi swobodnie sp³ywaæ
z przewodu np. poprzez syfon i neutralizator do systemu kanalizacji).
Zbiornik kondensatu, syfon i przewód do odprowadzania kondensatu
nale¿y czyœciæ z osadów co 1 – 2 lata.

A U G U S T  B R Ö T J E  G m b H
August-Brötje-Str. 17 · 26180 Rastede
Postfach 13 54 · 26171 Rastede
Tel. 04402/80-0 · Fax 04402/80583

kod „A 4” stan pracy opis funkcji
0 gotowoœæ do pracy (brak zapotrzeb. na ciep³o) palnik gotowy do pracy
1 blokada uruchomienia brak zg³oszonego wewn. lub zewn. zapotrzebowania (ewent. brak gazu)
2 uruchomienie dmuchawy autotest przed uruchom. palnika i szczytow¹ faz¹ pracy dmuchawy
3 faza wstêpna wstêpne napowietrzanie, faza hamowania dmuchawy

czas wstêpnego przedmuchu w zale¿noœci od prêdkoœci obrotowej obci¹¿enia rozruchowego
4 czas oczekiwania wewnêtrzne testy bezpieczeñstwa
5 faza zap³onu zap³on oraz rozpoczêcie fazy bezpieczeñstwa dla powstania p³omienia,

doprowadzanie pr¹du jonizacyjnego
6 sta³a faza bezpieczeñstwa kontrola p³omienia z zap³onem
7 zmienna faza bezpieczeñstwa kontrola p³omienia bez zap³onu
10 ogrzewanie ogrzewanie pomieszczeñ, palnik uruchomiony
11 podgrzewanie c.w.u. ³adowanie podgrzewacza cwu., palnik uruchomiony
12 równoczesna praca obwodu c.o. i c.w.u. ogrzewanie pomieszczeñ i podgrzewanie c.w.u.
20 prêdkoœæ obrotowa wentylatora – sterowanie wybieg dmuchawy

ostatnim procesem pracy
21 prêdkoœæ obrotowa wentylatora – sterowanie wybieg dmuchawy

napowietrzaniem wstêpnym
22 wy³¹czenie autotest po wy³¹czeniu regulacji
99 pozycja awaryjna wyœwietlany jest aktualny kod b³êdu.

Tabela 3: Fazy pracy zespo³u steruj¹co-regulacyjnego

Tabela 4: Sygnalizacja komunikatu lub zak³ócenia (wyœwietlacz (13) miga); pe³na lista patrz „Podrêcznik Instalacji SGB 2”

migaj¹cy
komunikat objaœnienia
(nr kodu) opis mo¿liwe przyczyny zak³óceñ lub przebieg funkcji

110 zadzia³a³ ogranicznik temperatury bezp. STB pozwoliæ ostygn¹æ urz¹dzeniu oraz zresetowaæ,  je¿eli zak³ócenie powtórzy siê
(zbyt wysoka temperatura) kilkakrotnie – wezwaæ serwis 1)

111 zadzia³a³ czujnik temp. (za wysoka temp.) brak zapotrzeb. na ciep³o, uszkodzona pompa, zawory grzejników s¹ zakrêcone
119 zadzia³a³ czujnik ciœnienia wody sprawdziæ ciœnienie wody, ewentualnie uzupe³niæ 2)

132 wy³¹cznie zabezpieczaj¹ce np.: czujnik ciœnienia gazu (brak gazu), rozwarty zestyk F7
133 zablokowany automat palnikowy (brak sygna³u zresetowaæ,  je¿eli zak³ócenie powtórzy siê kilkakrot. – wezwaæ serwis, brak gazu,

p³omienia po up³ywie czasu bezpieczeñstwa) skontrolowaæ bieguny przy³¹cza sieciowego, czas bezpiecz. elektrody zap³onowej
oraz pr¹du jonizacji 1) 2)

134 zanik p³omienia podczas pracy palnika zresetowaæ 1)

153 blokada SGB 2 wcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy,  wezwaæ serwis
154 naruszone kryterium prawdopodobieñstwa Ÿle ustawione parametry, sprawdziæ parametry lub zak³ócenia zgodnie

z „Podrêcznikiem Instalacji” 1) 3)

180 aktywna funkcja kontroli kominiarskiej 3)

1) wy³¹czenie i zablokowanie; odblokowanie tylko przez zresetowanie
2) wy³¹czenie, blokada uruchomienia; ponowne uruchomienie po usuniêciu b³êdu
3) tylko sygnalizacja b³êdu, bez wy³¹czenia kot³a


