
Treść Niniejszy dodatek opisuje sposób sprawdzania działania 
mechanicznego ogranicznika temperatury bezpieczeństwa STB w 
olejowych/gazowych kotłach niskotemperaturowych serii LogoBloc L 70-
600 C

Wskazówka dotycząca 
bezpieczeństwa

Niebezpieczeñstwo poparzenia! Podczas testu sprawności działania 
czujnika STB w instalacji c.o. i w podłączonych do niej grzejnikach mogą 
wystąpić bardzo wysokie temperatury.  Nie dotykać rurociągów ani 
grzejników! 

Sprawdzanie działania 
czujnika STB

Wskazówka: prawidłowość działania mechanicznego ogranicznika 
bezpieczeństwa wolno sprawdzać tylko wtedy, gdy ciśnienie wody w 
instalacji wynosi przynajmniej 1,5 bar.

Sprawdzanie działania 
czujnika STB

1. Tryb pracy obiegu c.o. 1 ustawić za pomocą przycisku wyboru pracy w 
trybie ogrzewania na (rys. 1, poz. 4) na Ogrz. - stale KOMFORT (czarny 
kwadrat w górnej części wyświetlacza musi znajdować się pod 
symbolem )

2. Przycisnąć przycisk kontroli kominiarskiej (rys. 1, poz. 3); po około 3 s 
temperatura w kotle zacznie wzrastać aż do zadziałania ogranicznika 
STB. Na wyświetlaczu wyświetlony zostaje komunikat „Test czujnika 
STB“ i temperatura w kotle.

Wskazówka: funkcja pozostaje aktywna tak długo, jak długo jest 
przyciśnięty przycisk kontroli kominiarskiej. W trakcie testu wszystkie pompy 
są wyłączone.

3. Po wychłodzeniu kotła przywrócić obiegowi c.o. 1 poprzedni tryb pracy 
przyciskając przycisk wyboru pracy w trybie ogrzewania (rys. 1, poz. 4).

 Rys. 1:  Elementy obsługi

1 Przycisk wyboru pracy w trybie 
podgrzewania c.w.u.

5 Wyświetlacz

2 Przycisk ESC (przerwanie funkcji) 6 Przycisk OK (zatwierdzenie)

3 Przycisk kontroli kominiarskiej 7 Przycisk wyświetlania informacji

4 Przycisk wyboru pracy w trybie 
ogrzewania

8 Pokrętło
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4. Odblokować ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (rys. 2, poz. 1) 
wciskając go za pomocą wkrętaka.

Wymiana ogranicznika temperatury 
bezpieczeństwa STB

1. Zdjąć przednią ściankę obudowy kotła (1)
2. Otworzyć osłonę modułu regulacyjnego (2) 
3. Otworzyć zamki (3) i wychylić panel sterowania pracą kotła do przodu (4)
4. Blokady osłony modułu regulacyjnego wcisnąć za pomocą wkrętaka, tak 

żeby trzpienie wpadły w otwory (5)
5. Moduł regulacyjny wraz z osłoną wychylić do przodu z panela sterowania 

pracą kotła
6. Zatrzaski w tylnej części modułu regulacyjnego wcisnąć do środka (6) i 

zdjąć osłonę modułu regulacyjnego (7)
7. Odłączyć przewody przyłączeniowe czujnika STB
8. Odkręcić śruby i wyjąć osłonę czujnika STB wraz z czujnikiem STB (8)
9. Odkręcić nakrętkę sześciokątną w dolnej części osłony czujnika STB i 

wyjąć czujnik STB
10.Zamontować nowy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa i złożyć 

moduł regulacyjny postępując w odwrotnej kolejności.

 Rys. 2:  Odblokowanie ogranicznika temperatury bezpieczeństwa
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6,3 AT

 Rys. 3:  Wymiana ogranicznika temperatury bezpieczeñstwa STB (w przypadku awarii)

Osłona panela sterowania 
pracą kotła Osłona modułu regulacyjnego


