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Waýniejsze wskazówki ogólne dotyczàce 
uýytkowania

Urzàdzenie naleýy wykorzystywaã wyùàcznie zgodnie 
z jego przeznaczeniem i przestrzegajàc zaleceñ 
zawartych w instrukcji serwisowej. Konserwacjæ 
i naprawæ urzàdzenia naleýy zlecaã wyùàcznie 
autoryzowanemu serwisowi.
Urzàdzenie moýe byã uýytkowane wyùàcznie w 
zestawach, z wykorzystaniem wyposaýenia i czæúci 
zamiennych, które podano w instrukcji serwisowej.
Inne zestawy, wyposaýenie i czæúci zuýywalne wolno 
stosowaã tylko wtedy, jeúli ich przeznaczenie jest 
zgodne z danym zastosowaniem i nie wpùywajà one 
niekorzystnie na sprawnoúã urzàdzenia i zachowanie 
wymogów bezpieczeñstwa.

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeýone!

W zwiàzku z ciàgùym postæpem technicznym rysunki, 
opis dziaùania i dane techniczne mogà ulec 
nieznacznym zmianom.

Ogólnie

Montaý i konserwacja zgodnie z instrukcjà montaýu 
i konserwacji gwarantuje optymalne funkcjonowanie 
urzàdzenia.

IWSKAZÓWKA!
Podstawæ dla wykorzystanych w dokumencie 
rysunków stanowi gazowy kocioù 
kondensacyjny Logamax plus GB122 jako 
urzàdzenie dwufunkcyjne.
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1 Sygnaùy pochodzàce z uniwersalnego automatu palnikowego (UBA)

Stany pracy i zakùócenia zostajà wyúwietlone na 
wyúwietlaczu uniwersalnego automatu palnikowego 
(UBA). Sygnaù skùada siæ z dwóch znaków.
Pierwszy znak jest wyúwietlany automatycznie.

W celu wyúwietlenia drugiego znaku:
� Otworzyã pokrywæ pola obsùugi przez odchylenie na 

lewo.

� Wcisnàã przycisk “serwis”.

Rys. 1 Logamax plus GB122-11/19/24/24K: wyúwietlacz

Rys. 2 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
otworzyã pokrywæ pola obsùugi

Rys. 3 Przycisk “serwis”

Buderus

U122 K
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1.1 Sygnaùy stanów pracy

Tab. 1 Sygnaùy stanów pracy UBA na wyúwietlaczu

Sygnaù Sygnaù po 
wciúniæciu 
przycisku 
serwisowego

Znaczenie

0 Logamax plus GB122-11/19/24/24K jest gotowy do pracy

A Zaùàczanie cykliczne palnika, 10 min od startu palnika

C Oczekiwanie na wùàczenie zaworu trójdrogowego lub pompy

H Gotowoúã do pracy Logamax plus GB122-11/19/24/24K czeka na 
wystàpienie zapotrzebowania na ciepùo lub wodæ uýytkowà

L Pierwszy czas bezpieczeñstwa: autotest UBA podczas startu

U Czas koñcowego lub wstæpnego przedmuchu komory przez dmuchawæ

y Temperatura na zasilaniu ma wartoúã zadanà

-. Logamax U112/114/122/124 wykonuje pracæ grzewczà

A Tryb pracy dla kominiarza: zmostkowanie czujnika temperatury na 
zasilaniu, Logamax plus GB122-11/19/24/24K grzeje do wczeúniej 
ustawionej temperatury na zasilaniu.

H Normalny tryb pracy

y Tryb serwisowy

=. Logamax plus GB122-11/19/24/24K pracuje w trybie podgrzewania 
wody uýytkowej

H Normalny tryb podgrzewania wody uýytkowej

r Reset
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1.2 Sygnaùy zakùóceñ

Sygnaù Sygnaù po 
wciúniæciu 
przycisku 
serwisowego

Znaczenie Schemat 
blokowy 
poszukiwania 
usterki

2 Strumieñ wodny

C Czujnik bezpieczeñstwa rejestruje ponad 100 °C Strona 10

P Wzrost temperatury czujnika bezpieczeñstwa zbyt duýy Strona 11

3 Strumieñ objætoúci powietrza

C Nieprawidùowe poùàczenie wtykowe we wiàzce kablowej lub 
w mostku kablowym

Strona 12

4 Temperatury

A Czujnik na zasilaniu rejestruje ponad 100 °C Strona 13

C Usterka bezpiecznika F2 lub zadziaùaù czujnik spalin Strona 15

F Czujnik bezpieczeñstwa rejestruje ponad 100 °C Strona 17

H Cieknàcy zawór wodny Strona 18

L Zwarcie czujnika bezpieczeñstwa Strona 19

P Uszkodzenie czujnika bezpieczeñstwa lub luêny styk Strona 20

U Zwarcie czujnika na zasilaniu Strona 21

y Uszkodzenie czujnika na zasilaniu lub luêny styk Strona 22

5 Komunikacja

C Logamax plus GB122 wyùàczyù siæ po przyùàczeniu PC lub 
terminalu ræcznego

Strona 23

6 Kontrola pùomienia

A Usterka bezpiecznika F1 lub brak sygnaùu jonizacji po 
zapùonie

Strona 24

C Sygnaù jonizacji mimo braku pùomienia Strona 28
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Tab. 2 Sygnaùy zakùóceñ UBA na wyúwietlaczu

Sygnaù Sygnaù po 
wciúniæciu 
przycisku 
serwisowego

Znaczenie Schemat 
blokowy 
poszukiwania 
usterki

H Pùomieñ zgasù po otwarciu zaworu gazowego Strona 29

L Zanik pùomienia podczas pracy grzewczej Strona 30

7 Napiæcie sieciowe

A Spadek napiæcia lub przepiæcie w UBA Strona 31

C Napiæcie sieciowe zostaje przerwane po wystàpieniu 
sygnaùu zakùócenia

Strona 32

F Usterka bezpiecznika F3 lub bùàd systemowy UBA Strona 33

H Szczyty napiæciowe w UBA Strona 34

L Bùàd czasu w UBA Strona 35

8 Zakùócenie ogólne/Ciúnienie gazu

y Zadziaùaù zewnætrzny styk zaùàczajàcy, np. czujnik 
temperatury ogrzewania podùogowego

Strona 36

9 Bùàd systemowy

A Bùàd systemowy Strona 37

C Bùædne podùàczenie przewodów do KIM Strona 38

F, H, P Bùàd systemowy (uszkodzenie UBA) Strona 39

L Bùædne podùàczenie przewodów do armatury gazowej lub 
luêne poùàczenia przewodów w UBA

Strona 40

U Bùædne podùàczenie przewodów do KIM (uszkodzenie KIM) Strona 41

E Bùàd systemowy UBA

Dowolny znak 
z wyjàtkiem

P

Bùàd systemowy UBA

P Zainstalowany niekompatybilny UBA Strona 42
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2 Zakùócenia nie sygnalizowane przez UBA

Polecenie dostarczenia wody uýytkowej
Chociaý UBA sygnalizuje gotowoúã do pracy to moýe 
zdarzyã siæ, ýe przy wystàpieniu zapotrzebowania na 
ciepùà wodæ uýytkowa nie otrzymamy wody lub bædzie 
ona dostarczana tylko przez krótki czas.
Schemat blokowy poszukiwania i usuwania usterki: 
strona 43/44.

Praca grzewcza
Choã UBA sygnalizuje gotowoúã do pracy, 
a temperatura pomieszczenia nie osiàgnæùa wartoúci 
zadanej, to gazowy kocioù kondensacyjny Logamax 
plus GB122-11/19/24/24K nie rozpoczyna pracy 
grzewczej.
Schemat blokowy poszukiwania i usuwania usterki: 
strona 45.
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3 Poszukiwanie i usuwanie zakùóceñ
Poniýsze schematy blokowe sùuýà do systematycznego 
wykrywania i usuwania zakùóceñ.
Podczas poszukiwania zakùóceñ wszystkie elektryczne 
zùàcza wtykowe oraz wtyczki w UBA powinny byã 
sprawdzone pod kàtem pewnoúci poùàczenia.

HOSTRZEÝENIE!
Podczas sprawdzania poùàczeñ wyùàczyã 
Logamax plus GB122-11/19/24/24K !

Kaýdorazowo po usuniæciu uszkodzenia naleýy wùàczyã 
UBA (odblokowaã) wciskajàc przycisk “Reset” " ".

IWSKAZÓWKA!
Procedura resetowania nie moýe byã 
uruchamiana poprzez wyùàczanie wùàcznika 
sieciowego!

Niektóre czynnoúci zwiàzane z poszukiwaniem 
uszkodzeñ naleýy wykonywaã w trybie pracy grzewczej 
urzàdzenia Logamax plus GB122-11/19/24/24K. 
W tym celu naleýy ustawiã przeùàcznik dla kominiarza 
na “1” (rys. 4).

Po zakoñczeniu prac przeùàcznik dla kominiarza 
naleýy ustawiã ponownie na “0”!

Rys. 4 Przeùàcznik dla kominiarza na UBA

1 2

0 1

11
KW
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Rys. 5 Sygnaù zakùócenia 2C: Czujnik bezpieczeñstwa rejestruje ponad 100 °C

C
Czujnik bezpieczeñstwa

rejestruje ponad 100 °C   

2

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

A

Strona 46

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Odczekaã ok. 30 s, aý kocioù
ponownie rozpocznie pracæ 

Kolejny
sygnaù zakùócenia

2C?

Urzàdzenie i wymiennik ciepùa sprawdziã
zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji

pod wzglædem dopùywu powietrza lub
zanieczyszczenia, odpowietrzyã lub oczyúciã

"reset"

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Wymieniã pompæ obiegowà (strona 54)

Wymieniã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Otworzyã zawór termostatyczny

Wlaã wodæ zgodnie z instrukcjà montaýu
i konserwacji, odpowietrzyã instalacjæ

Otworzyã zawory serwisowe
Czy wszystkie

zawory serwisowe sà
otwarte?

Czy ciúnienie
wody w instalacji wynosi

przynajmniej 1 bar?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Czy co
najmniej jeden zawór

termostatyczny (minimalny
przepùyw wody) jest

otwarty ?

Sprawdziã czujnik bezpieczeñstwa
i przewód (strona 55)

Czy czujnik
bezpieczeñstwa jest

sprawny?

Sprawdziã pompæ obiegowà (strona 54)

Czy
pompa obiegowa jest

sprawna?

Czy filtr zanieczyszczeñ jest zaùoýony?
Jeúli tak, to czy nie jest peùny?

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 6 Sygnaù zakùócenia 2P: Wzrost temperatury czujnika bezpieczeñstwa zbyt duýy

P2

A

Strona 46

Wzrost temperatury czujnika
bezpieczeñstwa zbyt duýy

Odczekaã ok. 30 s, aý kocioù
ponownie rozpocznie pracæ

Kolejny
sygnaù zakùócenia

2P?

Urzàdzenie i wymiennik ciepùa sprawdziã
zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji

pod wzglædem dopùywu powietrza lub
zanieczyszczenia, odpowietrzyã lub oczyúciã

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

"reset"

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Czy wszystkie
zawory serwisowe sà

otwarte?

Czy ciúnienie
wody w instalacji wynosi

co najmniej 1 bar?

Czy
co najmniej jeden zawór

termostatyczny (minimalny
przepùyw wody) jest

otwarty ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã czujnik bezpieczeñstwa
i przewód (strona 55)

Czy czujnik
bezpieczeñstwa jest

sprawny?

Sprawdziã pompæ obiegowà (strona 54)

Czy pompa
obiegowa jest sprawna?

Czy filtr zanieczyszczeñ jest zaùoýony?
Jeúli tak, to czy nie jest peùny?

Otworzyã zawory serwisowe

Wlaã wodæ zgodnie z instrukcjà montaýu
i konserwacji, odpowietrzyã instalacjæ

Otworzyã zawór termostatyczny

Wymieniã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Wymieniã pompæ obiegowà (strona 54)

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 7 Sygnaù zakùócenia 3C: Nieprawidùowe poùàczenie wtykowe we wiàzce kablowej lub w mostku kablowym

Wymieniã przewód

"reset"

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

3 CMigajàca

Tak

"reset"

Kolejny
sygnaù zakùócenia

3C?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Prosimy sprawdziã, czy nastàpiùo
przerwanie przewodu miædzy wtykami

03-20 i 04-20 20 biegunowej
wtyczki na UBA

Czy przewód jest sprawny?

Odszukaã i usunàã usterkæ
wedùug odpowiedniego algorytmu

Kolejny
meldunek zakùócenia?

Zùe poùàczenie wtykowe we wiàzce
kablowej lub przerwanie przewodu

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 8 Sygnaù zakùócenia 4A: Czujnik na zasilaniu rejestruje ponad 100 °C

Strona 14

4 A

"reset"

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

1

Strona 14

Nein

Tak

2

Czujnik na zasilaniu rejestruje
powyýej 100°C

Kolejny
sygnaù zakùócenia

4A?

Urzàdzenie i wymiennik ciepùa sprawdziã
zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji

pod wzglædem dopùywu powietrza lub
zabrudzenia, odpowietrzyã lub oczyúciã

Czy wszystkie
zawory serwisowe sà

otwarte?

Czy ciúnienie
wody w instalacji wynosi co

najmniej 1 bar?

Czy co
najmniej jeden zawór

termostatyczny (minimalny
przepùyw wody) jest

otwarty ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã pompæ obiegowà (strona 54)

Czy pompa
obiegowa jest sprawna?

Czy filtr zanieczyszczeñ jest zaùoýony?
Jeúli tak, to czy nie jest peùny?

Otworzyã zawory serwisowe

Wlaã wodæ zgodnie z instrukcjà montaýu
i konserwacji, odpowietrzyã instalacjæ

Otworzyã zawór termostatyczny

Wymieniã pompæ obiegowà (strona 54)

Nie

Nie

Nie

Nie
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Rys. 9 Sygnaù zakùócenia 4A: Czujnik na zasilaniu rejestruje ponad 100 °C

1 Strona 13 1 Strona 13

A

Strona 46

"reset"

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Wymieniã czujnik na zasilaniu
lub przewód (strona 56)

Czy czujnik
na zasilaniu lub przewód

sà sprawne?

Sprawdziã czujnik na zasilaniu
lub przewód do czujnika na

zasilaniu (strona 56)

Nie

Tak

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 10 Sygnaù zakùócenia 4C: Usterka bezpiecznika F2 lub zadziaùaù czujnik spalin

1

Strona 16

"reset"

3

Strona 16

2

Strona 16

4 CMigajàca

Wymieniã czujnik spalin (Strona 49)

Awaria bezpiecznika F2 lub
zadziaùaù czujnik spalin

Kolejny
sygnaù zakùócenia

4C ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã bezpiecznik F2
(strona 53)

Czy
bezpiecznik F2
jest sprawny ?

Sprawdziã poùàczenie przewodów
UBA (Strona 53)

Czy
poùàczenie przewodów

jest sprawne ?

Sprawdziã czujnik spalin (strona 49)

Czy czujnik
spalin jest sprawny ?

Zastàpiã bezpiecznik nowym 1,25 AT

Prawidùowo nasadziã przewód

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie
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Rys. 11 Sygnaù zakùócenia 4C: Usterka bezpiecznika F2 lub zadziaùaù czujnik spalin

1 Strona 15 2 Strona 15 3 Strona 15

A

Strona 46

"reset"

Nie

Tak

Wymiennik ciepùa i palnik otworzyã zgodnie
z instrukcjà montaýu i konserwacji i

sprawdziã pod wzglædem zabrudzenia.

Oczyúciã wymiennik ciepùa i palnik zgodnie
z instrukcjà montaýu i konserwacji.

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Czy wymiennik
ciepùa i palnik sà

zabrudzone ?

Zamknàã wymiennik ciepùa i palnik

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 12 Sygnaù zakùócenia 4F: Czujnik bezpieczeñstwa rejestruje ponad 100 °C

A

Strona 46

"reset"

4 FMigajàca

"reset"

Czujnik bezpieczeñstwa
rejestruje ponad 100 °C

Kolejny
sygnaù zakùócenia

4F ?

Urzàdzenie i wymiennik ciepùa sprawdziã
zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji

pod wzglædem dopùywu powietrza lub 
zabrudzenia, odpowietrzyã lub oczyúciã

Czy wszystkie
zawory serwisowe sà

otwarte?

Czy ciúnienie
wody w instalacji wynosi co

najmniej 1 bar?

Czy co
najmniej jeden zawór

termostatyczny (minimalny
przepùyw wody) jest

otwarty ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã pompæ obiegowà
(strona 54)

Czy pompa
obiegowa jest sprawna?

Sprawdziã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Czy czujnik
bezpieczeñstwa jest

sprawny ?

Otworzyã zawory serwisowe

Wlaã wodæ zgodnie z instrukcjà montaýu
i konserwacji, odpowietrzyã instalacjæ

Otworzyã zawór termostatyczny

Wymieniã pompæ obiegowà (strona 54)

Wymieniã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 13 Sygnaù zakùócenia 4H: Cieknàcy zawór wodny

"reset"

4 HMigajàca

Cieknàcy zawór wodny

Przez 4 godziny wystæpuje staùe
zapotrzebowanie na ciepùo, ale kocioù

grzaù krócej niý 20 minut, sygnaù
zapotrzebowania na c.w.u.  jest przez
godzinæ zablokowany lub anulowany,

jeýeli wystæpuje zapotrzebowanie
na ciepùo.

Czy w
systemie c.w.u. jakiú

zawór przecieka?

Proszæ usunàã

Kolejny sygnaù zakùócenia
4H ?

Nie

Tak

Nie

Tak

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 14 Sygnaù zakùócenia 4L: Zwarcie czujnika bezpieczeñstwa

"reset"

Wymieniã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

"reset"

4 L
Zwarcie czujnika bezpieczeñstwa

Migajàca

Wymieniã przewód 

1

Strona 46

Kolejny sygnaù zakùócenia
4L ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Czy przewód jest
sprawny ?

Sprawdziã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Czy czujnik
bezpieczeñstwa jest

sprawny ?

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Sprawdziã przewód do czujnik
bezpieczeñstwa pod kàtem

jego zwarcia (strona 56)

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 15 Sygnaù zakùócenia 4P: Uszkodzenie czujnika bezpieczeñstwa lub luêny styk

Wymieniã przewód 

"reset"

Czy przewód jest
sprawny ?

4 PMigajàca

"reset"

A

Strona 46

Czy czujnik
bezpieczeñstwa jest

sprawny ?

Czujnik bezpieczeñstwa
poluzowany lub uszkodzony

Kolejny sygnaù zakùócenia
4P ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã czy nie jest obluzowany
przewód do czujnika

bezpieczeñstwa (strona 55)

Sprawdziã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Wymieniã czujnik bezpieczeñstwa
(strona 55)

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 16 Sygnaù zakùócenia 4U: Zwarcie czujnika na zasilaniu

Wymieniã przewód

"reset"

4 UMigajàca

"reset"

A

Strona 46

Zwarcie czujnika na zasilaniu

Kolejny sygnaù zakùócenia
4U ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã czy nie ma zwarcia
czujnika na zasilaniu (strona 56)

Czy przewód jest
sprawny ?

Sprawdziã czujnik na zasilaniu
(strona 56)

Czy czujnik na zasilaniu
jest sprawny ?

Wymieniã czujnik na zasilaniu
(strona 56)

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie
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Rys. 17 Sygnaù zakùócenia 4Y: Uszkodzenie czujnika na zasilaniu lub luêny styk

4 YMigajàca

"reset"

A

Strona 46

"reset"

Czujnik na zasilaniu obluzowany
lub uszkodzony

Kolejny
sygnaù zakùócenia

4Y ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã przewód do czujnika
na zasilaniu pod kàtem

obluzowania (strona 56) 

Czy przewód jest
sprawny ?

Sprawdziã czujnik na zasilaniu
(strona 56)

Czy czujnik na
zasilaniu jest sprawny ?

Wymieniã przewód

Wymieniã czujnik na zasilaniu
(strona 56)

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Nie

Tak

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Nie

Tak

Nie

Tak
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Rys. 18 Sygnaù zakùócenia 5C: Logamax plus GB122 wyùàczyù siæ po przyùàczeniu PC lub terminalu ræcznego

5 CMigajàca

"reset"

Logamax plus GB 122 wyùàczyù siæ po
podùàczeniu PC lub terminalu ræcznego

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 19 Sygnaù zakùócenia 6A: Usterka bezpiecznika F1 lub brak sygnaùu jonizacji po zapùonie

6 AMigajàca

"reset"

1 Strona 25

4

Strona 25

3 Strona 27

2 Strona 26

Nie

Tak

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

"reset"

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Bùàd bezpiecznika F1 lub brak
sygnaùu jonizacji po zapùonie

Czy kurek gazu jest
odkræcony ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Czy
zapalnik zapaliù siæ
podczas zapùonu ?

Czy
zawór gazu otworzyù

siæ podczas zapùonu ?
(odgùos wùàczania)

Czy dmuchawa pracuje ?

Zmierzyã ciúnienie na przyùàczu
(10-25 mbar) zgodnie z instrukcjà

montaýu i konserwacji

Czy ciúnienie
na przyùàczu jest wùaúciwe ?

Prosimy przeprowadziã nastæpujàce
czynnoúci zgodnie z instrukcjà montaýu

i konserwacji: Sprawdzenie systemu
odprowadzania spalin (eksploatacja

niezaleýna od powietrza pomieszczenia),
dopùywu powietrza i stosunku gaz-powietrze

Czy stosunek
gaz-powietrze jest

wùaúciwy ?

Otworzyã kurek gazu

Skontaktowaã siæ z gazownià

Wyregulowaã stosunek
gaz-powietrze zgodnie z instrukcjà

montaýu i konserwacji

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie
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Rys. 20 Sygnaù zakùócenia 6A: Usterka bezpiecznika F1 lub brak sygnaùu jonizacji po zapùonie

1 Strona 24

A

Strona 46

4

Strona 24

A

Strona 46

"reset"

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Sprawdziã bezpiecznik F1 (strona 53)

Czy bezpiecznik jest
sprawny ?

Wymieniã bezpiecznik na nowy 1.25 AT

Czy bezpiecznik
jest wymieniany po raz drugi

w ciàgu krótkiego
czasu ?

Wymieniã elektrodæ zapùonowà
(strona 59)

Sprawdziã elektrodæ zapùonowà
(strona 58)

Czy elektroda
zapùonowa jest

sprawna ?

Zmierzyã pràd jonizacji (strona 62)

Czy elektroda
jonizacyjna jest

sprawna ?

Wymieniã elektrodæ jonizacyjnà
(strona 63)

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak



Poszukiwanie i usuwanie zakùóceñ3

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrukcja serwisowa Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Wersja 05/200126

Rys. 21 Sygnaù zakùócenia 6A: Usterka bezpiecznika F1 lub brak sygnaùu jonizacji po zapùonie

2 Strona 24

A

Strona 46

Wymieniã armaturæ palnikowà
(Strona 60) 

"reset"

Nie

Tak

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Nie

Tak

Nie

Tak

Sprawdziã zùàcze stykowe
termostatu podùogowego (strona 53)

Czy
zùàcze stykowe jest

sprawny ?

Sprawdziã poùàczenia przewodów 
do gazowej armatury palnika 

Czy poùàczenia
przewodów sà

wùaúciwe ?

Sprawdziã regulacjæ gazowej 
armatury palnika (strona 59)

Czy regulacja
jest prawidùowa ?

Poùàczyã prawidùowo zùàcze stykowe

Wykoraã prawidùowo
poùàczenie przewodów
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Rys. 22 Sygnaù zakùócenia 6A: Usterka bezpiecznika F1 lub brak sygnaùu jonizacji po zapùonie

3 Strona 24

"reset"

Nie

Tak

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Sprawdziã czy wtyczka dmuchawy
jest pewnie osadzona

Czy wtyczka
jest sprawna ?

Wymieniã dmuchawæ (strona 51)

Wtyczkæ poùàczyã prawidùowo
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Rys. 23 Sygnaù zakùócenia 6C: Sygnaù jonizacji mimo braku pùomienia

6 C

6 Amigajàca

Mimo sygnaùu jonizacji
brak pùomienia

Tak,
przy 2 i 3
próbie startu

Kolejny sygnaù zakùócenia
6C ?

odczekaã ok. 30 s, aý kocioù
ponownie rozpocznie pracæ

Tak, przy 4 próbie startu

Brak sygnaùu jonizacji po zapùonie
lub wada bezpiecznika F1

Nie

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny
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Rys. 24 Sygnaù zakùócenia 6H: Pùomieñ zgasù po otwarciu zaworu gazowego

6 H

6 A

Tak,
przy 2 i 3
próbie startu

Tak, przy 4 próbie startu

Nie

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

migajàca

Pùomieñ zgasù po otworzeniu
gùównego zaworu gazu

Odczekaã ok. 30 s, aý
kocioù ponownie rozpocznie pracæ

Kolejny
sygnaù zakùócenia

6C ?

Brak sygnaùu jonizacji po zapùonie
lub wada bezpiecznika F1
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Rys. 25 Sygnaù zakùócenia 6L: Zanik pùomienia podczas pracy grzewczej

6 L

6 Amigajàca

Tak,
przy 2 i 3
próbie startu

odczekaã ok. 30 s, aý kocioù
ponownie rozpocznie pracæ

Tak, przy 4 próbie startu

Nie

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Pùomieñ zgasù podczas
fazy grzewczej

Brak sygnaùu jonizacji po zapùonie
lub wada bezpiecznika F1

Kolejny
sygnaù zakùócenia

6L ?
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Rys. 26 Sygnaù zakùócenia 7A: Spadek napiæcia lub przepiæcie w UBA

7 Amigajàca

A

Strona 46

Tak,
przy 2 i 3
próbie startu

Tak, przy 4 próbie startu

Nie

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Spadek napiæcia lub
przepiæcie w UBA

Kolejny sygnaù zakùócenia
7A ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

"reset"
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Rys. 27 Sygnaù zakùócenia 7C: Napiæcie sieciowe zostaje przerwane po wystàpieniu sygnaùu zakùócenia

7 Cmigajàca

"reset"

Zanik napiæcia po zgùoszeniu
usterki

Odnaleêã i usunàã awariæ wedùug
odpowiedniego algorytmu
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Rys. 28 Sygnaù zakùócenia 7F: Usterka bezpiecznika F3 lub bùàd systemowy UBA

A

Strona 46

A

Strona 46

7 FMigajàca

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Zdjàã obudowæ (strona 47)

"reset"

Wymieniã zawór trójdrogowy (strona 65)

Czy regulacja jest
sprawna ?

Awaria bezpiecznika F3 lub
bùàd systemowy UBA

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã bezpiecznik F3 (strona 53)

Czy F3 jest
uszkodzony ?

Wymieniã bezpiecznik na nowy 1.25 AT

Czy bezpiecznik
jest wymieniany po raz drugi

w ciàgu krótkiego
czasu ?

Sprawdziã regulacjæ zaworu
trójdrogowego (strona 63)

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak
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Rys. 29 Sygnaù zakùócenia 7H: Szczyty napiæciowe w UBA

7 H

A

Strona 46

migajàca

Nie

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Zdjàã obudowæ (strona 47)

"reset"

Tak,
przy 2 i 3
próbie startu

Tak, przy 4 próbie startu

Szczyty napiæciowe w UBA

Kolejny
sygnaù zakùócenia

7H ?

Sprawdziã napiæcie sieciowe (195V do 253V)

Czy napiæcie
sieciowe jest wùaúciwe ?

Skontaktowaã siæ z elektrownià i z
dziaùem obsùugi klienta firmy BuderusNie

Tak
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Rys. 30 Sygnaù zakùócenia 7L: Bùàd czasu w UBA

Bùàd czasu w UBA

7 L

A

Strona 46

Kolejny
sygnaù zakùócenia

7L ?

migajàca

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Zdjàã obudowæ (strona 47)

"reset"

Nie

Tak
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Rys. 31 Sygnaù zakùócenia 8Y: Zadziaùaù zewnætrzny styk zaùàczajàcy, np. czujnik temperatury ogrzewania podùogowego

A

Strona 46

1

1

8 Y

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Zdjàã obudowæ (strona 47)

"reset"

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Czy styk zaùàczajàcy jest
sprawny ?

Wymieniã styk zaùàczajàcy

Zadziaùaù zewnætrzny styk zaùàczajàcy,
np. czujnik temperatury ogrzewania

podùogowego

Czy jest zewnætrzny
styk zaùàczajàcy?

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)

Kolejny sygnaù zakùócenia
8Y ?

Czy styki w
wiàzce kablowej sà

sprawne ?

Prawidùowo podùàczyã styki
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Rys. 32 Sygnaù zakùócenia 9A (z dowolnym znakiem z wyjàtkiem P) : Bùàd systemowy

E
Bùàd systemowy

B Strona 46

9
Bùàd systemowy

A

Tak,
przy 2 i 3

próbie startu

"reset"

Inny sygnaù zakùócenia?

Kolejny sygnaù zakùócenia
9A ?

Dowolny
znak z
wyjàtkiem A

Tak,
przy 4

próbie startu

Odnaleêã i usunàã awariæ wedùug
odpowiedniego algorytmu

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Nie

Tak

Nie
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Rys. 33 Sygnaù zakùócenia 9C: Bùædne podùàczenie przewodów do KIM

A
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9 CMigajàca
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Bùædne podùàczenie przewodów
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Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã podùàczenia przewodów
w KIM

Sprawdziã podùàczenia przewodów
w UBA (strona 53)

Czy poùàczenia sà
prawidùowe ?

Prawidùowo poùàczyã przewody
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Rys. 34 Sygnaù zakùócenia 9F,H,P: Bùàd systemowy (uszkodzenie UBA)

B

Strona 46

"reset"
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Rys. 35 Sygnaù zakùócenia 9L: Bùædne podùàczenie przewodów do armatury gazowej lub luêne poùàczenia przewodów w UBA

A
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Logamax plus GB122-11/19/24/24K
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Nie

Tak
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armatury gazowej lub poluzowane

przewody na ùàczach w UBA

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã podùàczenie przewodów
do armatury gazowej

Sprawdziã podùàczenie przewodów
w UBA (strona 53)

Czy poùàczenia
sà prawidùowe ?

Prawidùowo poùàczyã przewody

Zaùoýyã obudowæ (strona 47)
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Rys. 36 Sygnaù zakùócenia 9U: Bùædne podùàczenie przewodów do KIM (uszkodzenie KIM)
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Zaùoýyã obudowæ (strona 47)
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Rys. 37 Sygnaù zakùócenia EP: Zainstalowany niekompatybilny UBA

”reset”

E P

A
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Zainstalowany niekompatybilny
UBA

Czy w UBA
zainstalowano wersjæ
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Rys. 38 Zakùócenie: Brak ciepùej wody uýytkowej mimo gotowoúci do pracy

Strona 44

A

Strona 46

Brak wody uýytkowej, chociaý
kocioù jest gotowy do pracy.

Czy przeùàcznik
kominiarza znajduje siæ w

pozycji "0" ?

Zdjàã obudowæ (strona 47)

Sprawdziã regulacjæ zaworu
trójdrogowego (strona 63)

Czy regulacja jest
wùaúciwa ?

Sprawdziã zawór trójdrogowy

Czy zawór
trójdrogowy jest

sprawny ?

1 2

Strona 44

Wymieniã zawór trójdrogowy
(strona 65)

Ustawiã przeùàcznik kominiarza
w pozycji 0"

Logamax plus GB122-11/19/24/24K
jest sprawny

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak



Poszukiwanie i usuwanie zakùóceñ3

Zastrzega siæ zmiany spowodowane ulepszeniami technicznymi ! Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrukcja serwisowa Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Wersja 05/200144

Rys. 39 Zakùócenie: Brak ciepùej wody uýytkowej mimo gotowoúci do pracy
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Rys. 40 Zakùócenie: Praca grzewcza nie rozpoczyna siæ mimo wystàpienia zapotrzebowania i zgùoszenia gotowoúci do pracy
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Rys. 41 Zakùócenie: Praca grzewcza nie rozpoczyna siæ mimo wystàpienia zapotrzebowania i zgùoszenia gotowoúci do pracy
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3.1 Postæpowanie przy wykrywaniu 
i usuwaniu zakùóceñ

AUWAGA!
Prace na przewodach gazowych, wodnych oraz 
elektrycznych mogà byã przeprowadzane tylko 
przez posiadajàce koncesjæ firmy 
specjalistyczne.

Odblokowanie urzàdzenia 
Logamax GB122-11/19/24/24K

Po usuniæciu kaýdego zakùócenia naleýy wcisnàã 
przycisk “reset” (rys. 42). Na wyúwietlaczu pojawi 
siæ “r”. UBA zostanie wtedy ponownie wùàczony 
(odblokowany).

IWSKAZÓWKA!
Nie wolno odblokowaã urzàdzenia poprzez 
wyùàczenie wùàcznika sieciowego!

Jeúli przycisk “reset” bædzie wciúniæty zbyt krótko, to na 
monitorze najpierw pojawi siæ “7”, a po przyciúniæciu 
przycisku “serwis” pojawi siæ “C”.
Ponownie odblokowaã wciskajàc przycisk “reset” przez 
dùuýszy czas.

Tryb pracy dla kominiarza
Niektóre czynnoúci zwiàzane z poszukiwaniem 
zakùócenia naleýy wykonywaã w trybie pracy grzewczej 
urzàdzenia Logamax GB122-11/19/24/24K.
� W tym celu naleýy otworzyã pokrywæ 2 pùaszczyzny 

serwisowej w UBA (rys. 43).
� Ustawiã przeùàcznik dla kominiarza w pozycji “1”.
� Po zakoñczeniu prac ponownie ustawiã przeùàcznik 

dla kominiarza w pozycji “0”.
� Zamknàã pokrywæ 2 pùaszczyzny serwisowej 

w UBA.

IWSKAZÓWKA!
W trybie pracy dla kominiarza przygotowanie 
wody uýytkowej jest niemoýliwe.
W trybie pracy dla kominiarza kocioù nagrzewa 
siæ do zadanej temperatury.

Zdejmowanie i nakùadanie obudowy
� Zanotowaã informacje wyúwietlone na 

wyúwietlaczu.
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Odkræciã úruby mocujàce (rys. 44, poz. 1).
� Zdjàã obudowæ.
� Zakùadanie obudowy odbywa siæ w odwrotnej 

kolejnoúci. Przeùàcznik sieciowy ponownie ustawiã 
w pozycji “I”.

Rys. 42 Przycisk “reset”

Rys. 43 Przeùàcznik dla kominiarza

Rys. 44 Zdejmowanie obudowy
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Zdejmowanie i zakùadanie pokrywy komory palnika 
w modelach Logamax plus GB122-11/19/24/24K

� Odpiàã zapinki szybkomocujàce (rys. 45, poz. 1).
� Zdjàã pokrywæ komory palnika.
� Zakùadanie odbywa siæ w odwrotnej kolejnoúci.

Rys. 45 Logamax plus GB122-11/19/24/24K: 
zdejmowanie pokrywy komory palnika

Rys. 46 Logamax plus GB122-11/19/24/24K: 
urzàdzenie dwufunkcyjne
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Kontrola czujnika spalin

� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodów do 
czujnika spalin. Uwaýaã, aby przewód nie zbliýyù siæ 
do masy.

� Pozostawiã czujnik spalin do ochùodzenia.
Temperatura wyùàczania: 
Logamax plus GB122-11/19/24/24K: 105 °C

� Sprawdziã przewodzenie czujnika spalin. Jeúli nie 
ma przewodzenia, to czujnik jest uszkodzony.

� Jeýeli czujnik spalin jest uszkodzony, to naleýy 
zainstalowaã nowy czujnik. Prosimy o uýywanie 
tylko oryginalnych czæúci zamiennych firmy 
Buderus.

� Jeýeli czujnik spalin jest sprawny, ponownie 
poùàczyã przewody.

Wymiana czujnika spalin
� Odkræciã uchwyt mocujàcy czujnika od przerywacza 

ciàgu.
� Odùàczyã wtyczkæ przewodu czujnika spalin.
� Odkræciã dwie úruby mocujàce czujnik spalin.
� Zdjàã czujnik spalin i wymieniã na nowy (rys. 48).
� Wkræciã dwie úruby.
� Wùoýyã wtyczkæ przewodu.
� Przykræciã uchwyt.

Sprawdzenie otworów na- i wywiewnych powietrza
� Sprawdziã, czy otwory na- i wywiewne powietrza 

majà wystarczajàce wymiary i czy nie sà zastawione 
lub zatkane.

Rys. 47 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
kontrola czujnika spalin

Rys. 48 Logamax plus GB122-11/19/24/24K : 
wymiana czujnika spalin
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Wymiana UBA

� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odkræciã úruby z rowkiem krzyýowym 

(rys. 49, poz. 1) w obudowie UBA.
� Odchyliã w dóù obudowæ UBA.

� Otworzyã obudowæ UBA (rys. 50).
� Zanotowaã pozycjæ wtyczek przewodów, wyjàã 

wszystkie wtyczki.
� Otworzyã skrzynkæ podùàczeniowà do sieci 

odkræcajàc úruby.
� Odkræciã cztery úruby i zdjàã odciàýenie naciàgu.
� Rozùàczyã wszystkie poùàczenia przewodów 

w skrzynce podùàczeniowej.

� Lekko unieúã UBA i wyjàã od przodu (zatrzask) 
(rys. 51).

� Zaùoýyã nowy UBA.
� Wszystkie wtyczki przewodów umieúciã na 

wùaúciwych miejscach.
� Przeprowadziã przewód sieciowy przez odciàýenie 

naciàgu w skrzynce podùàczeniowej i poùàczyã 
zaciski zgodnie ze schematem poùàczeñ.

� Przykræciã odciàýenie naciàgu i zamknàã skrzynkæ 
podùàczeniowà.

� Zamknàã skrzynkæ podùàczeniowà.
� Zamknàã obudowæ UBA.
� Unieúã i przykræciã obudowæ UBA.
� Zaùoýyã obudowæ.
� Wùàczyã urzàdzenie do sieci.

Rys. 49 Odchyliã w dóù obudowæ UBA

Rys. 50 Otworzyã obudowæ UBA

Rys. 51 Lekko unieúã i wyjàã UBA
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Kontrola dmuchawy

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodów od 

dmuchawy.
� Przyùàczyã przyrzàd pomiarowy (230 V napiæcie 

zmienne).
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “I”.
� Odczytaã napiæcie na przyrzàdzie pomiarowym.

Jeúli napiæcie wynosi 230 V, to zasilanie jest 
wùaúciwe.

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Czy doprowadzenie napiæcia jest prawidùowe? 

Jeúli tak, wówczas poùàczyã poùàczenia wtykowe.
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “1”.
� Jeúli dmuchawa nie dziaùa, naleýy jà wymieniã.
� Jeúli dmuchawa dziaùa tylko w obciàýeniu 

czæúciowym (tzn. niemoýliwe jest efektywne 
wykorzystanie kotùa), naleýy poszukaã usterki na 
przewodzie poùàczeniowym do UBA lub w UBA.

Wymiana dmuchawy w modelu
Logamax plus GB122-11/19/24/24K

� Zamknàã kurek gazowy.
� Odùàczyã instalacjæ od zasilania sieciowego.
� Odùàczyã wtyczkæ zasilania elektrycznego 

dmuchawy (rys. 53, poz. 1), przewodu 
sterowniczego UBA od dmuchawy (rys. 53, poz. 2), 
oraz armatury palnikowej (rys. 53, poz. 3).

� Odkræciã nakrætkæ (rys. 53, poz. 4) na armaturze 
palnikowej.

Rys. 52 Kontrola dmuchawy

Rys. 53 Wymiana dmuchawy Logamax plus GB122: 
rozùàczenie poùàczenia wtykowego i odkræcenie 
nakrætki zùàczkowej
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� Usunàã blachæ osùonowà (rys. 54, poz. 1).
� Obróciã kàtowy króciec spalinowy i zsunàã go w dóù.

� Przesunàã do przodu ùàcznik adaptacyjny systemu 
spalinowego “KombiVENT” (rys. 55, poz. 1).

� Przesunàã ùàcznik adaptacyjny systemu 
spalinowego “KombiVENT” z poùàczenia 
bagnetowego ku górze (rys. 55, poz. 2).

� Zdjàã dmuchawæ przez poluzowanie 2 x 2 úrub 
ùàcznika.

� Wymieniã dmuchawæ.
� Montaý nastæpuje w odwrotnej kolejnoúci.

IWSKAZÓWKA!
Po dokonaniu montaýu przeprowadziã 
sprawdzian szczelnoúci jak opisano w instrukcji 
montaýu i obsùugi Logamax plus 
GB122-11/19/24/24K.

Rys. 54 Wymiana dmuchawy Logamax plus GB122:
Wyjæcie kàtowego króãca spalinowego

Rys. 55 Wymiana dmuchawy Logamax plus GB122: 
Usuniæcie ùàcznika adaptacyjnego systemu 
spalinowego

Rys. 56 Wymiana dmuchawy Logamax plus GB122: 
Wymiana dmuchawy
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Sprawdzian poùàczeñ przewodów w UBA

� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odkræciã úruby z rowkiem krzyýowym w obudowie 

UBA.
� Opuúciã obudowæ UBA.
� Otworzyã obudowæ UBA.
� Sprawdziã, czy wszystkie przewody sà mocno 

podùàczone, w razie koniecznoúci mocno wùoýyã lub 
przykræciã.

� Zamknàã obudowæ UBA.
� Podnieúã i przykræciã obudowæ UBA.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci.

Sprawdzian bezpieczników
� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odkræciã úruby z rowkiem krzyýowym w obudowie 

UBA.
� Opuúciã obudowæ UBA.
� Otworzyã obudowæ UBA.
� Sprawdziã droýnoúã bezpieczników (rys. 58) lub 

dokonaã kontroli wizualnej. W przypadku 
uszkodzenia wymieniã na nowy 1,25 AT.

� Zamknàã obudowæ UBA.
� Podnieúã i przykræciã obudowæ UBA.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci.

Sprawdzenie podùàczenia drugiego zaworu 
elektromagnetycznego, pompy modulujàcej, styku 
zaùàczajàcego termostatu podùogowego

� Wyjàã do góry skrzynkæ przyùàczeniowà do sieci.
� Sprawdziã przyùàczenie drugiego zaworu 

elektromagnetycznego (rys. 59, poz. 1), pompy 
modulujàcej (rys. 59, poz. 2) i styku zaùàczajàcego 
termostatu podùogowego (rys. 59, poz. 3).

Rys. 57 Sprawdzenie poùàczeñ kablowych UBA

Rys. 58 Sprawdzenie bezpiecznika

Rys. 59 Przyùàcza dla drugiego zaworu 
elektromagnetycznego, pompy modulujàcej 
i zewnætrznego styku zaùàczajàcego.

Bezpiecznik Funkcja

1 Elektroda zapùonowa ýarowa

2 UBA, czujniki, termostaty

3 UBA, zawór trójdrogowy
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Sprawdzian pompy obiegowej

� Odkræciã úruby zamykajàce pompy obiegowej 
(rys. 60).

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w UBA w pozycji “I”.
� Sprawdziã, czy pompa obiegowa pracuje. Pompa 

moýe byã mechanicznie zablokowana z powodu 
dùugiego nieuýywania instalacji grzewczej. Blokadæ 
tæ moýna zlikwidowaã przy pomocy úrubokrætu, 
obracajàc nim w kierunku pracy pompy. Jeýeli nie 
odnosi to skutku, oznacza to, ýe pompa jest 
uszkodzona.

� Jeýeli pompa jest sprawna, przykræciã úruby 
zamykajàce.

Wymiana pompy obiegowej

� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Zamknàã zawory serwisowe.
� Logamax plus GB122-11/19/24/24K opróýniã 

zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji.
� Odkræciã úruby w skrzynce zaciskowej 

(rys. 61, poz. 2) pompy obiegowej i otworzyã 
skrzynkæ. Zanotowaã przyporzàdkowanie 
przewodów, rozùàczyã przewody (rys. 61, poz. 1).

� Rozkræciã poùàczenia úrubowe pompy obiegowej 
(rys. 61, poz. 3) i wyjàã pompæ.

� Wùoýyã nowà pompæ i przykræciã jà.
� Zacisnàã przewody w skrzynce zaciskowej 

w uprzednio zanotowanym porzàdku, zamknàã 
skrzynkæ i przykræciã úruby.

� Wùàczyã urzàdzenie do sieci.
� Otworzyã zawory serwisowe.

IWSKAZÓWKA!
Logamax plus GB122-11/19/24/24K napeùniã 
i odpowietrzyã zgodnie z instrukcjà montaýu 
i konserwacji.

Rys. 60 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
sprawdzenie pompy obiegowej

Rys. 61 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
wymiana pompy obiegowej
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Sprawdzenie czujnika bezpieczeñstwa

� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodów 
czujnika.

� Zmierzyã opór czujnika (rys. 62, poz. 1).
� Zmierzyã temperaturæ w pobliýu czujnika 

termometrem sekundowym.
� Zmierzonà wartoúã porównaã z wartoúciami w  

tabeli 3 na stronie 57. Jeúli wartoúci siæ róýnià 
(odchylenie > 5%), to czujnik jest uszkodzony.

� Jeúli czujnik jest sprawny, zùoýyã poùàczenie 
wtykowe.

Wymiana czujnika bezpieczeñstwa
� Zamknàã zawory serwisowe.
� Logamax plus GB122-11/19/24/24K opróýniã 

zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji.
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe (rys. 63, poz. 1).
� Odkræciã czujnik (rys. 63, poz. 2) i wymieniã na 

nowy.
� Zùoýyã poùàczenie wtykowe.
� Otworzyã zawory serwisowe.

IWSKAZÓWKA!
Logamax plus GB122-11/19/24/24K napeùniã 
i odpowietrzyã zgodnie z instrukcjà montaýu 
i konserwacji.

Sprawdzenie przewodu czujnika bezpieczeñstwa
Sprawdziã, czy wszystkie poùàczenia wtykowe 
czujników i w UBA sà mocne. Jeýeli jedna z wtyczek 
jest nieodpowiednio wùoýona, moýe to powodowaã 
sygnaù zakùócenia. Nastæpnie uruchomiã kocioù 
przyciskiem “reset”.

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Odùàczyã urzàdzenie od zasilania.
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodu do 

czujnika na zasilaniu.
� Wyjàã 18-biegunowà wtyczkæ w UBA.
� Przewód miædzy poùàczeniem wtykowym 

i 24-biegunowà wtyczkà UBA sprawdziã testerem 
droýnoúci. Sprawdzian naleýy przeprowadziã na 
poùàczeniach 06-18 i 08-18 (rys. 64).

� Jeýeli przewody sà sprawne, zùoýyã poùàczenie.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci.
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “1”.

Rys. 62 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
sprawdzenie czujnika bezpieczeñstwa

Rys. 63 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
wymiana czujnika bezpieczeñstwa

Rys. 64 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
sprawdzenie przewodu czujnika bezpieczeñstwa
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Sprawdzenie czujnika na zasilaniu

� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodów 
czujnika.

� Zmierzyã opór czujnika (rys. 65, poz. 1).
� Zmierzyã temperaturæ w pobliýu czujnika 

termometrem sekundowym.
� Zmierzonà wartoúã porównaã z wartoúciami w tabeli 

3 na nastæpnej. Jeúli wartoúci siæ róýnià (odchylenie 
> 5%), to czujnik jest uszkodzony.

� Jeúli czujnik jest sprawny, zùoýyã poùàczenie 
wtykowe.

Wymiana czujnika na zasilaniu
� Zamknàã zawory serwisowe.
� Logamax plus GB122-11/19/24/24K opróýniã 

zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji.
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe (rys. 66, poz. 1).
� Odkræciã czujnik (rys. 66, poz. 2) i wymieniã na 

nowy.
� Zùoýyã poùàczenie wtykowe.
� Otworzyã zawory serwisowe.

IWSKAZÓWKA!
Logamax plus GB122-11/19/24/24K napeùniã 
i odpowietrzyã zgodnie z instrukcjà montaýu 
i konserwacji.

Sprawdzenie przewodu czujnika na zasilaniu
Sprawdziã, czy wszystkie poùàczenia wtykowe 
czujników i w UBA sà mocne. Jeýeli jedna z wtyczek 
jest nieodpowiednio wùoýona, moýe to powodowaã 
sygnaù zakùócenia. Nastæpnie uruchomiã kocioù 
przyciskiem “reset”.

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Odùàczyã urzàdzenie od zasilania.
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodu do 

czujnika na zasilaniu.
� Wyjàã 20-biegunowà wtyczkæ w UBA.
� Przewód miædzy poùàczeniem wtykowym 

i 20-biegunowà wtyczkà UBA sprawdziã testerem 
droýnoúci. Sprawdzian naleýy przeprowadziã na 
poùàczeniach 05-20 i 18-20 (rys. 67).

� Jeýeli przewody sà sprawne, zùoýyã poùàczenie.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci.
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “1”.

Rys. 65 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
sprawdzenie czujnika na zasilaniu

Rys. 66 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
wymiana czujnika na zasilaniu

Rys. 67 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
sprawdzenie przewodu czujnika na zasilaniu
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Sprawdzenie czujnika wody grzewczej lub wody 
uýytkowej

� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodu czujnika 
wody grzewczej (rys. 68, poz. 1) lub wody uýytkowej 
(rys. 68, poz. 2).

� Zmierzyã opór, odczytaã temperaturæ 
z termomanometru (tolerancja ± 5 K) i porównaã 
z wartoúciami w tab. 3. Jeúli wartoúci znacznie siæ 
róýnià, oznacza to, ýe czujnik wody grzewczej jest 
uszkodzony.

� Jeúli czujnik wody grzewczej lub wody uýytkowej 
jest sprawny, ponownie zùoýyã poùàczenie wtykowe.

Tab. 3 Wartoúci oporu czujnika na zasilaniu czujnika i wody 
grzewczej i wody uýytkowej (wartoúci prawidùowe)

Rys. 68 Sprawdzenie czujnika wody grzewczej lub wody 
uýytkowej

Temperatura [°C] Opór [Ω]

0 29490

5 23462

10 18787

15 15136

20 12268

25 10000

30 8197

35 6754

40 5594

45 4656

50 3893

55 3271

60 2760

65 2339

70 1990

75 1700

80 1458

85 1255

90 1084

95 939,6

100 817,2

2
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Wymiana czujnika wody grzewczej lub wody 
uýytkowej

� Zamknàã zawory serwisowe.
� Logamax plus GB122-11/19/24/24K opróýniã 

zgodnie z instrukcjà montaýu i konserwacji.
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodu czujnika 

wody grzewczej i uýytkowej.
� Usunàã zabezpieczenie izolacji (rys. 69, poz. 1) i 

zdjàã dolnà izolacjæ.

� Wyjàã zabezpieczenia czujnika (rys. 70).
� Wyjàã czujnik wody grzewczej lub wody uýytkowej 

i wymieniã go na nowy.
� Zaùoýyã izolacjæ i zabezpieczenie izolacji.
� Ponownie zùoýyã poùàczenie wtykowe.
� Otworzyã zawory serwisowe.
� Logamax plus GB122-11/19/24/24K napeùniã 

i odpowietrzyã zgodnie z instrukcjà montaýu 
i konserwacji.

Sprawdzian elektrody zapùonowej
� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odkræciã úruby z rowkiem krzyýowym w obudowie 

UBA.
� Opuúciã obudowæ UBA.
� Otworzyã obudowæ UBA.
� Rozùàczyã poùàczenia wtykowe przewodów 

elektrody zapùonowej w UBA.
� Sprawdziã droýnoúã elektrody zapùonowej.

Jeýeli elektroda jest droýna, to jest sprawna.
� Jeýeli elektroda jest sprawna, ponownie zùoýyã 

poùàczenia wtykowe w UBA.
� Zamknàã obudowæ UBA.
� Podnieúã i przykræciã obudowæ UBA.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci

Rys. 69 Wymiana czujnika wody grzewczej lub uýytkowej

Rys. 70 Wymiana czujnika wody grzewczej lub uýytkowej

Rys. 71 Sprawdzian elektrody zapùonowej
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Wymiana elektrody zapùonowej

� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Zdjàã pokrywæ komory palnika.
� Usunàã przewód uziemienia elektrody zapùonowej 

(rys. 72, poz. 1).

� Odkræciã úruby z rowkiem krzyýowym w obudowie 
UBA.

� Opuúciã obudowæ UBA.
� Otworzyã obudowæ UBA.
� Wyjàã poùàczenie wtykowe przewodów elektrody 

zapùonowej (rys. 73) z obudowy UBA.
� Odkræciã nakrætkæ zaciskowà przewodu 

uziemiajàcego (rys. 72, poz. 2).
� Zdjàã blachæ osùonowà elektrody zapùonowej 

(rys. 72, poz. 3) i wyjàã elektrodæ zapùonowà.

Sprawdzian wyregulowania armatury palnikowej

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Podùàczyã urzàdzenie pomiarowe (napiæcie 

zmienne) do poùàczenia wtykowego zasilania 
elektrycznego armatury palnika.

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “I”.
� Ustawiã przeùàcznik dla kominiarza w pozycji “I”.
� Teraz naleýy wùàczyã urzàdzenie. Po ok. 30 

sekundach otrzymacie Pañstwo wartoúã zmierzonà.
� Jeúli zmierzone napiæcie wynosi 24 V, 

wyregulowanie armatury palnika jest prawidùowe.
� Po przeprowadzeniu sprawdzianu ustawiã 

przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.

Rys. 72 Wymiana elektrody zapùonowej

Rys. 73 Wyjæcie wùyczki kablowej z UBA

Rys. 74 Logamax plus GB122-11/19/24/24K: 
Sprawdzenie sterowania armatury gazowej
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Wymiana armatury palnikowej

A OSTRZEÝENIE!
Prace przy czæúciach przewodzàcych gaz 
moýe wykonywaã tylko koncesjonowana, 
specjalistyczna firma!

� Zakræciã kurek gazu.
� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odùàczyã wtyczkæ zasilania energià dmuchawy (rys. 

75, poz. 1), przewodu sterowniczego UBA 
w dmuchawie (rys. 75, poz. 2) oraz armatury 
palnikowej (rys. 75, poz. 3).

� Odkræciã nakrætkæ zùàczkowà (rys. 75, poz. 4) 
armatury palnikowej.

� Usunàã blachæ osùonowà (rys. 76, poz. 1).
� Obróciã kàtowy króciec spalinowy i zsunàã go w dóù.

� Przesunàã do przodu ùàcznik adaptacyjny systemu 
spalinowego “KombiVENT” (rys. 77, poz. 1).

� Przesunàã ùàcznik adaptacyjny systemu 
spalinowego “KombiVENT” z poùàczenia 
bagnetowego ku górze (rys. 77, poz. 2).

Rys. 75 Wymiana armatury palnikowej Logamax plus GB122: 
rozùàczenie poùàczenia wtykowego i odkræcenie 
nakrætki zùàczkowej

Rys. 76 Wymiana armatury palnikowej Logamax plus GB122: 
Wyjæcie kàtowego króãca spalinowego

Rys. 77 Wymiana armatury palnikowej Logamax plus GB122: 
Usuniæcie ùàcznika adaptacyjnego systemu 
spalinowego
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� Odkræciã trzy úruby (rys. 78).
� Odkræciã blachæ osùonowà dla kàtowego króãca 

spalinowego (nie jest objæta dostawà nowej 
armatury palnikowej).

Kontrola i ustawienie stosunku gaz-powietrze

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy (rys. 80, poz. 1) 
oraz przeùàcznik dla kominiarza (rys. 80, poz. 2) 
w pozycji “0”.

� Odkræciã úrubæ zamykajàcà na zùàczce pomiarowej 
ciúnienia palnika o jeden obrót (rys. 79).

� Ustawiã aparat pomiarowy ciúnienia na zero.
� Dodatnie przyùàcze aparatu pomiarowego ciúnienia 

poùàczyã wæêykiem ze zùàczkà pomiarowà ciúnienia 
palnika (rys. 79).

IWSKAZÓWKA!
Ujemnej strony aparatu pomiarowego ciúnienia 
nie wolno przyùàczaã.

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “I”. oraz 
przeùàcznik dla kominiarza w pozycji “1”.

� Gdy palnik rozpocznie pracæ po ok. 30 sekundach, 
wcisnàã przycisk serwisowy (rys. 80, poz. 2), dopóki 
na wyúwietlaczu nie ukaýe siæ “Y”.

� Ustawiã regulator dla mocy grzewczej 
(rys. 80, poz. 4) na “1”.

� Odczytaã róýnicæ ciúnieñ. Róýnica ciúnieñ 
(PGAZ – PPOWIETRZE) musi wynosiã –5 PA (±5 PA) 
(wskazanie na urzàdzeniu pomiarowym :
-10 PA do 0 PA).

� Przy odchyleniu ponownie dokonaã regulacji 
stosunku gaz-powietrze úrubà nastawczà 
(rys. 79, poz. 1).

IWSKAZÓWKA!
W celu dokonania regulacji naleýy najpierw 
zdjàã úrubæ zamykajàcà. Dla procesu pomiaru 
úruba zamykajàca musi byã dokræcona.

Rys. 78 Wymiana armatury palnikowej Logamax plus GB122: 
wymiana armatury palnikowej

Rys. 79 Kontrola stosunku gaz-powietrze

Rys. 80 Ustawienia poczàtkowe dla “Kontroli stosunku 
gaz-powietrze”
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� Ustawiã przeùàcznik sieciowy oraz przeùàcznik dla 
kominiarza w pozycji “0”.

� Usunàã ukùad pomiarowy, wkræciã úrubæ w zùàczkæ 
pomiarowà ciúnienia palnika.

� Regulator dla mocy grzewczej ponownie ustawiã na 
poczàtkowà wartoúã (ustawienie robocze).

� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “I”.

Pomiar pràdu jonizacji
� Odùàczyã zasilanie instalacji
� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodu 

kontrolnego i podùàczyã szeregowo urzàdzenie 
pomiarowe. Na urzàdzeniu pomiarowym wybraã 
zakres pràdu staùego µA. Rozdzielczoúã urzàdzenia 
pomiarowego musi wynosiã co najmniej 1 µA

� Ponownie uruchomiã instalacjæ i ustawiã 
przeùàczniki dla kominiarza w pozycji “1”.

� Zmierzyã pràd jonizacji. Pràd jonizacji musi wynosiã 
> 2 µA pràdu staùego.

� Wprowadziã zmierzonà wartoúã do protokoùu.
� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odùàczyã urzàdzenie pomiarowe i ponownie zùoýyã 

poùàczenie wtykowe.
� Ustawiã przeùàcznik dla kominiarza w pozycji “0”.
� Ponownie naùoýyã osùonæ drugiego pola obsùugi.
� Ponownie uruchomiã instalacjæ. Przy wskazaniu “7” 

i po wciúniæciu przycisku serwisowego na 
wskazaniu ukazuje siæ “c”. Wcisnàã przycisk 
“reset”. Na wyúwietlaczu ukazuje siæ “r”.

Rys. 81 Pomiar pràdu jonizacji
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Wymiana elektrody jonizacyjnej

� Wyjàã ùàcznik adaptacyjny systemu spalinowego 
“KombiVENT” jak opisane jest w rozdziale 
“Wymiana armatury palnikowej” na stronie 60.

� Rozùàczyã poùàczenie wtykowe elektrody 
jonizacyjnej.

� Odkræciã úrubæ  (rys. 82, poz. 1) o póùtora obrotu 
i wyjàã bezpiecznik.

� Wyjàã elektrodæ i wymieniã jà.
� Montaý odbywa siæ w odwrotnej kolejnoúci.

Sprawdzian regulacji zaworu trójdrogowego 
w Logamax plus GB122-11/19/24/24K
� Odùàczyã zasilanie instalacji, ustawiã przeùàcznik 

sieciowy w pozycji “0”.
� Dokonaã demontaýu syfonu.
� Zdjàã kapturek ochronny zaworu trójdrogowego.
� Wyjàã dolnà izolacjæ wewnætrznego zbiornika c.w.u. 

(tylko w modelu GB122-24K).
� Wcisnàã blokadæ serwomotoru i rozùàczyã 

poùàczenie bagnetowe kræcàc w lewo.
� Wyjàã serwomotor.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci, ustawiã przeùàcznik 

sieciowy w pozycji “I” i wcisnàã przycisk “reset”.
� Gdy Logamax plus GB122-11/19/24/24K 

rozpocznie pracæ otworzyã zawór ciepùej wody. 
UBA pokazuje =. oznaczajàcy ciepùà wodæ. 
Jeýeli serwomotor pracuje – co moýna poznaã po 
ruchu dêwigni – to regulacja zaworu trójdrogowego 
jest wùaúciwa.

� Zamknàã zawór ciepùej wody.
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “0”.
� Jeýeli regulacja zaworu trójdrogowego jest 

wùaúciwa, to wùoýyã serwomotor i zablokowaã go 
poùàczeniem bagnetowym.

� Wùàczyã zasilanie instalacji, ustawiã przeùàcznik 
sieciowy w pozycji “I” i wcisnàã przycisk “reset”.

Rys. 82 Sprawdzian elektrody jonizacyjnej

Rys. 83 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
sprawdzian regulacji zaworu trójdrogowego

1
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Wymiana zaworu przestawnego

� Zamknàã zawory serwisowe i opróýniã Logamax 
plus GB122-11/19/24/24K zgodnie z instrukcjà 
montaýu i konserwacji.

� Dokonaã demontaýu syfonu.
� Zdjàã kapturek ochronny zaworu trójdrogowego.
� Wyjàã dolnà izolacjæ wewnætrznego zbiornika c.w.u. 

(tylko w modelu GB122-24K).
� Wcisnàã blokadæ serwomotoru i rozùàczyã 

poùàczenie bagnetowe kræcàc w lewo.
� Wyjàã serwomotor.
� Wykræciã zawór przestawny przy pomocy kluczy 

i wùoýyã nowy zawór (rys. 84).
� Wùoýyã serwomotor i zablokowaã go poùàczeniem 

bagnetowym.
� Wùoýyã wtyczki przewodów.

IWSKAZÓWKA!
Otworzyã zawory serwisowe, napeùniã 
i odpowietrzyã Logamax plus 
GB122-11/19/24/24K zgodnie z instrukcjà 
montaýu i konserwacji.

� Wùàczyã instalacjæ do sieci, ustawiã przeùàcznik 
sieciowy w pozycji “I” i wcisnàã przycisk “reset”.

Rys. 84 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
wymiana zaworu przestawnego
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Wymiana zaworu trójdrogowego

IWSKAZÓWKA!
Zawór trójdrogowy wymieniaã tylko 
w przypadku wycieków na úrubunkach.
A: woda uýytkowa, B: ogrzewanie,
C: zasilanie z kotùa

� Zamknàã zawory serwisowe i opróýniã Logamax 
plus GB122-11/19/24/24K zgodnie z instrukcjà 
montaýu i konserwacji.

� Dokonaã demontaýu syfonu.
� Zdjàã kapturek ochronny zaworu trójdrogowego.
� Wyjàã dolnà izolacjæ wewnætrznego zbiornika c.w.u. 

(tylko w modelu GB122-24K).
� Wcisnàã blokadæ serwomotoru i rozùàczyã 

poùàczenie bagnetowe kræcàc w lewo.
� Wyjàã serwomotor.
� Rozkræciã wszystkie úrubunki (rys. 85).
� Wyjàã zawór trójdrogowy i wùoýyã nowy.
� Skræciã úrubunki.
� Wùoýyã serwomotor i zablokowaã go poùàczeniem 

bagnetowym.
� Wùoýyã wtyczki przewodów.

IWSKAZÓWKA!
Otworzyã zawory serwisowe, napeùniã 
i odpowietrzyã Logamax plus 
GB122-11/19/24/24K zgodnie z instrukcjà 
montaýu i konserwacji.

� Wùàczyã instalacjæ do sieci, ustawiã przeùàcznik 
sieciowy w pozycji “I” i wcisnàã przycisk “reset”.

Rys. 85 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
wymiana zaworu trójdrogowego

A

B AB
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Sprawdzian poùàczeñ ERC lub RC w UBA

� Odùàczyã zasilanie instalacji.
� Odkræciã úruby z rowkiem krzyýowym w obudowie 

UBA.
� Opuúciã obudowæ UBA (rys. 86).
� Obudowæ UBA nacisnàã z lewej strony i otworzyã 

ruchem w prawo (rys. 87).
� Sprawdziã, czy ERC lub RC sà mocno dokræcone 

do 3 i 4.
� W 1 i 2 nie powinno siæ znajdowaã ýadne poùàczenie 

przewodów.

IWSKAZÓWKA!
W stanie dostawczym miædzy zaciskiem 1 i 2 
znajduje siæ úlepy mostek (rys. 88). Napiæcie 
staùe na 3 i 4 powinno wynosiã okoùo 11,5 V. 
Jeúli tak nie jest, to UBA albo wiàzka kablowa sà 
uszkodzone.

� Zamknàã obudowæ UBA.
� Podnieúã i przykræciã obudowæ UBA.
� Wùàczyã instalacjæ do sieci.
� Ustawiã przeùàcznik sieciowy w pozycji “I” i wcisnàã 

przycisk “reset”.

Wymiana listwy zaciskowej
� Zanotowaã przyporzàdkowanie przewodów. 

Rozùàczyã wszystkie przewody.
� Zacisnàã przewody na nowej listwie we wùaúciwym 

porzàdku.

Rys. 86 Opuszczanie obudowy UBA

Rys. 87 Otwieranie obudowy UBA
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Sprawdzian poùàczeñ ERC lub RC

� Sprawdziã styk miædzy przewodem i ERC lub RC.
� Napiæcie staùe na ERC lub RC powinno wynosiã ok. 

11,5 V.

IWSKAZÓWKA!
Aby ograniczyã moýliwoúã powstania usterek 
moýna odùàczyã ERC lub RC od kotùa 
(konieczny jest wtedy mostek pomiædzy 
stykami 3 i 4), a pomiædzy stykami 1 i 2 zaùoýyã 
mostek przewodzàcy (rys. 88). Zàùoszenie 
zapotrzebowania na c.o. lub c.w.u. nastæpuje 
wówczas poprzez nastawienie potencjometru 
w UBA.

Wymiana regulatora temperatury pomieszczenia

� Zanotowaã przyporzàdkowanie przewodów. 
Rozùàczyã wszystkie przewody.

� Zacisnàã przewody na nowym regulatorze 
temperatury pomieszczenia we wùaúciwym 
porzàdku.

� Dokonaã odpowiednich ustawieñ na regulatorze 
temperatury pomieszczenia.

Rys. 88 Sprawdzian poùàczenia przyrzàdów regulujàcych 
kotùa.

Oznaczenie poùàczeñ przyrzàdów regulujàcych:
Poz. 1: wù/wyù regulatora temperatury
Poz. 2: regulator temperatury pomieszczenia (cyfrowy) 

ERC / RC
Poz. 3: port wejúcia / wyjúcia / poùàczenie komunikacyjne
Poz. 4: czujnik temperatury zewnætrznej
Poz. 5: zasilanie energià 24 VAC / maks. 6 VA
Poz. 6: napiæcie zasilajàce zaworu trójdrogowego (9+11)

1

2

3

4
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Tu znajdà Pañstwo firmæ Buderus.
Zaawansowana technologia grzewcza wymaga profesjonalnej instalacji i konserwacji. Z tego wzglædu firma Buderus 
dostarcza caùoúã swojego programu wyùàcznie przez specjalistyczne firmy zajmujàce siæ technikà grzewczà.
Prosimy poinformowaã siæ tam o firmie Buderus i jej ofercie.
Mogà siæ Pañstwo równieý zwróciã do jednego z naszych 16 Oddziaùów na terenie Polski.

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

Oddziaù Miejscowoúã Ulica Telefon Telefax

Buderus Poznañ
62-080 Tarnowo Podgórne Krucza 6 (061) 814 73 93 (061) 814 74 25

Buderus Czeladê
41-253 Czeladê Wiejska 46 (032) 269 71 90 (032) 269 72 20

Buderus Gdañsk
80-299 Gdañsk Galaktyczna 32 (058) 340 15 00 (058) 340 15 15

Buderus Warszawa
02-230 Warszawa Jutrzenki 102/104 (022) 863 27 66 (022) 863 27 78

Buderus Wrocùaw
55-070 Nowa Wieú Wrocùawska J.Wymysùowskiego 3 (071) 364 79 00 (071) 364 79 00

Buderus Rzeszów
35-206 Rzeszów Broniewskiego 1 (017) 863 51 50 (017) 863 51 50

Buderus Szczecin
72-005 Przecùaw Przecùaw 6c (091) 432 51 14 (091) 432 51 14

Buderus Olsztyn
10-409 Olsztyn Towarowa 20 (089) 533 96 39 (089) 539 10 55

Buderus Kraków
30-716 Przewóz Przewóz 38 (012) 653 07 65 (012) 653 07 65

Buderus Bydgoszcz
86-031 Osielsko Niwy 64 (052) 328 25 44 (052) 328 25 44

Buderus Lublin
20-447 Lublin Diamentowa 5 (081) 441 59 40  (081) 441 59 40

Buderus Biaùystok
15-102 Biaùystok I Armii Woj.Pol. 5 (085) 653 90 99 (085) 653 90 99

Buderus Kielce
26-052 Sitówka Nowiny Zgórsko 71 (041) 346 54 52 (041) 346 54 52

Buderus Opole
45-131 Opole Cygana 4 (077) 454 98 88 (077) 454 98 88

Buderus Ùódê
92-617 Ùódê Szaniewskiego 5 (042) 648 89 09 (042) 648 89 09

Buderus Gorzów Wlkp.
 66-400 Gorzów Wlkp. Podmiejska 17A (095) 732 59 45 (095) 725 75 17
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