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Gratulujemy Ci tego że do ogrzewanie domu i podgrzewania wody użytkowej 
wybrałeś urządzenia Combi firmy Warmhaus. Dziękujemy za zaufanie 
i mamy nadzieje, że będą ci one służyły przez długie lata. Urządzenia Combi 
Warmhaus, produkowane są zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i przy 
użyciu zaawansowanej technologii, co sprawia są one chętnie importowane 
do wielu krajów. Możesz skorzystać z naszej autoryzowanej sieci serwisu 
technicznego posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych odnośnie 
wszystkich rodzajów zwykłych wymagań konserwacyjnych dla tego 
produktu. Nasze Autoryzowane Usługi gwarantują ochronę wydajności 
Twojego urządzenia, ponieważ serwis odbywa się zawsze z wykorzystaniem 
oryginalnych części zamiennych. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, 
aby móc korzystać z urządzeń combi w ekonomiczny, wygodny i wydajny 
sposób.Zachowaj ją by móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

Aby zapewnić efektywne użytkowanie, zalecamy przeprowadzenie instalacji 
przez certyfikowanego eksperta doświadczonego i kompetentnego 
w zakresie instalacji tego typu urządzeń.

1.1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Instrukcja ta jest nieodłączną i integralną częścią produktu i powinina zostać 
dostarczona nowemu użytkownikowi razem z urządzeniem. Powyższa 
instrukcja powinna być starannie przechowywana tak by była dostępna 
gdy zajdzie taka potrzeba, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące 
instalacji. 

Instalacje grzejnikowe i ciepłej wody użytkowej powinny być 
projektowane i montowane przez kompetentną i certyfikowaną 
firmę inżynierską zgodnie z pomiarami określonymi na podstawie 
przepisów prawnych, z uwzględnieniem obowiązujących w danym 
kraju przepisów prawnych. 

Czynności instalacyjne i konserwacyjne powinny być wykonywane 
przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednią wiedzę 
techniczną w sektorze instalacji i certyfikat kompetencji 
zawodowych zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami 

prawa. W wyniku błędnego zaprojektowania bądź wykonania instalacji mogą 
wystąpić sytuacje stanowiące zagrożenie dla ludzi, innych żywych istot 
(zwierzęta, rośliny) lub towarów, za które firma producenta nie ponosi 
odpowiedzialności.  

Projekt instalacji gazu ziemnego; Do wykonania projektu 
i przeprowadzenia testów instalacji należy wybrać firmę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami 
obowiązującymi w danym kraju.

W przypadku wykorzystywania urządzenia combi z zastosowaniem 
różnych instalacji LPG, należy skontaktować się z naszym 
autoryzowanym serwisem Warmhaus. Projekt i instalacja LPG 
powinny być wykonane przez firmę dostarczającą zbiornik zgodnie 

z lokalnymi przepisami. 

1.2. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:
Producent w zakresie lub poza zakresem umowy nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów prawnych, norm i informacji 

podanych w niniejszej instrukcji (oraz informacji i instrukcji dostarczonych 
przez producenta). W powyższym wypadku gwarancja na urządzenie traci 
ważność. 
 

Tylko autoryzowany serwis firmy Warmhaus jest upoważniony do 
wykonywania podłączeń elektrycznych dla urządzeń Combi. 

Konserwacja i naprawy w wyniku awarii produktu wynikłe ze względu na 
błędy materiałowe, produkcyjne i instalacyjne w okresie gwarancyjnym 
powinny być wykonywane bezpłatnie bez pobierania jakichkolwiek opłat za 
wykonanie i części zamienne.

(Zobacz także: 3.5. ZAGADNIENIA WYMAGANE DO UWZGLĘDNIENIA 
PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PRZY WARUNKACH GWARANCJI)

Urządzenie powinno być używane tylko zgodnie z jego 
przeznaczeniem ( w instalacjach grzewczych z obiegiem 
zamkniętym i do produkcji ciepłej wody użytkowej w obiegu 

otwartym). Wszelkie inne zastosowania nie są właściwe, i mogą stwarzać 
potencjalne zagrożenie. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
ingerencji, nieprawidłowej instalacji i pierwszego uruchomienia dokonanych 
przez osoby nieupoważnione. W takim wypadku gwarancja traci ważność. 
Ponieważ Combi są urządzeniami posiadającymi złącza gazowe (gaz ziemny 
/ LPG), elektryczne i grzewcze, nie należy przeprowadzać w nich żadnych 
ingerencji bez autoryzowanego serwisu.

Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w zaplombowane elementy.

Czynności konserwacyjne urządzenia powinny być wykonywane 
przez upoważniony i doświadczony personel.

Surowo zabrania się wykrywania wycieku gazu przy pomocy 
płomienia.

To urządzenie zostało wyprodukowane do zainstalowania w kraju 
podanym na etykiecie rejestru technicznego. Wykonanie instalacji 
w krajach innych niż kraj podany na etykiecie może uszkodzić 

stworzyć zagrożenie dla osób, zwierząt i towarów. 

Urządzenia Combi posiadają znak CE i są zgodne z poniższymi dyrektywami:
- Dyrektywa w sprawie urządzeń gazowych 2009/142 / WE
- Dyrektywa 92/42 / EWG w sprawie sprawności kotła
- Dyrektywa dotycząca urządzeń niskiego napięcia 2014/35/WE;
- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 /WE

Odwiedź stronę internetową firmy Warmhaus, aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące przepisów prawnych dotyczących 
instalacji urządzeń grzewczych zasilanych gazem: www.warmhaus.com 

Producent: WARMHAUS Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tic. A.Ş. Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No:10 16140 Nilüfer-Bursa / Türkiye

WARMHAUS
Autoryzowane centra serwisowe firmy Warmhaus zapewniają jakość 
i profesjonalizm. Firma WARMHAUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku napraw, wymiany części i konserwacji przeprowadzanych 
przez osoby trzecie i firmy.W takich wypadkach gwarancja na urządzenia 
combi traci ważność.

WARMHAUS A.Ş. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkiego 
rodzaju poprawek technicznych i handlowych bez informowania. Nie 
przyjmuję też odpowiedzialności za błędy w pisowni.

1. DROGI KLIENCIE FIRMY WARMHAUS 
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Oznaczenie: Typy używanych gazów i kraje

Producent Model-typ / Dane techniczne Przyznane

Kategorie i oznaczenia gazu wykorzystywanego do zasilania kotła Wszystkie ścienne kotły wiszące firmy Warmhaus znaki zgodności

Kategorie gazów stosowanych dla kotłów Warmhaus zostały wymienione w certyfikacie CE z testu SZU / BRNO i są podane poniżej;
- kategoria urządzeń w odniesieniu do bezpośrednich krajów przeznaczenia została określona normą EN 15502-1; Certyfikat GAR E-30-00300-18 dla produktu Nr. CE-1015CT0615
- kraj (kraje) przeznaczenia zgodnie z EN ISO 3166-1;
- ciśnienie zasilania gazem podane jest milibarach, jeśli dla tej samej grupy gazu można zastosować kilka wartości ciśnień. Wartości te są opisane za pomocą liczb i podane w milibarach 
"mbar"

Dokument 
zgodności 

zatwierdzony 
przez test 

SZU

Kategorie 
urządzeń Rodzaj gazu

Wlot gazu
Zasilanie
Ciśnienia

Użyty 
gaz

Priwa Easy 18/24/28/33,
Priwa 24/28/33,

Priwa Plus 24/28/33,
Priwa ErP 18/24/28/33,

Priwa Plus ErP 
18/24/28/33,

Priwa ErP wersja H i R,
Priwa Plus ErP wersja H i R

Enerwa 18/24/28/33
Enerwa 1824C / 2530C / 

3035C / 3540C, Enerwa Plus 
18/24/28/33, Enerwa Plus 
1824C / 2530C / 3035C / 

3540C, Enerwa ErP wersja H 
i R, Enerwa Plus ErP wersja 

H i R

Viwa 50, 
Viwa 65, 
Viwa 90, 
Viwa 115, 
Viwa 125, 
Viwa 150

Kraje przeznaczenia**

TAK I 2H Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Dostępna AT, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, 
IE, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR

TAK I 2H Gaz ziemny 25 mbar G20 Dostępna Dostępna Dostępna HU

TAK I 2E Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Dostępna DE, LU, PL, RO

TAK I 2E+ Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, FR

TAK I 2E(S) Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Dostępna BE

TAK I 2ELL Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK II 2H3P Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, RO, 
SI, SK

TAK II 2H3+ Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, 
SK, TR

TAK II 2E+3+ Gaz ziemny 20 mbar
25 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, FR

TAK II 2E+3P Gaz ziemny 20 mbar
25 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, FR

TAK II 2H3B/P Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, NO, 
RO, SE, SI, SK

TAK II 2E3B/P Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK II 2ELL3B/P Gaz ziemny 20 mbar G20 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK I 2L Gaz ziemny 25 mbar G25 Dostępna Dostępna Niedostępna NL

TAK I 2E+ Gaz ziemny 25 mbar G25 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, FR

TAK I 2ELL Gaz ziemny 20 mbar G25 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK II 2L3P Gaz ziemny 25 mbar G25 Dostępna Dostępna Niedostępna NL

TAK II 2L3B/P Gaz ziemny 25 mbar G25 Dostępna Dostępna Niedostępna NL

TAK II 2ELL3B/P Gaz ziemny 20 mbar G25 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK I 3+ Butan 28-30 mbar
37 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, 

PT, SI, SK

TAK I 3B/P Butan 30 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, CY, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, HU, HR, IT, 
LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR

TAK I 3B/P Butan 50 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna AT, CH, DE, FR, SK

TAK II 2H3+ Butan 28-30 mbar
37 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, 

SK, TR

TAK II 2E+3+ Butan 28-30 mbar
37 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, FR

TAK II 2H3B/P Butan 30 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, NO, RO, SE, 
SI, SK

TAK II 2H3B/P Butan 50 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna AT, CH, SK

TAK II 2E3B/P Butan 50 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK II 2L3B/P Butan 30 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna NL

TAK II 2ELL3B/P Butan 50 mbar G30 Dostępna Dostępna Niedostępna DE

TAK I 3P Propan LPG 37 mbar G31 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, 
NL, PL, PT, SI, SK, TR

TAK II 2H3P Propan LPG 37 mbar G31 Dostępna Dostępna Niedostępna CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, RO, 
SI, SK

TAK II 2L3P Propan LPG 37 mbar G31 Dostępna Dostępna Niedostępna NL

TAK II 2E+3P Propan LPG 37 mbar G31 Dostępna Dostępna Niedostępna BE, FR

** EN 437 + A1: 2009, Kody rodzajów gazów nazwy krajów i ich podpodziałów; Część 1: Kody krajów (ISO 3166-1: 2006)

1.3. KATEGORIE I OZNACZENIA GAZU WYKORZYSTYWANEGO DO ZASILANIA KOTŁA
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JAK POSTĘPOWAĆ W WYPADKU WYKRYCIA ZAPACHU GAZU.
.

1.4. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI:

2. CZĘŚĆ DLA PERSONELU
INSTALACYJNEGO

2.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Skrzynka kotła wielofunkcyjnego zawiera wymienione poniżej materiały:

I.  Schemat instalacji (rysunek 1)
II.  Podręcznik użytkownika (rysunek 2)
III.  Akcesoria do połączeń (Rysunek 3)

a.  1 śruba przepustnicy (zainstalowana na wyjściu 
spalin)

b.  2 śruby wieszaka
c.  2 kołki

IV.  Płyta montażowa (rysunek 4)

Rysunek 1 Schemat instalacji

Rysunek 4 Płyta montażowa

Rysunek 3 Akcesoria do podłączeniaRysunek 2 Podręcznik użytkownika
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(OPTIONAL)

Priwa ERP / Priwa ERP Plus
Priwa / Priwa Plus
Enerwa / Enerwa Plus

150.11.606.000028

PODCZAS AWARII

INFORMACJA: Możesz odwiedzić 
strony internetowe lokalnych władz 
odpowiedzialnych za instalacje gazowe 
i odwiedzić część AWARIA GAZU  
ZIEMNEGO.

Rada: Zanotuj lokalne numery alarmowe.

Nie należy zostawiać materiałów opakowaniowych (plastiku, 
nylonu, torebek itp.) W miejscach, do których dzieci mają dostęp, 
aby zapobiec zagrożeniom dla ich zdrowia i życia.

Nie używaj 
zapalniczek - 

zapałek.

Zamknij zawory 
urządzeń 

pracujących 
z gazem ziemnym 

i gazomierzem. 

Natychmiast ewakuuj 
wszystkich z miejsca, 

w którym czuć 
zapach gazu.

Należy skontaktować 
się z pogotowiem 

gazowym korzystając z 
telefonu u sąsiada lub 

w innym odpowiednim 
miejscu. 

Nie wolno dokonywać 
żadnych ingerencji w 

instalację.

Nigdy nie wolno 
zamykać kanałów, 

zapewniających 
odprowadzanie gazu 

z pomieszczenia 
w przypadku jego 

wycieku.

Nie używaj dzwonka 
do drzwi.

Nie używaj telefonów 
w przypadku 
wycieku gazu 

ziemnego. Może 
to spowodować 

iskrzenie. 

Nie wyciągaj wtyczki i nie 
zapalaj ani nie wyłączaj 

lamp lub innych urządzeń 
elektrycznych. 

Przewietrz 
otoczenie, 

otwierając drzwi 
i okna. 

KARETKA POLICJA

SYTUACJA 
AWARYJNA 

ZWIĄZANA Z 
GAZEM ZIEMNYM

STRAŻ 
POŻARNA
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2.2. ZASADY INSTALACJI URZĄDZEŃ COMBI
2.2.1. Ogólne zasady dotyczące miejsc instalacji kotłów Combi
Nie ma ograniczeń odnośnie miejsc, w których zainstalowany ma być 
hermetyczne urządzenie combi (typu C). Urządzenia te mogą być 
instalowane niezależnie od objętości pomieszczenia i typu wentylacji. Mogą 
być również instalowane na obszarach częściowo chronionych, takich jak 
balkony lub tarasy, pod warunkiem umieszczenia ich w szafach ochronnych 
i podjęcia niezbędnych środków w celu zabezpieczenia przed mrozem.

Urządzenia Combi powinny być prawidłowo zamocowane do ściany budynku. 
Między urządzeniem combi a instalacją gazową należy stosować elastyczny 
element łączący. Długości elastycznych elementów łączących stosowanych 
dla urządzeń typu A, B i C nie powinny przekraczać wymiarów dopuszczonych 
przez lokalne przepisy. Wyjścia spalin dla hermetycznych urządzeń combi 
muszą być wyprowadzone na zewnątrz oraz mieć zapewnioną cyrkulację 
powietrza. Instalacja (położenie otworów wyjściowych rur w oparciu 
o różne formy, pionowe, poziome, minimalne odległości, rozmiary, przekroje 
kanałów itp.) Muszą być wykonane zgodnie ze standardami regulacyjnymi, 
obowiązującymi przepisami i zgodnie z lokalnymi przepisami technicznymi 
i wymaganymi procedurami technicznymi. 

2.2.2. Miejsca nieodpowiednie do montażu hermetycznych kotłów 
Combi:
• klatki schodowe budynków,
• korytarze dostępne do ogólnego użytku, szyby i kanały wentylacyjne, 

strychy, przejścia ewakuacyjne, piwnice, korytarze i podobne miejsca 
stanowiące wspólne obszary użytkowania,

• podwórka między budynkami,
• wąskie miejsca,
• na ścianach kominowych,
• w zamkniętych balkonach,
• na otwartych balkonach (z wyjątkiem wypadku umieszczenia urządzenia 

w szafce ochronnej i uzyskania zgody firmy produkującej urządzenie),
• poniżej wystających części konstrukcji które mogą utrudniać wydostawanie 

się spalin,
• w miejscach, które mogą być bezpośrednio narażone na działanie wiatru,
• Zabrania się instalowania hermetycznego kotła combi (typu C)  

w miejscach zapewniających dostęp świeżego powietrza

2.2.3. Instalacja ścienna urządzeń Combi i wybór miejsca instalacji
• Należy skontrolować i upewnić się, że urządzenie jest zamontowane 

w właściwy i pewny sposób.
• Płyta montażowa dostarczana standardowo z urządzeniem combi 

powinna być zainstalowana zgodnie ze sztuką na ścianie z cegły pełnej 
lub pół pełnej zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji, przy pomocy 
odpowiednich śrub łączących i nie może być używana do innych celów.

• W przypadku wykorzystania do instalacji nieodpowiednich materiałów 
gwarancja urządzenia traci ważność.

• Jeśli ściana na której zainstalowane jest urządzenie nie jest ścianą z cegły, 
początkowo należy kontrolować niezawodność systemu wsparcia.

• Urządzenia Combi należy zainstalować na ścianie wykonanej z materiałów 
ognioodpornych.

• UWAGA: Materiały palne i żrące:
• Substancje agresywne chemicznie mogą spowodować korozję urządzenia 

i unieważnić jego gwarancję.
• W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać ani używać żadnych 

materiałów łatwopalnych (papieru, rozcieńczalników, farb, materiałów 
miotających, środków czyszczących itp.) dookoła urządzenia należy 
zachować przerwę minimum 50 mm.

• Wewnątrz szafki ochronnej urządzenia lub w pobliżu urządzenia.
• Wysokość 1,8 - 2,2 m jest zalecaną wysokością instalacji płyty montażowej.
• W miejscach o ograniczonym obszarze, urządzenie Combi powinno 

być zainstalowane na wysokości co najmniej 30 cm od podłoża oraz 
z zachowaniem co najmniej 5 cm  wolnego  miejsca z obu stron, aby 
umożliwić łatwy dostęp serwisantom.

•  Instalacja urządzenia Combi nie może być przeprowadzona w miejscach 
gdzie znajdują się substancje wybuchowe, łatwo palne lub opary kwasów

• Instalacji nie można przeprowadzać w pobliżu lub na piekarnikach, 
grzejnikach lub innych urządzeniach grzewczych.

• Hermetyczne urządzenia combi można instalować wewnątrz mebli, ale po 
obu stronach należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni.

• Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w zestawie kuchennym, należy 
pozostawić pod nim przestrzeń co najmniej 30 cm.

• Zaleca się podłączenie wyjścia z zaworu bezpieczeństwa do odpływu 
za pomocą przezroczystego węża co podczas instalacji pozwoli na 
sprawdzenie czy nie ma wycieku z zaworu. Jeśli nie jest to możliwe; 
nie należy umieszczać urządzeń elektronicznych, delikatnych, łatwo 
korodujących i innych pod urządzeniem.

• Nie należy montować ani używać żadnych mebli pod urządzeniem z wyżej 
wymienionych powodów.

Należy upewnić się, że w bezpośrednim sąsiedztwie kotła nie ma 
płynów ani materiałów łatwopalnych.
Między urządzeniem grzewczym a materiałem budowlanym 

zawierającym materiał palny należy pozostawić odległość 1 metra, nawet jeśli 
maksymalna dopuszczalna wartość temperatury 85 ° C mocy znamionowej 
urządzenia nie zostanie przekroczona.

2.2.4. Wymiary i połączenia

Rysunek 6 Wymiary i połączenia Priwa, Priwa ERP i Enerwa

Warmhaus Priwa / Priwa ErP / Enerwa
A: Przepływ centralnego ogrzewania
B: Wylot ciepłej wody użytkowej
C: Wlot gazu
D: Wlot ciepłej wody użytkowej
E: Powrót centralnego ogrzewania
F: Zawór napełniający
G: Manometr
H: Wylot zaworu bezpieczeństwa
I: Punkt spustowy
J: Odpływ kondensatu
K: 230 V 50 Hz AC
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2.2.5. Podłączenie gazu ziemnego i LPG (kategoria urządzeń I2H, II2H3P)
Nasze urządzenia combi są produkowane do pracy z gazem metanowym 
(G20) i gazem LPG. Rury doprowadzające gaz powinny być klasy równej 
lub wyższej niż złącza urządzenia. Przed podłączeniem gazu należy 
przeprowadzić staranne czyszczenie wewnętrzne wszystkich elementów 
instalacji paliwowej, ponieważ ewentualne odpady mogą zakłócić płynne 
działanie i niezawodność urządzenia. Należy kontrolować, czy gaz 
dystrybuowany z głównej linii jest zgodny z zaleceniami (patrz tabela na 
urządzeniu kombi). 

W przypadku różnic, należy przestawić urządzenie na inny rodzaj gazu 
(skonsultuj się z naszymi autoryzowanymi serwisami w przypadku zmiany 
rodzaju gazu). Ponadto, w przypadku niewłaściwego działania, należy 
skontrolować ciśnienie dynamiczne sieci (metan lub LPG) wykorzystywanej 
do zasilania urządzenia. Niewłaściwe ciśnienie może mieć wpływ na moc 
urządzenia oraz powodować trudności dla użytkownika. Należy zapewnić 
poprawność podłączenia zaworu gazowego. Rura doprowadzająca gaz 

łatwopalny powinna być w stanie dostarczyć odpowiednią ilość gazu do 
kotła, gdy kocioł pracuje z pełną mocą. Instalacja doprowadzająca gaz 
musi być zaprojektowana i zwymiarowana zgodnie z lokalną specyfikacją 
dotyczącą instalacji tego typu w celu zagwarantowania właściwej wydajności 
urządzenia. System połączeń powinien być zgodny z przepisami prawa.

2.2.6. Jakość paliwa gazowego
Urządzenie jest przeznaczony do użycia z czystym paliwem gazowym nie 
zawierającym żadnych obcych substancji; dlatego wymagane systemy 
filtrów muszą znajdować się na linii zasilania gazem (w celu zapewnienia 
odpowiedniej czystości paliwa).

2.2.7. W przypadku korzystania ze zbiornika LPG
Zaleca się stosowanie gazu płynnego LPG w przypadku zapotrzebowania 
na ciepło wynoszącego powyżej 24 kW. Nowe zbiorniki na LPG mogą jednak 
zawierać  pozostałości gazu (np. azotu), które zanieczyszczają mieszaninę 
zasilającą urządzenie i powodują jego nieprawidłowe działanie.
- Podczas składowania gazu LPG w zbiornikach stosunek składu mieszanki 
może się wahać. Powoduje to zmianę mocy grzewczej mieszaniny 
przypisanej do urządzenia i zmienia jego sprawność.  

2.2.8. W przypadku korzystania z gazu z butli gazowych
• W przypadku stosowania gazu płynnego LPG należy stosować kaptur pod 

ciśnieniem 300 mmSS.
• Nie należy stosować kaptura 500 mmSS.
• W przypadku propanu należy stosować kaptur pod ciśnieniem 370 mmSS.
• Nie należy umieszczać rur w zimnych miejscach narażonych na działanie 

śniegu, aby zapobiec ich zamarzaniu w miesiącach zimowych.
• Nie należy umieszczać rur w miejscach gorących takich jak np. okolice 

piekarników czy kominków, aby zapobiec niebezpieczeństwom!
• Nie należy podłączać urządzenia za pomocą pojedynczej rury i używać 

przyłącza do podwójnego lub potrójnego podłączenia.
• Odległość między kolektorem a rurą powinna wynosić maksymalnie 125 

cm.
• Dla odległości większych niż 125 cm nie powinno się stosować rur 

miedzianych.
• Końcówki węża należy dokręcić zaciskiem i nie należy używać innych 

narzędzi.
• Instalacjia gazowa wykorzystująca zbiornik LPG i oraz jej  system 

rur powinny być zgodne z lokalnymi normami i wykonane przez 
wykwalifikowane zespoły instalacyjne i certyfikowane przez firmę je 
wykonującą. W przypadku niespełnienia tych warunków urządzenie 
combi nie może być oddane do użytku z autoryzacją firmy Warmhaus.

Warmhaus Priwa Plus / Priwa ErP Plus / Enerwa
A: Przepływ centralnego ogrzewania
B: Wylot ciepłej wody użytkowej
C: Wlot gazu
D: Wlot ciepłej wody użytkowej
E: Powrót centralnego ogrzewania
F: Zawór napełniający
G: Manometr
H: Wylot zaworu bezpieczeństwa
I: Punkt spustowy
J: Odpływ kondensatu
K: 230 V 50 Hz AC 

Rysunek 7 Wymiary i połączenia combi PriwaPlus, Priwa ErP Plus i EnerwaPlus

Rysunek 8 Podłączenie gazu z butli w urządzeniu Combi
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2.2.9. Instalacje grzejnikowe
Instalacja grzejnikowa i ogrzewania podłogowego powinna być wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i obliczeniami strat 
ciepła. Typ i ilość grzejników oraz ilość rur w podłogowej instalacji grzewczej 
powinny być zgodne z obliczeniami strat ciepła.
• Instalacja grzejników powinna być zaprojektowana jako odporna na 

ciśnienie co najmniej 6 barów.
• Jeśli ciśnienie w sieci miejskiej jest wyższe niż 6,5 bar, należy zainstalować 

reduktor ciśnienia.
• Zaleca się skonstruowanie instalacji grzejnikowej jako podwójnej linii 

z wykorzystaniem jak najmniejszej liczby kolanek i połączeń.
• Na przewodzie wejściowym powrotu z grzejników i wody miejskiej musi 

być zainstalowany filtr siatkowy.
• Na przykład; ponieważ 8-litrowy zbiornik rozprężny (24 kW) w cyklu 

grzewczym może obsługiwać maksymalnie (80C w układzie grzejników) 
140 litrów i (55C dla ogrzewania podłogowego) 170 litrowe rozszerzenie 
wody instalacyjnej, należy zastosować dodatkowe naczynie wzbiorcze 
do większych objętości instalacji. Przy 170 litrowym rozszerzeniu wody 
instalacyjnej,  należy zastosować dodatkowe naczynie wzbiorcze dla 
większych objętości instalacji.

•  Jeśli układ wyposażony jest w termostat pokojowy i termostatyczny 
zawór grzejnikowy nie powinny one być używane razem; Zawór 
termostatyczny nie powinien być instalowany w grzejnikach w miejscu, 
w którym dostępny jest termostat pokojowy!

• Należy wykonać połączenie krzyżowe, aby zapewnić sprawne działanie 
grzejników dłuższych niż 1,5 m.

• W instalacji należy stosować pokrywy dla przejść ściennych instalacji 
grzejników i ciepłej wody użytkowej i mocować ich rury za pomocą 
zacisków ściennych, aby zapobiec zwiększaniu się pochyłości na skutek 
rozszerzania spowodowanego ogrzewaniem.

•  Urządzenie Combi może działać przy minimalnym ciśnieniu wody miejskiej 
wynoszącym 0,5 bar, co odpowiada bardzo niskiemu natężeniu przepływu 
i dlatego przy minimalnym ciśnieniu nie można regulować wymaganej 
temperatury wody użytkowej. Z tego powodu linia wody wodociągowej 
powinna być instalowana w jak najkrótszej odległości z rurą o średnicy 
wewnętrznej co najmniej ½ ” i z możliwie jak najmniejszą ilością  zagięć. 
Aby kocioł właściwie nagrzewał ciepłą wodę użytkową, należy  zasilać go 
wodą z sieci o ciśnieniu wynoszącym przynajmniej 1 bar. W razie potrzeby 
należy użyć hydroforu.

• Przed napełnieniem grzejnika należy go przepłukać i oczyścić!

2.2.10. Napełnianie syfonu dla linii kondensacji
Po zakończeniu operacji zawieszania urządzenia, wykonaniu wszystkich 
połączeń elektrycznych,  podłączeniu przewodów grzejnikowych, przyłączy 
ciepłej wody i linii odprowadzania skroplin, syfon kondensacyjny należy 
napełnić wodą (Rysunek 9). 

Należy upewnić się, że linia odprowadzania skroplin jest szczelna. 
Jednak przed montażem kolanka spalinowego syfonu, należy 
wpuścić 1 litr wody do wewnętrznego przewodu kominowego aby 

zapobiec wyciekowi spalin przy pierwszym uruchomieniu. W ten sposób 
woda znajdująca się w syfonie zapobiegnie wydostawaniu się spalin.

Nachylenie węża kondensatu i przewodu musi być zawsze skierowane w dół.

Uwagi na temat odpływu kondensatu:
NIEPRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANA INSTALACJA ODPŁYWY SKROPLIN 
BĘDZIE MIAŁA NEGATYWNY WPŁYW NA PRACĘ KOTŁA

1. Upewnij się, że odpływ kondensatu jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami krajowymi lub lokalnymi.
2. Rura do odprowadzania skroplin powinna być wykonana z odpowiedniego 
materiału np.j, np. PCV, PCV-U, ABS, PCV-C  lub PP.
3. Metalowe rury NIE nadają się do stosowania w systemach odprowadzania 
kondensatu.
4. Wszelkie rury odprowadzające kondensat na zewnątrz budynku (lub przez 
jego nieogrzewaną część, np. Garaż) muszą być zaizolowane w celu ochrony 
przed mrozem.
5. Zawsze konieczne jest zainstalowanie rury odprowadzającej kondensat. 
Aby zmniejszyć ryzyko uwięzienia kondensatu, należy stosować jak 
najmniejszą ilość zagięć i kształtek.

6. Podczas odprowadzania kondensatu do gleby lub rury odpływowej 
należy wziąć pod uwagę wpływ istniejącej instalacji wodociągowej. Jeśli 
rury gruntowe lub rury odpływowe są narażone na wahania ciśnienia 
wewnętrznego, np. gdy WC  jest spłukiwane lub opróżniany jest zlew, 
wówczas ciśnienie zwrotne może wymusić wypływ do kotła i spowodować 
zablokowanie urządzenia.
7. Wylot kondensatu nie powinien być modyfikowany ani blokowany oraz 
powinien być zawsze skierowany w dół.

2.2.11. Zestaw przewodów spalinowych i podłączenie akcesoriów
Zestawy akcesoriów spalinowych przeznaczony do stosowania 
w instalacjach hermetycznych urządzeń combi powinien być 
oryginalnym zestawem kominowym firmy Warmhaus i powinien 

być stosowany z uwzględnieniem pomiarów i ograniczeń podanych 
w instrukcji instalacji. 

W przypadku korzystania z rury kominowej i / lub akcesoriów 
innych niż oryginalne przewody spalinowe i akcesoria do 
odprowadzania spalin firmy Warmhaus, urządzenie combi nie 

może być oddane do użytku przez przez Autoryzowany Serwis, a zatem nie 
udziela się na nie gwarancji!

Firma Warmhaus zapewnia dla urządzeń combi różne rozwiązania 
dotyczące umieszczania rur odprowadzających spaliny oraz przewodów 
doprowadzających powietrze, bez nich urządzenie nie może pracować.

Urządzenie Combi należy instalować wyłącznie z oryginalnym wykonanym 
z tworzywa sztucznego urządzeniem do odsysania i odprowadzania 
spalin firmy Warmhaus. Plastikowych przewodów nie można instalować 
bez odpowiedniej ochrony przed promieniowaniem UV i warunkami 
atmosferycznymi na zewnątrz i na odległość ponad 40 cm. Każda rura w tej 
instalacji jest opisana i oznaczona przez firmę  Warmhaus.

Zob. rysunek 10.

Przewód spalinowy należy zainstalować zgodnie z krajowymi i lokalnymi 
dyrektywami. 

Rysunek 9 Napełnianie syfonu kondensacyjnego

1 litr

Rysunek 10 Logo Warmhaus jest widoczne na zgięciu 
przewodu odprowadzania spalin.
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RODZAJE POŁĄCZEŃ PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH SPALINY DLA URZĄDZEŃ COMBI

Rysunek 14 Hermetyczne pionowe połączenie przewodu 
kominowego.

Rysunek 12 Hermetyczne koncentryczne i pionowe 
połączenie przewodu kominowego.

Rysunek 13 Zastosowanie hermetycznego układu 
spalinowego typu pionowego z rozdzielonym 
zestawem usuwania spalin

Rysunek 16 Odprowadzanie spalin przez komin 
budynku i doprowadzenie świeżego powietrza 
z komina budynku z rozdzielonymi zestawami 
spalin

Rysunek 15 Budowa połączenia kominowego z 
hermetycznym kanałem kominowym

Usuwanie spalin z homocentrycznym przewodem 

spalinowym

Odprowadzanie spalin do komina budynku i wlot 
świeżego powietrza z rozdzielonym przyłączem spalin

Do urządzeń pokojowych dla kotłów typu C8

a) temperatura przegrzanych produktów spalania: 105 ° C

b) G20: CO2-zawartość; 9,00% (tolerancja +% 0,5 / -0,5%); 
G30 / G31: CO2-zawartość; 10,00% (tolerancja +% 0,5 
/ -0,5%)

c) charakterystyka komina, do którego można podłączyć 
kocioł, zgodnie z rys. 13. 

d) niedopuszczalny jest przepływ kondensatu do 
urządzenia.

Odprowadzanie spalin przez komin budynku i zasysanie 
świeżego powietrza z zewnątrz z rozdzielonymi 
zestawami usuwania spalin
Do urządzeń pokojowych dla kotłów typu C6
przegrzanie temperatury produktów spalania dla 
przewodu kominowego; <105 ° C G20: CO2 zawartość w 
nominalnych warunkach pracy; 9,00% (tolerancja: +% 0,5 
/ -0,5%) G30 / G31: CO2-zawartość; 10,00% (tolerancja: +% 
0,5 / -0,5%) maksymalny dopuszczalny ciąg i maksymalna 
dopuszczalna różnica ciśnień między wlotem powietrza 
do spalania a wylotem spalin (w tym ciśnienia wiatru); 120 
Pa. Charakterystyka i zastosowania systemu kanałów, do 
których można podłączyć kocioł; przepływ kondensatu do 
urządzenia jest niedozwolony. Maksymalna dopuszczalna 
temperatura powietrza do spalania; 40°C Maksymalna 
dopuszczalna prędkość recyrkulacji  wynosi 10% w 
warunkach wiatru.
Uwaga: Zaciski do doprowadzania powietrza do spalania 
i do odprowadzania produktów spalania nie powinny być 
instalowane na przeciwległych ścianach budynku.

Odprowadzanie spalin przez komin budynku 
i zasysanie świeżego powietrza z zewnątrz z 
rozdzielonymi zestawami usuwania spalin

Wylot gazów spalinowych i wlot świeżego powietrza 
z koncentrycznym zestawem kominowym i zestawami 
rozdzielaczy spalin
Do urządzeń pokojowych dla kotłów typu C5
Uwaga: Zaciski do doprowadzania powietrza do 
spalania i do odprowadzania produktów spalania nie 
powinny być instalowane na przeciwległych ścianach 
budynku.

Wylot spalin i wlot świeżego powietrza z 
zestawami układami usuwania spalin
Wyloty zacisków z oddzielnych obwodów spalania 
i zasilania powietrzem powinny mieścić się w 
kwadracie o powierzchni 50 cm i odległość między 
płaszczyznami dwóch otworów powinna być 
mniejsza niż 50 cm.

Powietrze
Spaliny

Rysunek 11 Hermetyczny (koncentryczny) i spalinowy 
(typ o rozdzielnym przepływie

C13

C53

C53
C33

B23CC83
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Wylot spalin nie powinien być zablokowany i nie powinien uniemożliwiać 
innych połączeń. Jeśli rura wyjściowa przechodzi w odległości 500 mm od 
elementów plastikowych lub malowanych należy między nimi a rurą umieścić 
aluminiową osłonę o długości co najmniej 1000 mm. Rura wyjściowa spalin 
powinna znajdować co najmniej 2 m nad powierzchnią, na której mogą 
znajdować się ludzie.

Przy pewnych warunkach pogodowych z rury wyjściowej może wydostawać 
się para wodna; instalacji nie należy przeprowadzać w miejscach, w których 
opary mogą przeszkadzać.

Rysunek 17 Usuwanie spalin przez komin budynku i  wlot świeżego powietrza z komina budynku z rozdzielonymi zestawami kominowymi

Uwaga: Minimalna użyteczna średnica  dla pionowego 
kanału dostarczającego powietrze do spalania nie 
może być mniejsza niż 80 mm.

Uwaga:
a) nominalna temperatura produktów spalania: przy maksymalnym obciążeniu > 70 ° C 
b) temperatura przegrzanych produktów spalania: 105 ° C
c)  minimalna długość określonych przewodów łączących; 1 m / maksymalna długość określonych kanałów 

łączących; 10 m
d) Informacje na temat rozmiaru / kształtu końca złączki znajdują się w części 2.2.14. Instalacja z pionowymi 

zestawami kominowymi strona 13, rys.26.
e)  Proszę ponownie wyregulować Parametr TsP  P22 = Długość rury odprowadzającej spaliny (wartość 1 = 1 

metr) zgodnie z rzeczywistą długością przewodu spalinowego  
f) W układzie odprowadzania spalin KONIECZNYM jest zastosowanie ZAWORU ZWROTNEGO. 
g) Działanie zaworu zwrotnego musi być sprawdzane corocznie przez autoryzowany serwis.

Informacje dotyczące projektowania wspólnego systemu kanałów dla kotła typu C (10)
a) Kocioł jest zaprojektowany do podłączenia do wspólnego systemu kanałów, który jest przeznaczony do 

pracy tam, gdzie ciśnienie statyczne we wspólnym przewodzie spalinowym może przekroczyć ciśnienie 
statyczne we wspólnym kanale powietrznym o 25 Pa pod warunkiem, że kotły n-1 są działają przy 
maksymalnym nominalnym obciążeniu cieplnym (Qn, max) a kocioł 1 przy minimalnym dopływie ciepła 
dozwolonym przez sterowniki

b) masowe natężenie przepływu produktu spalania przy maksymalnym nominalnym dopływie ciepła 
podano w tabeli technicznej.

c) masowe natężenie przepływu produktu spalania przy minimalnym dopływie ciepła dopuszczonym przez 
układy sterowania podano w tabeli technicznej.

d) G20: zawartość CO2 lub O2 w produktach spalania w nominalnych warunkach pracy 9% (+0,5 / -0,5)  
G30 / G31: zawartość CO2; 10,00% (tolerancja: +% 0,5 / -0,5%)

e) minimalną dopuszczalną różnicę ciśnień między wylotem produktu spalania a wlotem powietrza należy 
zadeklarować jako -200 Pa (wliczając ciśnienie wiatru -100 Pa)

Informacje ogólne dotyczące podłączenia kotła typu C (10) do wspólnego systemu kanałów
Charakterystyka i zastosowanie wspólnego systemu kanałów, do którego można podłączyć kocioł:
a) system kanałów spalin powinien być oznakowany znakiem CE i zgodny z normą EN 15502 12.2.1.4.111.2;
b) nominalna temperatura produktów spalania do wymiarowania wspólnego systemu kanałów powinna być 

deklarowana jako 25 ° C;
c) dla każdego punktu przyłączeniowego należy określić masowe natężenie przepływu produktów spalania 

przy maksymalnym dopływie ciepła; końcówka wspólnego przewodu powinna być zaprojektowana tak, 
aby wywołać ciąg;

d) dozwolony jest przepływ kondensatu do kotła;
e) maksymalna dopuszczalna prędkość recyrkulacji 10% w obecności wiatru;
f) nie można przekraczać maksymalnej dopuszczalnej różnicy ciśnień między wlotem produktu spalania a 

wylotem powietrza wspólnego systemu kanałów, gdy kotły n-1 pracują przy maksymalnym nominalnym 
obciążeniu cieplnym (Qn, max) i 1 kotle przy minimalnym dopływie ciepła dopuszczonym przez kontrole;

g) wspólny kanał spalin powinien być dostosowany do nadciśnienia wynoszącego co najmniej 200 Pa;
h) system kanałów nie powinien mieć zainstalowanego przerywacza ciągu.

Ostrzeżenie: jeśli kocioł jest zainstalowany jako kocioł C (10) i JEŚLI / gdy kocioł zostanie odłączony, wylot 
powietrza i otwory wlotowe produktu spalania powinny być zamknięte i sprawdzone pod kątem szczelności. 

C

Należy zapobiegać przedostawaniu się spalin do pomieszczeń i kanałów 
wentylacyjnych.

System kominowy może być wyprowadzony z wnętrza pomieszczenia 
bez konieczności ingerencji w ścianę zewnętrzną. Z tego powodu 
w ścianie powinna być zainstalowana obudowa do wyłożenia wewnętrznej 
powierzchni kanału, w której rura wyjściowa przechodzi przez ścianę, 
zwłaszcza w przypadku grubych ścian.

C10
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2.2.12. Odległości obwodowe połączeń wyjścia spalin
Aby ustawić rurę wylotową zestawu kominowego

2.2.13. Instalacja z poziomymi zestawami kominowymi
Łączenie poziomego przewodu kominowego centralnego z urządzeniem 
combi (średnica DN 60/100 mm)

Ponieważ urządzenie combi jest urządzeniem hermetycznym, pobiera 
powietrze z zewnątrz i odprowadza spaliny powstałe w wyniku spalania 
przez ten sam przewód kominowy. W celu zapobieżenia emisji nadmiernie 
szkodliwych gazów spalinowych, bardzo ważne jest właściwe wykonanie 
instalacji odprowadzania spalin, dlatego podczas wykonywania tej instalacji 
należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia producenta. 

• Dokładnie dobierz do swojego urządzenia combi miejsce montażu, 
odpowiedni rodzaj przewodu kominowego i sposób jego podłączenia. 

Jeśli standardowy zestaw przewodów spalinowych nie jest odpowiedni, 
należy wybrać najbardziej odpowiednie elementy z naszej listy akcesoriów 
podłączeniowych, uwzględniając ostrzeżenia podane w naszej instrukcji 
użytkownika.

• Zamocuj kołnierz pod elementem zagiętym (1) za pomocą śruby 
kołnierzowej (10) a za pomocą śrub kołnierzowych (11) do otworów 
w urządzeniu combi.

• 2 śruby z uszczelkami w hermetycznym zestawie kominowym (2) są 
umieszczone w wewnętrznych szczelinach rur na obu końcach kolana 90°.

• Umieść śrubę ściany zewnętrznej (EPDM) w końcówce przewodu 
spalinowego, jak pokazano na Rys. 19, aby zamocować zacisk wylotu 
spalin. Po zamocowaniu złącza wylotowego spalin na zewnątrz ściany 
przez uprzednio przygotowany otwór, przykręć śrubę mocującą do ściany 
wewnętrznej (7) do zacisku przewodu odprowadzającego spaliny. 

Rysunek 18 Pozycje zewnętrzne przewodu kominowego

Pozycja przewodu kominowego Minimalna 
odległość

A Pod oknem 300 mm.

B Pod kanałem wodnym 75 mm.

C Pod krawędziami 200 mm.

W Pod balkonami 200 mm.

E Do pionowych rur odprowadzających wodę 150 mm.

F Narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne 300 mm.

G Na poziomie ziemi, dachu lub balkonu 300 mm.

H(*) Na innej ścianie odpowiadającej kominowi 600 mm.

S Do innego przewodu kominowego 1200 mm.

J Do innej ściany niż ściana garażu 1200 mm.

R Do innego przewodu kominowego niż ten znajdujący się na 
tej samej ścianie (pionowo)

1500 mm.

Q Do innego przewodu kominowego niż ten znajdujący się na 
tej samej ścianie (pionowo)

300 mm.

M Na innym oknie / przepuście
Na innym oknie / przepuście pionowo

300 mm.

N Na poziomie dachu 300 mm.

P Do przyległej ściany 300 mm.

F Do okna na sąsiedniej ścianie 300 mm.

I(*) Do innego przewodu kominowego 1000 mm.

L Do innego przewodu kominowego 600 mm.

(*) Nie zalecane dla C5 i C6

Uwaga dodatkowa: Z zacisku zwróconego w kierunku zacisku> 1200 mm (na rysunku 18_H 
lub I)

Uwaga dodatkowa: Dla kotłów typu C5 : zacisków na przewodach doprowadzających
powietrze do spalania i odprowadzających produkty spalania nie należy instalować
na przeciwległych ścianach budynku.
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a - Standardowe kolano (90 °) przewodów 
spalinowych
b- Rura przedłużająca przewód spalinowy (L1)
c- Dodatkowe kolano 45°
d- Standardowa rura zestawu przewodów spalinowych
c- Dodatkowe kolano 45°
f- standardowa rura zestawu przewodów spalinowych 
(L3)

Rysunek 23 I. Instalacja przewodu odprowadzającego 
spaliny z pojedynczym zagięciem 90 °

a d

b

(Ø60/100 mm) Lmax = 10 m

Rysunek 25 III. Pojedyncze 90° i dwa 45° kolana przewodów 
spalinowych

d

f

e

b c

a

a + b + c + d + e + f < 9 m.

Umieść drugi koniec uszczelki łączącej EPDM 
na końcówce wylotu spalin. Zwróć uwagę na 
prawidłowe umieszczenie uszczelek:
• Zatrzaskowa uszczelka do koncentrycznych 

rur przedłużających i kolanek. Aby połączyć 
ewentualne przedłużenia przewodów 
spalinowych z innymi elementami 
przewodów kominowych: Podłącz 
męśką część koncentrycznej rury lub 
koncentrycznej części zagiętej (płaskiej) do 
części żeńskiej poprzedniego elementu (po 
stronie uszczelki), upewnij się, że elementy 
połączone są w sposób prawidłowy i ich 
szczelność jest zachowana.

Gdy wymagane jest skrócenie/ lub 
przedłużenie kanału wylotowego, 
należy wziąć pod uwagę fakt, że rura 

wewnętrzna powinna wystawać 5 mm w stosunku 
do rury zewnętrznej.

Ze względów bezpieczeństwa przewód 
ssący / wylotowy urządzenia combi 
nawet tymczasowo nie powinien być 

blokowany.

1. Zgięcie 90°
2. Uszczelka
3. Uszczelka
4. Drut centrujący
5. Zewnętrzny przewód spalinowy
6. Kołnierz zamykający ścianę 
wewnętrzną
7. Kołnierz zamykający ścianę 
zewnętrzną.
5. Wewnętrzny przewód spalinowy
9. 60 uszczelka
10. Obudowa ochronna
11. Uszczelka kołnierzowa
12. Śruby łączące kołnierza
13. Korek do pomiarów kontrolnych
14. Korek kontroli świeżego 
powietrza

Rysunek 19 Zestaw hermetycznych homocentrycznych przewodów kominowych.

Rysunek 20 Montaż 
elementów zestawu 
kominowego

Rysunek 21 Wyjście ze ściany hermetycznej 
koncentrycznej instalacji kominowej combi

Całkowita długość poziomego hermetycznego zestawu kominowego z jednym zagięciem nie powinna 
przekraczać 10 m. Również całkowita długość zmniejsza się o 1 m przy każdym zgięciu 90° lub dwóch 
kolanach 45°. Maksymalnie użyć można zastosować 3 kolana 90°.

a- Standardowe kolano (90°) przewodów 
spalinowych
b- Rura przedłużająca przewód spalinowy
c- Dodatkowe zgięcie 90°
d- Rura standardowego zestawu przewodów 
spalinowych
Rysunek 24 II. Układ kominowy z dwoma zagięciami 90°

d

a
b

c

a + b + c + d < 9 m.

3o

Rysunek 22 Szkolenie w zakresie 
skraplania w urządzeniu combi

Podczas montażu rur poziomych 
nachylenie rury jako minimum 
powinno być utrzymywane na 

poziomie 3% w górę , a kołek powinny być 
montowane co 3 metry. Do mocowania 
należy stosować zaciski uchwytowe.

A

A
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2.2.14. Instalacja z pionowymi zestawami kominowymi (Ø 60/100 mm)
Twoje urządzenie kombi może być również podłączone pionowo w 
przypadku płaskich i nachylonych dachów przy użyciu dostępnych 
akcesoriów połączeniowych dobranych w zależności od miejsca instalacji. 
W przypadku połączeń płaskich (Ø 60/100 mm) pionowy zestaw kanałów 
spalinowych nie powinien przekraczać 11 m.

2.2.15. Zestaw separatora Ø 80/80 (hermetyczny)
Zestaw ten umożliwia dopływ powietrza z zewnątrz 
budynku i wyjście spalin do wyjścia z komina lub 
przewodu kominowego poprzez podzielone przewody 
spalinowe i wlotowe powietrza. Produkty spalania 
są wydalane z rury (F) (wykonanej z tworzywa 
sztucznego, tak aby była odporna na kwaśny 
kondensat). Powietrze potrzebne do spalania jest 
pobierane przez kanał (A)  (jest on również wykonany 
z tworzywa sztucznego). Przedłużki do zestawu 
separatora Ø 80/80. Maksymalna pionowa długość 
prosta (bez zagięć), którą można zastosować dla rur 
wlotowych i wylotowych Ø 80, wynosi 36 metrów, 
niezależnie od tego, czy są one używane do wlotu 
czy wylotu. Maksymalna długość pozioma prosta 
(z zagięciem na rurach wlotowych i wylotowych), którą 
można zastosować dla rur wlotowych i wylotowych Ø 
80, wynosi 30 metrów, niezależnie od tego, czy są one 
używane do wlotu czy wylotu.

Rysunek 27 Zastosowanie pionowego zestawu kominowego

Rysunek 28 Instalacja komina hermetycznego

Implementacja

L1     =0.3 m.
L2     =0.5 m. (45° równoważna długość kolana)
L3     =2.0 m.
L4     =0.5 m. (45° równoważna długość kolana)
L5     =1.0 m.
L6     =1.5 m.

L Całkowita =6.3 m.  6.3 m. < Lmax = 11 m.

Poprawnie w implementacji.

Implementacja

L1     =0.5 m.
L2     =1.0 m. (90° równoważna długość kolana )
L3     =1.5 m.
L4     =1.0 m. (90° równoważna długość kolana )
L5     =1.5 m.
L6     =0.5 m.
L7     =1.0 m. (90° równoważna długość kolana )
L8     =0.5 m. 
L9     =0.5 m. (45° równoważna długość kolana )
L10     =1.5 m.
L11     =1.0 m. (90° równoważna długość kolana )
L12     =1.5 m. 

L Całkowita =12 m. 12 m. < Lmax = 30 m.

Poprawnie w implementacji.

Rysunek 26 Instalacja pionowego zestawu kominowego

Ø
60/10

0
 m

m
 = L m

ax. = 11 m

A

UWAGA!
Dla kotłów C3 wyloty 
z oddzielnych obwodów 

spalania i zasilania powietrzem 
powinny mieścić się w kwadracie 
o powierzchni 50 cm i odległość 
między płaszczyznami dwóch 
otworów powinna być mniejsza niż 
50 cm.

UWAGA!
W przypadku kotłów C1 o mocy 
wejściowej do 70 kW oddzielne 

wyloty i wloty z obwodów spalania i zasilania 
powietrzem powinny mieścić się w kwadracie 
50 cm.

A
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2.2.16. Instalacja na częściowo zabezpieczonych powierzchniach 
zewnętrznych
Instrukcje Instalacji: To urządzenie combi może być instalowane na 
częściowo zabezpieczonych powierzchniach zewnętrznych. Określenie 
częściowo chronione miejsce, oznacza, że urządzenie combi znajduje się 
w miejscach nie narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników 
atmosferycznych i opadów (deszcz, śnieg itp.).

Ochrona przed mrozem: Urządzenie combi jest wyposażone w system, 
który zapobiega zamarzaniu poprzez automatyczną aktywację pompy i 
kotła, gdy temperatura wody wewnętrznej jest niższa niż 5° C.
Funkcja ochrony przed mrozem będzie działać prawidłowo jeśli:
- Urządzenie będzie prawidłowo podłączone do źródeł gazu i prądu;
- Urządzenie będzie zasilane ze źródeł gazu i energii elektrycznej w sposób 

stały;
- Jeśli urządzenie nie jest w trybie awarii z powodu braku zapłonu;
- W celu utrzymania cyrkulacji wody instalacyjnej, zawory instalacyjne 

i zawory grzejnikowe pod urządzeniem combi muszą być otwarte.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione urządzenie będzie chronione 
przed mrozem do temperatury otoczenia -5° C.

Najniższa temperatura -5° C. W przypadku, gdy urządzenie jest 
zainstalowane w środowisku o temperaturze niższej niż -5° C, a dopływ gazu 
jest przerywany lub urządzenie przejdzie w tryb awaryjny z powodu braku 
zapłonu, system zapobiegania zamarzaniu nie zostanie aktywowany. W takiej 
sytuacji urządzenie może ulec awarii na skutek mrozu. Należy postępować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec ryzyku zamarznięcia:

- Obwód grzewczy, można wyposażyć w urządzenia chroniące przed 
zamarzaniem (specjalne urządzenia grzewcze), należy wtedy dokładnie 
przestrzegać instrukcji producenta tych urządzeń.

Materiały użyte do produkcji urządzenia combi są odporne na glikol i płyny 
niezamarzające na bazie propylenu. Należy postępuj zgodnie z ostrzeżeniami 
instrukcjami producenta dotyczącymi ich żywotności i ewentualnej utylizacji.

Ochrona przed zamarzaniem / oblodzeniem urządzeń combi jest 
gwarantowana tylko w następujących warunkach:

Szkody wynikające z nieprzestrzegania wyżej wymienionych zaleceń jak 
również te spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej będą 
wyłączone z zakresu gwarancji.

W przypadku, gdy urządzenie combi jest instalowane w miejscach 
o temperaturze niższej niż 0° C (zarówno w przypadku ogrzewania wody 
użytkowej, jak i zasilania grzejników ), zarówno instalacja grzejników, jak 
i rury z wodą wodociągową muszą być izolowane.

2.2.17. Połączenia elektryczne
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia zapewniane jest przez podłączenie 
do prawidłowo działającej instalacji uziemiającej zgodnej z obowiązującymi 
przepisami i instrukcjami bezpieczeństwa. Nie należy uziemiać przewodu 
neutralnego na gnieździe w miejscach, w których nie ma uziemienia! 
Niebezpieczne i niedopuszczalne jest stosowanie rur gazu i wody do 
podłączania uziemienia.

WARMHAUS A.Ş. nie może być pociągnięty do odpowiedzialnego za 
jakiekolwiek szkody i straty na osobach lub rzeczach wynikające z braku 
uziemienia urządzenia wykonanego przez kompetentnego elektryka 
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami.

Należy również upewnić się, że instalacja elektryczna jest zgodna 
z maksymalną mocą, jaka ma być dostarczona do urządzenia, zgodnią z 
etykietą specyfikacji technicznych umieszczonej na urządzeniu. Combi 
jest wyposażony w specjalne kable zasilające typu „X”. „Urządzenie 
combi firmy Warmhaus ma poziom ochrony IPX5D. Kabel zasilający 
powinien być podłączony do uziemionego gniazda wyposażonego 
w  bieguny L-N o napięciu 230 V +% 10; -% 15 50 Hz. W tej samej sieci 
należy przewidzieć, odłącznik wielobiegunowy wysokiego napięcia 3 klasy. 
Zaleca się zwrócenie się do autoryzowanego serwisu firmy Warmhaus 
w celu wymiany kabla. 

Kabel zasilający powinien być zgodny z podaną specyfikacją. 
W przypadku wymiany bezpieczników na karcie regulacji należy użyć 
bezpieczników typu 2A lub 3,15A. Do zasilania urządzenia z sieci 

elektrycznej, nie wolno używać adapterów, rozdzielaczy i przedłużaczy.

2.2.18. Opcjonalne elementy sterujące: termostat pokojowy, zewnętrzny 
czujnik temperatury i inne
Termostat pokojowy, czujnik temperatury zewnętrznej itp. urządzenia 
sterujące muszą być podłączone do urządzenia combi firmy Warmhaus 
przez autoryzowany personel serwisowy; w przypadku wykonywania 
połączeń przez osoby nieupoważnione, gwarancja urządzenia traci ważność.

Termostat pokojowy, czujnik temperatury zewnętrznej, itp. 
urządzenia sterujące są dostarczane jako opcjonalne akcesoria do 
urządzeń combi firmy Warmhaus i muszą być przez nią 

zatwierdzone.

Podczas instalacji czujnika temperatury zewnętrznej należy postępować 
zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w instrukcji użytkownika.

Czujnik ten może być bezpośrednio podłączony do instalacji elektrycznej 
urządzenia i automatycznie obniża maksymalną temperaturę wody 
powrotnej w instalacji grzejników, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta 
w celu umożliwienia działania zgodnie ze zmianami temperatury 
zewnętrznej. Czujnik temperatury zewnętrznej jest aktywowany po 
podłączeniu jako niezależny od używanego termostatu pokojowego i działa 
razem z termostatami pokojowymi. Relacja między temperaturą w instalacji 
a temperaturą na zewnątrz jest definiowana zgodnie z krzywymi na wykresie 
regulowanymi z poziomu przycisku umieszczonego na panelu urządzenia 
(lub na panelu sterowania, jeśli jest do niego podłączony (Rysunek 44).

Podłączenie elektryczne czujnika temperatury zewnętrznej należy wykonać 
do karty elektronicznej urządzenia do złącz 5 i 6 (Rysunek 29).

Rysunek 29 Połączenia termostatu pokojowego Combi i czujnika temperatury 
zewnętrznej

TO PCB

TERMİNALORANGE

WHITE

A

WARNING: REMOVE THE BRIDGE WIRE FROM THE ROOM THERMOSTAT/TIMER 
THERMINAL        WHEN THE TIMER OR OPENTHERM CONNECTED THE BOILER!

24V AC

G S M

THERMOSTAD BRIDGE

OPENTHERM
CONNECTION

OUTSIDE TEMP.
SENSOR CONNECTION

WHITE

ORANGE

WHITE

GREEN

GREEN

ORANGE

OPEN THERM
CONNECTION

OUTSIDE TEMP.
SENSOR

A
PCB

PCB

PCB

B

 B



16

AKCESORIA DO STEROWANIA URZĄDZENIAMI COMBI

RC07 Modulowany, program tygodniowy, przewodowy termostat pokojowy
Kod produktu: 153.11.660.600022

WDHS-01 Zewnętrzny czujnik temperatury
Kod produktu: 153.11.660.600022

WT-08 Duży ekran, modulowany, program tygodniowy, 
przewodowy termostat pokojowy
Kod produktu: 153.11.660.600022

WT-RF03 Duży ekran, modulowany, program tygodniowy, 
bezprzewodowy termostat pokojowy
Kod produktu: 153.11.660.600022

Rysunek 30 wykres graficzny szybkości przepływu / ciśnienia pompy  Priwa 
i PriwaPlus

Rysunek 31 Pompa z zaworem automatycznego odpowietrzania i pompą 
z przetwornicą częstotliwości (Priwa ve Priwa Plus).

COMPLY WITH
THE NEW EUROPEAN
DIRECTIVE FOR 
ENERGY EFFICIENT 
PRODUCTS

Rysunek 32 wykres graficzny szybkości przepływu / ciśnienia pompy Priwa Plus ErP 
i EnerwaPlus

Rysunek 33 Priwa ErP i Enerwa Automatyczny odpowietrznik i pompa z przetwornicą 
częstotliwości
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Rysunek 34 wykres graficzny szybkości przepływu / ciśnienia pompy Priwa Plus ErP 
i EnerwaPlus
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Rysunek 36 Ogólny schemat instalacji urządzenia Combi

2.3. ZASADY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

2.3.1. Struktura instalacji grzejników (ogrzewanie)
Ostrzeżenie: Aby zapobiec utracie gwarancji na urządzenie przed 
wykonaniem podłączeń do urządzenia, należy za pomocą 
odpowiednich środków usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące znajdować się w głównych wymiennikach ciepła (rurach, instalacji 
grzejników itp.) w przeciwnym razie będą one miały negatywny wpływ na 
funkcjonowanie urządzenia. Aby zapobiec powstawaniu kamienia 
wapiennego w instalacji, a tym samym wadliwemu działaniu instalacji, należy 
przestrzegać zasad przewidzianych przez normy dotyczące instalacji wody 
użytkowej i grzejnikowej. 
 

Ostrzeżenie: Zaleca się zainstalowanie zestawu Anti-Lime Kit 
w celu zapobiegania powstawaniu kamienia wapiennego 
w miejscach, w których twardość wody jest wyższa niż 25 

stopni francuskich, w celu ochrony żywotności i wydajności wymiennika 
ciepła ciepłej wody użytkowej.

2.3.2. Instalacja grzejników napełnianie / opróżnianie
Należy upewnić się, że ciśnienie na manometrze oznaczonym symbolem G 
osiąga 1-1,5 bar , obracając zawór napełniający w kierunku przeciwnym do 
kierunku ruchu wskazówek zegara, oznaczonego symbolem F na rysunku 
na stronie 7 i 8 napełniamy instalację grzejnika w obwodzie zamkniętym. 
Po napełnieniu instalacji do wskazanego ciśnienia należy zamknąć zawór 
napełniania, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie 
należy odpowietrzyć instalację i wrazie potrzeby ponownie uzupełnić ilość 
wody do momentu uzyskania właściwego ciśnienia.

Wylot zaworu bezpieczeństwa urządzenia powinien być podłączony do 
lejka wylotowego. W przeciwnym razie w wypadku aktywacji zaworu 
bezpieczeństwa producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikające z  wypływu wody i zalania otoczenia urządzenia.

Odprowadzanie wody kondensacyjnej
W celu odprowadzenia wody kondensacyjnej wytwarzanej przez urządzenie 
należy podłączyć ją do sieci ścieków za pomocą  rur odpornych na kwaśne 
wody kondensacyjne o średnicy wynoszącej co najmniej Ø 24 mm. 
Podłączenie urządzenia do sieci kanalizacyjnej powinno być wykonane, 
w sposób zapobiegający zamarzaniu cieczy w nim zawartej. Przed 
uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że woda kondensacyjna 
jest prawidłowo odprowadzona; następnie należy sprawdzić, czy syfon tej 
instalacji jest napełniony przed pierwszym uruchomieniem (parag. 2.2.10). 
Również obowiązujące instrukcje, krajowe i lokalne ustalenia powinny być 
brane pod uwagę przy odprowadzaniu kondensatu do ścieków.

Rysunek 35 Priwa Plus ErP i Enerwa Plus Automatyczny zawór odpowietrzający i 
pompa z przetwornicą częstotliwości.

COMPLY WITH
THE NEW EUROPEAN
DIRECTIVE FOR 
ENERGY EFFICIENT 
PRODUCTS

2.3.3. Pompa cyrkulacyjna
Ponieważ urządzenia Priwa i PriwaPlus są wyposażone w 3 pompy o 
3 poziomach prędkości urządzenia Priwa ErP, Priwa ErP Plus, Enerwa i 
EnerwaPlus są wyposażone w pompę z przetwornicą częstotliwości, należy 
kontrolować, czy pompa zapewnia wymagany przepływ w zależności od 
spadków ciśnienia.
2.3.4. Elementy sterujące potrzebne do pierwszego uruchomienia
Aby zachować gwarancję; Pierwsze uruchomienie urządzenia musi być 
wykonane przez Autoryzowany Serwis firmy Warmhaus. Poniżej podane 
wstępne przygotowania należy wykonać przed wezwaniem autoryzowanego 
serwisu:

- Świadectwo zatwierdzenia otwarcia gazu dla posiadanej linii gazowej 
powinno zostać pobrane od lokalnej firmy gazowniczej,

- Połączenie elektryczne urządzenia należy wykonać za pośrednictwem 
2 lub 3 amperowego bezpiecznika.

- Należy upewnić się, że w domu nie ma przerwy w dostawie prądu.
- Należy upewnić się, że w domu nie ma przerw w dostępie do wody z sieci 

wodociągowej.
- Należy upewnić się, że woda jest dostarczana do instalacji grzejników, 

a ciśnienie na manometrze wynosi - 1,2 - 1,5 bar.

Powrót ogrzewania (zimna) Ujęcie wody miejskiej

Ogrzewanie 
Przepływ
(gorąca)

Kondensacja
wylot wody
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Rysunek 37 Komponenty urządzenia Combi

1. Wylot spalin
2. Pojemnik na kondensat ze spalin
3. Wąż odprowadzający wodę kondensacyjną
4. Główny wymiennik ciepła
5. Elektroda zapłonowa
6. Element mieszający gaz z powietrzem (AGM)
7. Czujnik NTC CO
8. Pojemnik na wodę kondensacyjną (syfon)
9. Rura przepływowa ogrzewania
10. Trójdrożny zawór z napędem
11. Wąż odprowadzający wodę kondensacyjną
12. Przełącznik niskiego ciśnienia
13. Czujnik NTC CWU
14.  Zawór powietrza zbiornika rozprężnego
15. Czujnik NTC spalin
16. Zawór rozprężny
17. Rura wlotowa gazu
18. Czujnik powrotu CO NTC
19. Pompa
20. Płytowy wymiennik ciepła CWU
21. 3-barowy zawór bezpieczeństwa
22. Manometr
23. Zawór gazowy
24. Drzwiczki wymiennika ciepła
25. Elektroniczny wentylator
26. Automatyczny zawór odpowietrzający
27. Panel sterowania
28. Czujnik przepływu wody miejskiej
29. Slincer
30. Rura powrotna ogrzewania
31. Zawór napełniający

2.3.5. Części składowe urządzenia Combi

3. CZĘŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA 

3.1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA 

3.1.1. Korzystanie z urządzenia Combi
Jeśli w otoczeniu wyczuwalny jest zapach gazu, należy zamknąć zawór 
doprowadzający gaz do domu i zawory gazowe urządzenia w przypadku 
korzystania ze zbiornika LPG należy zamknąć zawór zbiornika LPG lub 
zawór butli, jeśli używa się gazu z butli. Nie należy wyłączać zasilania 
ani wykonywać czynności, które mogą spowodować iskrzenie. Należy 
bezzwłocznie zadzwoń do firmy gazowej lub autoryzowanego serwisu. 
(Patrz 1.3  WYCIEKI GAZU, Strona 6)

Pierwsze uruchomienie powinno być wykonane przez Autoryzowany 
serwis firmy Warmhaus w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia 
unieważnienia gwarancji. Nasz Autoryzowany Serwis udzieli wymaganych 
informacji dotyczących korzystania z urządzenia po przeprowadzeniu 
wstępnej jego kontroli i pierwszym uruchomieniu. 

Przed rozpoczęciem urzytkowania należy przeprowadzić następujące 
kontrolę:

• Należy upewnić się, że woda jest dostarczana do instalacji grzejników, 
a ciśnienie na manometrze wynosi - 1,2 - 1,5 bar., że grzejnik / system 
ogrzewania, woda z kranu i zawory gazowe umieszczone pod kombi 
są otwarte, ciśnienie w instalacji grzejników widoczne na manometrze 
znajdującym się pod urządzeniem wynosi od 1 do 1,5 bara , a powietrze 
z układu zostało odprowadzone,

• Należy upewnić się że dostępny jest gaz z sieci gazowej (można to 
sprawdzić np. włączając jedno z urządzeń zasilanych tym gazem),

• Należy upewnić się, że bezpiecznik elektryczny urządzenia jest otwarty,
• Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się materiały 

i produkty łatwopalne,
• Należy upewnić się, że wyjście układu odprowadzania spalin nie jest 

zablokowane
• Jeśli podłączony jest termostat pokojowy lub urządzenie sterujące, należy 

upewnić się, że jego przełącznik jest w pozycji ON.

Jeśli urządzenie ma być wyłączone na dłuższy okres czasu, należy wykonać 
poniższe czynności:

• Jeśli instalacja grzejników nie zawiera płynu chroniącego przed 
zamarzaniem tylko wodę należy spuścić ją z układu,

• Należy wyłączyć bezpiecznik elektryczny (odcinając prąd),zamknąć 
zawór gazu, zawór instalacji grzejników i zawory doprowadzające wodę 
z sieci!

Jeśli urządzenie ma być wyłączone na krótszy okres czasu, należy wykonać 
poniższe czynności:

• Nie należy wyłączać bezpiecznika elektrycznego (odcinać prądu), zamykać 
zaworu gazu, zaworu instalacji grzejników i zaworów doprowadzających 
wodę z sieci!

• Należy przełączyć urządzenie w tryb letni i włączyć funkcję ochrony przed 
zamarzaniem,

Urządzenie należy wyłączyć podczas prac konserwacyjnych i naprawczych, 
wykonywanych w pobliżu przewodów spalinowych. Po zakończeniu operacji, 
przed uruchomieniem urządzenia, powinno ono zostać sprawdzone przez 
autoryzowany serwis firmy Warmhaus.

Postępuj zgodnie z poniższymi głównymi zasadami:

• Nie czyść zewnętrznej obudowy urządzenia podczas jego pracy i nie 
używaj do tego celu łatwopalnych materiałów.

• Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami a także bez butów i z mokrymi 
stopami.

• Nie ruszaj kabli elektrycznych.
• W przypadku uszkodzenia kabli, należy wyłączyć bezpiecznik urządzenia 

i przerwać jego użytkowanie.
• Kable elektryczne urządzenia i jego akcesoriów powinny być wymieniane 

przez autoryzowany serwis.
• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie oparów takich jak te, które 

powstają np. podczas gotowania.
• Należy chronić urządzenie przed dostępem dzieci lub osób 

niedoświadczonych.

1. Baca Çıkışı
2. Baca Yoğuşma Tavası
3. Yoğuşma Suyu Tahliye Hortumu
4. Yoğuşma  Eşanjörü
5. Ateşleme Elektrotu
6. Hava Gaz Karışım Ünitesi (AGM)
7. Kalorifer Gidiş NTC Sensörü
8. Yoğuşma Suyu Sifonu
9. Kalorifer Gidiş Borusu
10. 3-Yollu Motorize Valf

11. Yoğuşma Suyu Tahliye Hortumu
12. Düşük Su Basınç Anahtarı
13. SKS Çıkış Sensörü
14. Genleşme Tankı Supabı
15. Baca gazı NTC Sensörü
16. Genleşme Tankı
17. Gaz Giriş Borusu
18. Kalorifer Dönüş NTC Sensör
19. Pompa [Priwa 3 Hız kademeli,
     Enerwa Frekans Kontrollü)
20. Plakalı Eşanjör

21. 3 Bar Emniyet Ventili
22. Manometre
23. Gaz Valfi
24. Eşanjör Kapağı
25. Elekronik Fan
26. Otomatik Hava Purjörü
27. Kumanda Paneli
28. Kullanım Suyu Akış Sensörü
29. Susturucu
30. Kalorifer Dönüş Borusu
31. Doldurma Musluğu
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PRZYCISKI
1. MODE, przycisk regulacji trybu.
2. przycisk RESET .
3. Przycisk regulacji temperatury wody w grzejnikach (CO).
4. CWU przycisk regulacji temperatury.
5. Gniazdo połączenia oprogramowania.
6. Cyfrowy ekran wyświetlacza
7. Wyświetlane są temperatury, dane i kody usterek
8. Symbol grzejnika jest widoczny, gdy kombi działa w trybie (CO). 

Symbol miga na etapach ogrzewania lub gdy dokonywana jest regulacja 
temperatury grzejnika.

9. Symbol płomienia jest widoczny tylko wtedy, gdy kocioł jest aktywny; 
gdy system wykryje obecność płomienia. symbol widoczny jest  
w przypadku awarii.

10. CWUsymbol kranu jest widoczny w trybie letnim i / lub zimowym. Symbol 
miga w przypadku zapotrzebowania na CWU lub kiedy  jest dokonywana  
regulacja temperatury CWU.

18. Sygnalizator awarii.
12. Status awarii wymagany RESET .
13. Niskie ciśnienie wody w grzejnikach.

Wartość temperatury wyświetlana na ekranie urządzenia ma tolerancję ± 3° 
C w zależności od warunków środowiskowych nie wynikających z działania 
urządzenia.

Ekrany PRIWA, PRIWA ErP i ENERWA combi składają się z granatowego 
podświetlanego ekranu LCD, 2 przycisków, grzejników (3) i gorącej wody (4) 
oraz 2 przycisków RESET (2) i MODE (1). 

Przycisk RESET: służy do ponownego uruchomienia urządzenia w przypadku 
jego awarii.

Przycisk MODE: służy do wyboru Trybu zimowego / letniego / wyłączonego

Pozycje i powiązane powiadomienia:

OBJAŚNIENIA POZYCJI:
•   ZAMKNIĘTE lub wyłączone (OFF) (3 cyfrowy wyświetlacz LCD)
•  tryb zimowy (WINTER)► Wyświetlana jest temperatura grzejników oraz 

symbole takie jak ° C + kran + grzejnik.
•   tryb letni (SUMMER)► Wyświetlana jest temperatura grzejników oraz 

symbole takie jak ° C + kran + grzejnik.
•   włączony tryb grzewczy (CH ON)► Wyświetlana jest temperatura 

grzejników oraz symbole takie jak ° C + kran + migający symbol grzejnika.
•   DHW ON► Wyświetlana jest temperatura ciepłej wody użytkowej oraz 

symbole takie jak ° C + migający kran.
•   Ochrona przed zamarzaniem (CH FROST PROTECTION)► Wyświetlana 

jest temperatura grzejników oraz symbole °C + migającego grzejnika + 
włączonego kotła.

•   CWU OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM (DHW FROST PROTECTION)► 
Wyświetlane są symbole takie jak temperatura CO + oraz symbole °C + 
migającego grzejnika i kranu + włączonego kotła

•   ZMIANA USTAWIEŃ CO/CWU► Zmiana regulacji CO zostanie 
aktywowana, gdy symbol grzejnika zacznie szybko migać. Możliwość 
zmiany ustawień CWU zostanie włączona, gdy symbol zacznie szybko 
migać.

• Funkcja serwisowa wyświetlany jest symbol grzejnika i kran. (Tylko 
dla autoryzowanego serwisu, poczekaj, aż funkcja zakończy się bez 
naciskania jakiegokolwiek przycisku lub w takim przypadku obracania 
pokręteł!)

CO: (System) Centralne ogrzewanie CWU: Ciepła woda użytkowa

Panel sterowania PRIWA, PRIWA ErP i ENERWA

436

5

81

112 7 12 13

9 10

Rysunek 38 Panel sterowania Priwa, Priwa ErP i Enerwa combi Rysunek 39 Panel kontrolny ekranu Priwa, Priwa ErP i Enerwa combi

Enerwa E24

Enerwa E24
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3.2. WYBÓR TRYBÓW WŁĄCZ (ON) / WYŁĄCZ (OFF) / GOTOWOŚCI (STANDBY) LETNIEGO (SUMMER) / ZIMOWEGO (WINTER)
Użyj automatycznego  wyłącznika V, aby przerwać dopływ prądu do urządzenia. Wartość temperatury podczas dostarczania energii elektrycznej do urządzenia 
to wartość temperatury wody w instalacji.
 
3.2.1. Tryby włącz (On) / wyłącz (Off) / gotowość (Standby)

Użyj wyłącznika automatycznego (V), aby wyłączyć / włączyć 
zasilanie elektryczne połączenie urządzenia combi.

3.2.2. Praca w trybie zimowym (winter)
W tym trybie urządzenie pracuje zarówno w celu ogrzewania otoczenia, jak i
zapewnienia ciepłej wody użytkowej.

3.2.3. Praca w trybie letnim (summer)
Urządzenie działa tylko w celu podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Aby przełączyć na pozycję CWU

Gdy urządzenie jest uruchamiane po 
raz pierwszy, ekran wyświetla  litery nG, 
a następnie liczbę (na przykład 24) 
wskazującą moc  urządzenia w kW.

podświetlenie ekranu zostanie wyłączone. 
Teraz urządzenie znajduje się w trybie 
gotowości (STANDBY). Wartość temperatury 
podczas dostarczania energii elektrycznej do 
urządzenia to wartość temperatury wody 
w instalacji.

Następnie wyświetlany jest napis OFF 
(wyłączony),OFF

OFF

Temperaturę grzejników reguluje się 
za pomocą przycisku (3), a regulacja 
temperatury ciepłej wody użytkowej odbywa 
się za pomocą przycisku (4),  temperatura 
ta jest wyświetlana przez wskaźnik (7) na 
ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie należy, przytrzymać 
przycisk MODE , po zamknięciu się kółka 
widocznego na ekranie,  należy zwolnić 
przycisk.

W takim przypadku urządzenie początkowo 
znajduje się w trybie grzania, jego symbol miga 
w lewym górnym rogu ekranu, a temperatura 
instalacji grzejników jest wyświetlana na 
ekranie, a następnie podświetlenie ekranu 
gaśnie. W tej pozycji można ustawić 
temperaturę między 35 a 80° C za pomocą 
przycisku regulacji temperatury grzejników 

Wartość temperatury wzrasta, gdy przycisk 
jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara  lub zmniejsza się po obróceniu 
w lewo  . Ustawiona wartość zostanie 
potwierdzona po miganiu przez 4-5 sekund 
po zwolnieniu przycisku i nadal wyświetla 
wartość temperatury w instalacji.

{Jeśli masz system ogrzewania podłogowego, nasz 
autoryzowany serwis dostosuje Twoje urządzenie do „Pracy 
w niskiej temperaturze”, maksymalna temperatura powinna 
być ograniczona przyciskiem regulacji temperatury grzejnika 
(CO) (3) (np. maksymalnie 50° C)}.

W tej pozycji można ustawić temperaturę 
między 35 a 60° C za pomocą pokrętła 
regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej 
(4), której symbol jest wyświetlany. Po 
obróceniu pokrętła CWU, gdy światło ekranu 
jest włączone, jeśli obrócisz w prawo , 
możesz zwiększyć temperaturę i zmniejszyć 
po obróceniu w lewo .

Jeśli uruchamiasz urządzenie po raz 
pierwszy, przytrzymaj przycisk MODE 
i zwolnij go po zakończeniu cyklu na ekranie, 
początkowo przełącz urządzenie w tryb 
grzewczy, jego symbol  będzie migać 
w lewym górnym rogu ekranu. Na ekranie 
powinna być wskazywana temperatura 
instalacji grzejników, a podświetlenie ekranu 
zostanie wyłączone.

Aby przełączyć urządzenie w tryb grzania 
CWU, należy przytrzymać przycisk MODE 
i zwolnić go po zakończeniu cyklu na ekranie. 
W tym trybie w prawym górnym rogu 
ekranu zacznie migać odpowiedni symbol, 
obecna temperatura CWU będzie widoczna 
na ekranie, a podświetlenie ekranu zgaśnie.

W tym trybie , możesz ustawić 
temperaturę między 35 a 60° C za pomocą 
przycisku regulacji temperatury ciepłej 
wody użytkowej (4). Podświetlenie ekranu 
zostanie podczas regulacji będzie włączone, 
po dotknięciu symbolu  zacznie migać 
wartość temperatury ciepłej wody użytkowej. 
Po obróceniu przycisku CWU podświetlenie 
ekranu włącza się, a temperaturę można 
zwiększyć, obracając w prawo i zmniejszyć, 
obracając przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara . Skorygowana temperatura jest 
wskazywana na ekranie za pomocą wskaźnika 
(7). Wartość ustawiona po zwolnieniu 
przycisku zostanie zatwierdzona po miganiu 
przez 4-5 sekund.
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3.2.4. Resetowanie urządzenia Combi (ponowne uruchomienie)
W przypadkach, gdy urządzenie wyświetla błąd, w celu zrestartowania 
go należy przytrzymać przycisk RESET przez 3-4 sekundy i zwolnić po 
zakończeniu cyklu na ekranie. Możesz zresetować urządzenie i po tej operacji 
wznowić jego pracę.

3.2.5. Wyłączanie urządzenia
Aby wyłączyć urządzenie, gdy znajduje się w trybie letnim (summer)

Błąd wykorzystania próbki; gdy kody błędów 
E81 lub E06 są wyświetlane na ekranie 
urządzenia, oznacza to, że przeszło ono 
w tryb awarii, ponieważ w urządzeniu nie 
nastąpił zapłon. W takim przypadku wszystkie 
zawory gazowe podłączone do urządzenia 
powinny zostać zamknięte, urządzenie 
zostanie ponownie uruchomione po otwarciu 
zamkniętego zaworu i naciśnięciu przycisku 
RESET. Jeśli urządzenie nie rozpoczyna pracy 
po zresetowaniu, skontaktuj się z naszym 
autoryzowanym serwisem.

PANEL STEROWANIA PRIWA PLUS, PRIWA PLUS ErP 
i ENERWA PLUS COMBI 

Kiedy przycisk MODE zostanie przytrzymany, 
po zakończeniu cyklu, jeśli podświetlenie ekranu 
jest włączone,

wyświetli się  napis OFF (wyłącz) oznacza to, że 
urządzenie jest wyłączone.

Teraz urządzenie znajduje się w trybie gotowości 
STANDBY tryb jak wyłączony OFF.

OFF

OFF

Aby wyłączyć urządzenie gdy jest ono w trybie 
zimowym; należy przytrzymać przycisk MODE, 
po zakończeniu cyklu gdy podświetlenie jest 
włączone, wówczas przejdzie ono w tryb letni.

Następnie po powtórzeniu tej samej operacji na 
ekranie pojawi się litera po zakończeniu cyklu 
i zgaśnie podświetlenie ekranu.

21 6
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Rysunek 40 Ekran panelu sterowania Priwa Plus, Priwa Plus ErP i Enerwa Plus Combi

Rysunek 41 Ekran panelu sterowania Priwa Plus, Priwa Plus ErP i Enerwa Plus Combi
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PRZYCISKI

1. MODE, przycisk wyboru trybu.
2. Przycisk RESET.
3. Przycisk zwiększający temperaturę w instalacji grzejników (CO).
4. Przycisk zmniejszający temperaturę w instalacji grzejników (CO).
5. Gniazdo połączenia oprogramowania.
6. Cyfrowy ekran wyświetlacza
7.  Przycisk zwiększania temperatury ciepłej wody użytkowej.
8. Przycisk zmniejszania temperatury ciepłej wody użytkowej.
9. Wskaźnik modulacji płomienia
10. Temperatura wody w instalacji grzejników (CO)
11. Sygnalizator pracy w trybie grzewczym (CO)
12. Temperatura ciepłej wody użytkowej
13. Sygnalizator ogrzewania ciepłej wody użytkowej
14. Praca w trybie komfortu
15. Tryb awaryjny wymagany RESTART.
16. Sygnalizator podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
17. Manometr cyfrowy (symbol ostrzeżenia o ciśnieniu 1,3 bara; kod błędu E02 

jest wyświetlany, jeśli ciśnienie jest niższe niż ta wartość)
18. Sygnalizator awarii.

Wartość temperatury wyświetlana na ekranie urządzenia ma tolerancję 
± 3 ° C w zależności od warunków środowiskowych nie wynikających 
z działania urządzenia. Ekran modeli Combi PriwaPlus i EnerwaPlus składa się 
z podświetlanego na bursztynowo ekranu LCD z 6 przyciskami: RESET, 
MODE, CO (+), CO (-), CWU (+), CWU (-).

Przycisk RESET: służy do ponownego uruchomienia urządzenia w przypadku 
jego awarii.

MODE: Używany do przełączania między trybami zimowym i letnim oraz do 
wyłączania.
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Pozycje i powiązane powiadomienia:

OBJAŚNIENIA POZYCJI:
• Funkcja serwisowa wyświetlany jest symbol grzejnika i kran. (Funkcja 

przewidziana tylko dla autoryzowanego serwisu w takim przypadku 
poczekaj, aż funkcja zakończy się bez naciskania żadnego przycisku!)

• ZAMKNIĘTE lub wyłączone (OFF) (3 cyfrowy wyświetlacz LCD)
• tryb zimowy (WINTER)► Wyświetlana jest temperatura grzejników oraz 

symbole takie jak ° C + kran + grzejnik.
• tryb letni (SUMMER)► Wyświetlana jest temperatura grzejników oraz 

symbole takie jak ° C + kran + grzejnik.
• włączony tryb grzewczy (CH ON)► Wyświetlana jest temperatura 

grzejników oraz symbole takie jak ° C + kran + migający symbol grzejnika.
• DHW ON► Wyświetlana jest temperatura ciepłej wody użytkowej oraz 

symbole takie jak ° C + migający kran.
• Ochrona przed zamarzaniem (CH FROST PROTECTION)► Wyświetlana 

jest temperatura grzejników oraz symbole °C + migającego grzejnika + 
włączonego kotła.

• CWU OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM (DHW FROST PROTECTION)► 
Wyświetlane są symbole takie jak temperatura CO + oraz symbole °C + 
migającego grzejnika i kranu + włączonego kotła

• ZMIANA USTAWIEŃ CO/CWU► Zmiana regulacji CO zostanie 
aktywowana, gdy symbol grzejnika zacznie szybko migać. Możliwość 
zmiany ustawień CWU zostanie włączona, gdy symbol zacznie szybko 
migać.

• Funkcja serwisowa wyświetlany jest symbol grzejnika i kran. (Funkcja 
przewidziana tylko dla autoryzowanego serwisu w takim przypadku 
poczekaj, aż funkcja zakończy się bez naciskania żadnego przycisku!)

3.2.6. Wybór trybów włącz (On) /wyłącz (Off) / gotowość (Standby) 
letni (Summer) / zimowy (Winter)
przycisk włącz (ON) /  wyłącz (OFF)  nie jest dostępny na panelu 
urządzenia. Włączanie / wyłączanie urządzenia powinno być wykonywane za 
pośrednictwem automatycznego przełącznika V, który musi być podłączony 
na linii zasilającej urządzenie.

3.2.7. Tryby włącz (On) / wyłącz (Off) / gotowość (Standby)
przycisk włącz (ON) /  wyłącz (OFF)  nie jest dostępny na panelu 
urządzenia. Włączanie / wyłączanie urządzenia powinno być wykonywane za 
pośrednictwem automatycznego przełącznika V, który musi być podłączony 
na linii zasilającej urządzenie.

3.2.8. Praca w trybie zimowym (winter)
W tej pozycji urządzenie działa zarówno w celu ogrzewania pomieszczeń, 
jak i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Regulacja temperatury grzejników 
(CH) odbywa się za pomocą przycisków numerycznych (3) i (4) na rysunku 
40.  Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą 
przycisków numerycznych (7) i (8), a temperatury te są wyświetlane 
za pomocą wskaźników oznaczonych numerami (10)  dla temperatury 
grzejników (CH) i (12) dla ciepłej wody użytkowej.

Gdy urządzenie jest uruchamiane po 
raz pierwszy, ekran wyświetla  litery nG, 
a następnie liczbę (na przykład 24) wskazującą 
moc kW urządzenia.

Należy przytrzymać przycisk MODE by włączyć 
urządzenie, gdy  litera pojawi się na ekranie.

zwolnij przycisk po zakończeniu   cyklu.

Analogowy manometr znajduje się w pobliżu prawej dolnej części 
urządzenia. Ciśnienie instalacji powinno być widoczne w tym 
manometrze nawet w przypadku braku prądu.

{Jeśli masz system ogrzewania podłogowego, nasz 
autoryzowany serwis dostosuje Twoje urządzenie do „Pracy 
w niskiej temperaturze”, maksymalna temperatura powinna 
być ograniczona przyciskiem regulacji temperatury grzejnika 
(CO) (3) (np. maksymalnie 50 ° C)}.

Po uruchomieniu symbol modulacji płomienia jest widoczny w środkowej 
części ekranu. W tym trybie możesz w przedziale 35 - 80 ° C zwiększać  
i zmniejszać  temperaturę za pomocą przycisków regulacji temperatury 
grzejników (patrz. Rysunek 40) (3). Podświetlenie ekranu zaświeci się 
po naciśnięciu przycisków a symbol ° C  znajdujący się za wartością 
temperatury grzejników zacznie migać.

W takim przypadku urządzenie początkowo 
wchodzi w w tryb ogrzewania, jego symbol  
miga w lewym dolnym rogu ekranu a symbol 
kranu  jest widoczny w prawym dolnym 
rogu. Cyfrowy manometr wskazujący ciśnienie 
instalacji znajduje się w dolnej środkowej części 
ekranu,  jednocześnie widoczna jest na ekranie 
aktualna temperatura instalacji grzejników, 
a podświetlenie ekranu jest wyłączone.

Cykl rozpoczyna się na ekranie.

Następnie wyświetlany jest napis OFF 
(wyłączony),

podświetlenie ekranu zostanie wyłączone. 
Teraz urządzenie znajduje się w trybie 
gotowości (STANDBY). Wartość temperatury 
podczas dostarczania energii elektrycznej 
do urządzenia to wartość temperatury wody 
w instalacji.
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3.2.9. Praca w trybie letnim (summer) 
W tym trybie urządzenie działa tylko w celu podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Aby przełączyć na pozycję CWU

3.2.10. Zastosowanie z termostatem pokojowym (opcjonalnie)
Urządzenie Combi jest wstępnie przygotowane do podłączenia zdalnego 
sterowania poprzez termostaty środowiskowe sprzedawane jako zestawy 
opcjonalne. Wszystkie termostaty firmy Warmhaus można podłączyć 
za pomocą kabli dwużyłowych. Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi 
i instalacji podane w zestawie akcesoriów. Dzięki jednostkom sterującym 
z termostatem pokojowym oraz zegarem programowym można sterować 
urządzeniem z miejsca jego instalacji, w oparciu o temperaturę pokojową, 
a także dostosowując różne zastosowania w zależności od dnia tygodnia.

Wyłączanie urządzenia 
Aby wyłączyć urządzenie, gdy znajduje się w trybie letnim (summer)

Aby wyłączyć urządzenie (OFF) , gdy jest w trybie zimowym (WINTER)

Regulacja ciepłej wody użytkowej 
w trybie zimowym; Można ustawić wartość 
temperatury ciepłej wody użytkowej 
pomiędzy 35 - 60° C za pomocą przycisków 
numerycznych (7) i (8) znajdującymi się pod 
przyciskiem RESET. Ekran świeci podczas 
zmiany temperatury, symbol °C miga za 
wartością temperatury CWU. Podświetlenie 
ekranu wyłącza się po regulacji.

Jeśli uruchamiasz urządzenie po raz 
pierwszy, przytrzymaj przyciskMODE 
i zwolnij go po zakończeniu cyklu  na 
ekranie, początkowo przełącz urządzenie w 
tryb grzewczy, jego symbol  będzie migać 
w lewym górnym rogu ekranu. Na ekranie 
powinna być wskazywana temperatura 
instalacji grzejników, a podświetlenie ekranu 
zostanie wyłączone.

Aby przełączyć urządzenie w tryb grzania 
CWU, należy przytrzymać przycisk MODE 
i zwolnić go po zakończeniu cyklu na ekranie. 
W tym trybie  w prawym górnym rogu 
ekranu zacznie migać odpowiedni symbol, 
obecna temperatura CWU będzie widoczna 
na ekranie, a podświetlenie ekranu zgaśnie.

Kiedy przycisk MODE  jest przytrzymany, 
a lampka ekranu świeci po   zakończeniu 
cyklu,  na ekranie widoczny jest napis 
a podświetlenie ekranu wyłącza się, 
urządzenie jest wyłączone (OFF).

Kiedy przycisk MODE jest przytrzymywany, 
gdy kontrolka podświetlenie ekranu 
jest włączone po zakończeniu cyklu 

, urządzenie przechodzi w tryb letni 
(SUMMER).

Ta pozycja pozwala dostosować temperaturę 
ciepłej wody użytkowej w zakresie od 35 do 
60 ° C przy pomocy przycisków o numerach 
(7)  i (8)   pod przyciskiem RESET.

Ekran świeci podczas zmiany temperatury, 
symbol ° C miga za wartością temperatury 
CWU. Wartość jest potwierdzana po 
wyłączeniu podświetlenia ekranu po 
regulacji.

Następnie, gdy ta sama czynność zostanie 
powtórzona, po zakończeniu cyklu  
litera jest widoczna na ekranie, podświetlenie 
wyłącza się, urządzenie znajduje teraz 
w trybie gotowości (STANDBY).

Rysunek 42 Położenie termostatu

150 cm

Min.
30 cm

Termostat pokojowy powinien być zainstalowany na wysokości 
1,25 i 1,50 m od podłoża i w odległości co najmniej 30 cm.

Odległość co najmniej 30 cm powinna być zachowana od drzwi i 
okien otwartych dla cyrkulacji powietrza.

Ważne: Obowiązkowe jest posiadanie dwóch różnych linii zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych 
w przypadku używania termostatu On / Off na pilocie. Nie wolno 

używać rur ani węży urządzenia jako linii uziemiającej lub elektrycznej. 
Należy to zapewnić przed wykonaniem połączeń elektrycznych urządzenia.

Ogólny typ użytkowania 

• Skontaktuj się z naszymi autoryzowanymi serwisami odnośnie zakresie 
termostatów pokojowych zgodnych z urządzeniami combi firmy 
Warmhaus.

• Nie usuwaj elementów urządzenia podczas jego pracy.
• Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu, w którym możliwe jest 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
• Firma producenta nie ponosi odpowiedzialności za poniżej podane 

sytuacje:
 a) Wadliwa instalacja
 b) Dokonywanie ingerencji w urządzenie przez osoby nieupoważnione
 c) Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w tej książce i broszurach 

termostatu pokojowego 

Instrukcja instalacji: Instalacja urządzenia może być przeprowadzana 
wyłącznie przez Autoryzowany Serwis firmy Warmhaus. Podwójny kabel 
wymagany do instalacji jest dostarczany przez sprzedawcę.
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Okres konserwacji i serwisu: Termostat pokojowy firmy Warmhaus nie 
powinien mieć kontaktu z wodą lub nadmierną wilgocią. O ile nie wystąpią 
uszkodzenia zewnętrzne, termostat pokojowy nie wymaga żadnej 
konserwacji.

3.2.11. Zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej (opcja)
Zewnętrzny czujnik temperatury pogody (opcjonalny) może być podłączony 
do urządzenia combi przez nasz autoryzowany serwis (patrz: sekcja instalacji; 
schemat podłączenia akcesoriów), dzięki niemu użytkownik może włączyć 
automatyczną regulację temperatury grzejników z natychmiastową reakcją 
na zewnętrzne zmiany temperatury. Dzięki temu urządzeniu uzyskujemy 
wydajną i ekonomiczną pracę, obniżając temperaturę wody w grzejnikach, 
gdy wzrasta temperatura zewnętrzna, i stopniowo ją zwiększając, gdy 
zewnętrzna temperatura spada. Czujnik ten jest aktywowany zaraz po 
podłączeniu i działa niezależnie od używanego termostatu, zależność między 
temperaturą w pomieszczeniach a temperaturą zewnętrzną jest definiowana 
zgodnie z krzywymi podanymi na poniższym rysunku za pomocą przycisku 
umieszczonego na panelu urządzenia.

Po podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury, regulacja jest 
dokonywana zgodnie ze średnią zewnętrzną temperaturą z parametrem 
P04. Nasz autoryzowany serwis dokona tej regulacji podczas instalacji.

3.2.12. Dostosowywanie funkcji Urządzenia Combi
Ponieważ urządzenie Combi wyposażone jest w zaawansowaną kartę 
elektroniczną, warunki pracy i niektóre parametry związane z Twoimi 
preferencjami mogą zostać zmienione przez nasz autoryzowany serwis. 
Prosimy o kontakt z naszym autoryzowanym serwisem, jeśli jakiekolwiek 
zmiany są wymagane w podanych poniżej parametrach.

(P07) Okres zwiększonej mocy sterowanej.

Po uruchomieniu urządzenie wykorzystuje okres kontrolowany zdefiniowany 
dla osiągnięcia ustawionej maksymalnej mocy grzewczej. Okres ten jest 
standardowo ustawiony jako 3 minuty i można go zwiększyć do 3 minut.

(P08) Moc grzejnika (ogrzewania).

z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło w miejscu instalacji.
W ten sposób urządzenie działa automatycznie ze zmiennym natężeniem 
przepływu gazu w zależności od obciążenia cieplnego instalacji pomiędzy 
mocą minimalną i maksymalną. 

(P21) Wybór regionu niskiej temperatury.

Ten parametr powinien być ustawiony jako 1 dla systemów ogrzewania 
gruntowego lub systemów grzewczych pracujących w niskiej temperaturze. 
Wartość 0 (zero) jest wybrana dla systemów grzejnikowych do pracy 
w wysokich temperaturach jako standard.

(P24) Zabezpieczenie przed dziećmi

Ten parametr nie jest aktywny w standardzie, skonsultuj się z naszym 
autoryzowanym serwisem w celu aktywacji parametru (Blokada ochronna 
jest aktywowana, gdy parametr jest ustawiony na 1). Gdy funkcja jest 
aktywna przyciski są blokowane po 2 minutach od ich użycia. Blokada 
klawiatury jest dezaktywowana, gdy przycisk MODE zostanie przytrzymany, 
aż do zakończenia cyklu wyłączania blokady ochronnej. Twoje urządzenie 
jest zabezpieczone przed dokonywaniem zmian ustawień po aktywacji tej 
funkcji.
 
(P40) Okres opóźnienia zapłonu dla instalacji grzejników.

Urządzenie combi jest wyposażone w elektroniczny zegar zapobiegający 
częstemu zapłonowi podczas etapu ogrzewania. Okres ten jest standardowo 
ustawiony jako 3 minuty i można go zwiększyć do 3 minut.

(P42) Gotowa woda gorąca (ogrzewanie wstępne pasywne / aktywne).

W celu szybkiego przygotowania bez oczekiwania na żądanie ciepłej wody 
użytkowej i zmniejszenia zużycia zimnej wody podczas oczekiwania, woda 
sieciowa jest podgrzewana w wymienniku płytowym i przechowywana by 
była dostępna gdy tylko będzie potrzebna. Ta funkcja jest wyświetlana na 6 
przyciskach ekranu LCD urządzenia PriwaPlus.

Aktywacja tej funkcji w modelach PRIWA PLUS, PRIWA ErP PLUS i ENERWA 
jest wykonywana na Państwa prośbę przez nasz Autoryzowany Serwis wraz 
z parametryczną regulacją. 

Funkcja odpowietrzania

Aktywacja w menu dla modeli LAWA, PRIWA i ENERWA:

Funkcję odpowietrzania można włączyć, naciskając przycisk RESET 
przez dłużej niż 5 sekund, gdy przycisk CH i przycisk CWU znajdują się 
w pozycji maksymalnej. Po włączeniu tej funkcji, 3-drożny zawór i pompa są 
obsługiwane lub nie są obsługiwane w celu usunięcia powietrza z instalacji 
grzejników.

Rysunek 43 Zewnętrzny czujnik temperatury
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Rysunek 45 Resetowanie i przyciski pozycja MAX
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3.3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
3.3.1. Tabela kodów błędów

Błąd
Kod Opis błędu Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie(a)

E 01 Interwencja termostatu 
wydechowego (otwarta 
komora spalania kotła)

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Czujnik spalin uszkodzony 1-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł
2-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 02 Niskie ciśnienie wody w
układzie
błędnie ustawiony 
parametr

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Za niskie ciśnienie wody w kotle 1-) Napełnij kocioł do ciśnienia 1,2-1,5 bar zgodnie z instrukcją na stronie 28 lub 29 problem zostanie 
automatycznie usunięty
2-) Sprawdź na manometrze znajdującym się po prawej dolnej stronie kotła , czy ciśnienie w układzie 
wynosi 1,2 - 1,5 bar
3-) Jeśli problem się utrzymuje, zadzwoń do autoryzowanego serwisu
4-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł

E 03 Wysokie ciśnienie wody
w układzie

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Wysokie ciśnienie wody w
kotle wynoszące ponad 2,8 bar

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź uważnie wszystkie styki
3-) Sprawdź rezystywność czujnika temperatury wody grzewczej w domu zgodnie ze stroną 95 w 
sekcji 4.30, jeśli wartość znajduje się poza tolerancją wymień czujnik
4-) Sprawdzić kable i złącza między podwójnym czujnikiem a płytą
5-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł

E 04 Uszkodzony czujnik 
temperatury
wody grzewczej

Kocioł nie działa,
w trybie cwu, ale nadal 
działa
w trybie centralnego 
ogrzewania,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

Uszkodzony czujnik temperatury
wody grzewczej

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 05 Uszkodzony czujnik 
przepływu
wody grzewczej

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

Uszkodzony czujnik przepływu wody 
grzewczej

1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
2-) Sprawdź czy inne urządzenia gazowe, działają
3-) Sprawdź, czy główny zawór gazu jest otwarty
4-) Sprawdzić zawór gazowy pod kotłem jest otwarty
1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
6-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 06 Brak zapłonu Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Awaria zasilania gazem 1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
2-) Sprawdź, czy zawory centralnego ogrzewania kotła, są otwarte
3-) Sprawdź, czy wszystkie zawory grzejnikowe są otwarte, jeśli są zamknięte, co najmniej 3 metry 
grzejnika muszą być otwarte
4-) ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
5-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 07 Interwencja termostatu 
bezpieczeństwa

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Brak wody w układzie
> Blokada pompy
> Awaria pompy
> Wiązka pompy
> Blokada instalacji

1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
2-) Sprawdź, czy zawory centralnego ogrzewania kotła, są otwarte
3-) Sprawdź, czy wszystkie zawory grzejnikowe są otwarte, jeśli są zamknięte, co najmniej 3 metry 
grzejnika muszą być otwarte
4-) ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
5-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 08 Awaria obwodu płomienia Fałszywy sygnał 
płomienia z
komory spalania lub 
elektrody

> Blokada wody na syfonie
> Płytka drukowana

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 09 Brak cyrkulacji wody
układzie.

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Brak wody w układzie
> Blokada pompy
> Awaria pompy
> Wiązka pompy
> Blokada instalacji

1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
2-) Sprawdź, czy zawory centralnego ogrzewania kotła, są otwarte
3-) Sprawdź, czy wszystkie zawory grzejnikowe są otwarte, jeśli są zamknięte, co najmniej 3 metry 
grzejnika muszą być otwarte
4-) ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
5-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 10 Uszkodzony powrotny 
czujnik temperatury 
centralnego ogrzewania

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Uszkodzony czujnik powrotny 
temperatury centralnego ogrzewania

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 11 Modulator zaworu 
gazowego
odłączony

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Wiązka zaworu gazowego 1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź okablowanie zaworu gazowego między płytą a zaworem gazowym

E 12 Sonda temperatury CWU
w zasobniku, uszkodzona

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Uszkodzony czujnik temperatury 
wody grzewczej w zasobniku

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź ostrożnie wszystkie styki
3-) Sprawdź rezystancję czujnika temperatury wody grzewczej w domu
4-) Sprawdzić kable i złącza między czujnikiem a płytą
5-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł

E 13 Alarm czujnika 
przekroczenia temperatury 
spalin

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Zbyt wysoka temperatura spalin 
na wylocie
wartość > 105 ° C

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 14 Układ odprowadzania 
spalin
błąd czujnika temperatury

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Temperatura spalin układu 
centralnego ogrzewania
uszkodzony czujnik

1-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł
2-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 15 Awaria wentylatora 
(informacja zwrotna / 
zasilanie)

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Wiązka wentylatora 1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Dokładnie sprawdź styki w wiązce przewodów na głównego zasilania wentylatora, jeśli główne 
zasilanie nie jest podłączone, wentylator nie będzie działał i kocioł się nie włączy
3-) Sprawdź, czy styki w wiązce przewodów są poprawnie podłączone do wentylatora PWM, jeśli nie, 
wentylator będzie pracował z wydajnością 100%
4-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł

E 16 Uszkodzony powrotny 
czujnik temperatury 
centralnego ogrzewania

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Uszkodzony czujnik powrotny 
temperatury centralnego ogrzewania

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź uważnie wszystkie styki
3-) Sprawdź rezystywność czujnika powrotnego temperatury wody grzewczej zgodnie ze stroną 93 w 
sekcji 4.28, jeśli wartość znajduje się poza tolerancją wymień czujnik
4-) Sprawdzić kable i złącza między czujnikiem powrotnym a płytą
5-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł
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Błąd
Kod Opis błędu Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie(a)

E 17 Różnica temperatur
między PRZEPŁYWEM a 
LIMITEM NTC (Podwójna 
sonda ogrzewania) jest 
uszkodzona

Czujnik PRZEPŁYWU i 
LIMITU
(Podwójny czujnik NTC) 
awaria

> Czujnik przepływu i limitu
(podwójny NTC) uszkodzony

1-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł
2-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 19 Wybór przepływu wody za 
pomocą
odczytu danych z 
przepływomierza wody

Brak ogrzewania 
domowego
woda na żądanie

Błędne parametry ustalone w 
menu TsP

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Tylko autoryzowany serwis może dostosować parametr TsP P01 = 0 z wartością domyślną

E 20 Nadmierna temperatura 
CO,
Temperatura centralnego
ogrzewania> TSP 81 
wartość ° C

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Brak wody w układzie
> Blokada pompy
> Awaria pompy
> Wiązka pompy
> Blokada instalacji

1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
2-) Sprawdź, czy zawory centralnego ogrzewania kotła, są otwarte
3-) Sprawdź, czy wszystkie zawory grzejnikowe są otwarte, jeśli są zamknięte, co najmniej 3 metry 
grzejnika muszą być otwarte
4-) ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
5-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 21 Temperatura Delta
Przepływ i powrót 
centralnego ogrzewania
> TSP 82 wartość ° C

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Brak wody w układzie
> Blokada pompy
> Awaria pompy
> Wiązka pompy
> Blokada instalacji

1-) Najpierw ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
2-) Sprawdź, czy zawory centralnego ogrzewania kotła, są otwarte
3-) Sprawdź, czy wszystkie zawory grzejnikowe są otwarte, jeśli są zamknięte, co najmniej 3 metry 
grzejnika muszą być otwarte
4-) ZRESETUJ kocioł i sprawdź, czy problem został usunięty
5-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 28 Osiągnięto maksymalną 
dozwoloną kolejnych 
resetów blokady

Osiągnięto maksymalną 
ilość
restartów

Zbyt wiele kolejnych awarii blokady 
(po których następuje reset) z 
powodu innych możliwych przyczyn

1-) Usuwanie resetu zasilania będzie dozwolone
2-) Sprawdź przyczynę powstawania błędu
3-) Jeśli błąd nadal występuje, zadzwoń do autoryzowanego serwisu

E 37 Anomalia związana z 
niskim napięciem

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

Niskie napięcie <165 VAC +/- 5%
w sieci
tryb OR Podczas kalibracji Au-TO
tryb <182 VAC +/- 5%

1-) Zadzwoń do dostawcy prądu
2-) Błąd zostanie usunięty, jeśli napięcie zasilania będzie wyższe niż  170 VAC +/- 5%
3-) Jeśli błąd o kodzie E37 pojawił się podczas kalibracji, kalibracja nie może być zakończona, chyb a 
że napięcie zasilania będzie wyższe niż 188 VAC +/- 5%

E 40 Zła częstotliwość
w sieci,

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

Nieprawidłowa częstotliwość będąca 
,poza wartością tolerowaną 50 Hz 
+/- 5%

1-) Zadzwoń do dostawcy prądu
2-) Błąd zostanie skasowany, jeśli częstotliwość zasilania znajdzie się w zakresie 50 Hz +/- 5%

E 41 Utrata płomienia lub 
więcej niż
6 kolejnych prób zapłonu

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Zbyt wiele ciepłej wody użytkowej 
żądanie w krótkim okresie (1 min)
> Niskie ciśnienie gazu

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 42 Anomalia przycisków Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

Ustawiono nieprawidłowe parametry 
w menu TsP

1-) Wezwij serwis

E 43 Błąd komunikacji
Opentherm

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 43 po 1
minucie występowania 
błędu komunikacji

Linia Opentherm odłączona 1-) Odłącz i ponownie podłącz zasilanie kotła  błąd o kodzie E 43 zostanie skasowany, a kocioł i 
przyciski zaczną ponownie działać
2-) Wymień baterie modułu pokojowego na nowe i zresetuj urządzenie  z poziomu modułu
3-) Sprawdź połączenie między kotłem a modułem pokojowym. Jeśli połączenie zostało pomyślnie 
skonfigurowane, symbol 19 opisany na  stronie 37 zostanie aktywowany na ekranie
4-) Zadzwoń do autoryzowanego serwisu, aby ponownie podłączyć połączenie Openterm

rE 44 Skumulowane przerwy
Nieudane próby zapłonu
palnika.

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Przerwy w wiązce elektrycznej
> Uderzenie hydrauliczne w sieci
> Zbyt wiele żądań z odbiorników w 
zbyt krótkim
czasie lub inny błąd.

1-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł
2-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 62 Żądanie kalibracji Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Kalibracja nie została wykonana
> Płyta została wymieniona, ale 
nie użyto klucza serwisowego ze 
zdemontowanej tablicy
> Klucz serwisowy uszkodzony lub
odłączony
> Aktualizacja oprogramowania

1-) Wezwij serwis

E 72 Nie wystąpiło ogrzewanie 
Delta T przy zapłonie

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Czujnik PRZEPŁYWU LUB 
POWROTU  nie jest włączony
pozycja

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź czujnik PRZEPŁYWU I POWROTU.

E 74 Uszkodzona druga sonda 
temperatury CO

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Uszkodzony czujnik przepływu i 
limitu (podwójny NTC)

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdzić rezystancję sondy temperatury CO (podwójna sonda ntc CO jest używana jako 
urządzenie ograniczające temperaturę) zgodnie z informacjami ze strony 94 w sekcji 4.29, jeśli 
wartości są poza tolerancją wymień podwójny czujnik NTC
3-) Sprawdzić kable i złącza między podwójnym czujnikiem NTC a płytą
4-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł

E 77 Bezwzględne wartości 
prądu
osiągnięte

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Ciśnienie wlotowe gazu
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Przerwy w połączeniach kablowych
> Kalibracja spalania
> Płytka drukowana
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź, czy ciśnienie zasilania gazem wynosić 20-17 mBar. Ciśnienie gazu musi mieścić się 
między tymi wartościami podczas pracy kotła
3-) Sprawdzić czy przewód spalinowy wykonany jest właściwie lub czy nie występuje blokada spalin
4-) Sprawdź recyrkulację (wyciek gazów spalinowych) ze przewodów spalinowych do strony 
świeżego powietrza, sprawdzić uszczelnienia przewodów spalinowych
5-) Sprawdź wszelkie problemy z elektrodą jonizacyjną (np. Kondensacja, rdza itp.) Skontroluj pozycję 
elektrody, jeśli elektroda jest nieprawidłowo skalibrowana, skalibruj ją zgodnie z instrukcją obsługi, str. 
118 lub 119
6-) Sprawdź, czy zwoje wymiennika ciepła nie są zatkane
7-) Sprawdź kondensację na okablowaniu I / LUB na płycie
8-) Sprawdź połączenie uziemienia między płytą a elektrodą
9-) Sprawdź połączenie płytą a elektrodą
10-) Sprawdź wartości spalania CO2 lub O2 w trybie HI i LO w trybie czyszczenia zgodnie z instrukcją 
na stronie 67-70
11-) Wykonaj automatyczną kalibrację zgodnie z instrukcjami na stronach 76 lub 77
12-) Jeśli błąd nadal występuje Wymień płytę, ale użyj oryginalnego klucza serwisowego z płyty 
zdemontowanej, aby zachować oryginalne parametry i punkty kalibracji. Jeśli oryginalny klucz 
serwisowy nie może zostać użyty, dostosuj P15 do wartości domyślnej mocy kotła i przeprowadź 
kalibrację Au-To zgodnie z instrukcjami na stronie 76 lub 77
13-) jeśli nie uda się wymienić zaworu gazowego i przeprowadzić kalibracji Au-To zgodnie z 
instrukcjami ze stron 76 lub 77 Uwaga: kalibracja Au-To może być wykonywana tylko przez 
autoryzowany serwis
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Błąd
Kod Opis błędu Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie(a)

E 78 Osiągnięta maksymalna 
wartość prądu regulacji

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Ciśnienie wlotowe gazu
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Przerwy w połączeniach kablowych
> Kalibracja spalania
> Płytka drukowana
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 79 Osiągnięta minimalna 
wartość prądu regulacji

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Ciśnienie wlotowe gazu
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Przerwy w połączeniach kablowych
> Kalibracja spalania
> Płytka drukowana
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 80 Problem z obwodem 
elektronicznym
sterownikiem zaworu 
gazowego

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Płytka drukowana
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 81 Blokada spalania
problem przy uruchamianiu 
(1)

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Silna blokada spalin
> Problem ze spalaniem
> Niewłaściwy kanał spalinowy
> Ciśnienie wlotowe gazu
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Pozycja elektrody
> Kalibracja spalania

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E82 Blokada spalania
problem w modelach Lawa 
/ Lawa Plus

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Kalibracja spalania

1-) Jeśli jest silny wiatr (np. Burza z wiatrem) poczekaj, aż burza ustanie, a następnie zresetuj kocioł
3-) Jeśli problem się utrzymuje, zadzwoń do autoryzowanego serwisu

E83 Tymczasowy problem z 
nieprawidłowym spalaniem 
w modelach Lawa / Lawa 
Plus

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Kalibracja spalania

1-) Jeśli jest silny wiatr (np. Burza z wiatrem) poczekaj, aż burza ustanie, a następnie zresetuj kocioł
3-) Jeśli problem się utrzymuje, zadzwoń do autoryzowanego serwisu

E 84 Obniżenie wydajności 
spowodowane
(przypuszczalnie) niskim 
ciśnieniem wlotowym gazu

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Ciśnienie wlotowe gazu
> Problem ze spalaniem

1-) Jeśli jest silny wiatr (np. Burza z wiatrem) poczekaj, aż burza ustanie, a następnie zresetuj kocioł
3-) Jeśli problem się utrzymuje, zadzwoń do autoryzowanego serwisu
2-) Sprawdź, czy ciśnienie zasilania gazem wynosić 20-17 mBar. Ciśnienie gazu musi mieścić się 
między tymi wartościami podczas pracy kotła
4-) Sprawdź wartości spalania CO2 lub O2 w trybie HI i LO w trybie czyszczenia zgodnie z instrukcją 
na stronie 67-70
5-) Wykonaj automatyczną kalibrację zgodnie instrukcjami ze str. 76 lub 77, JEŚLI wartości spalania są 
poza tolerancją
Uwaga: Tylko autoryzowany serwis może przeprowadzić kalibrację Au-To

E 87 Problem z obwodem 
elektronicznym
zaworu

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Przerwy w połączeniach kablowych
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdź okablowanie zaworu gazowego między płytą a zaworem gazowym
3-) Zmierz rezystancję cewki zaworu gazowego zgodnie z instrukcją na stronie 92, jeśli wartości dla 
cewki zaworu gazowego są poza tolerancją, należy wymienić zawór gazowy i wykonać kalibrację Au-
To zgodnie z instrukcją ze strony 76 lub 77
Uwaga: Tylko autoryzowany serwis może przeprowadzić kalibrację Au-To

E 88 Błąd obwodu 
zarządzającego 
elektronicznym zaworem 
gazowym

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Przerwy w połączeniach kablowych
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 89 Problem ze spalaniem
sygnał sprzężenia 
zwrotnego

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 89

> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Przerwy w połączeniach kablowych
> Kalibracja spalania
> Płytka drukowana
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 90 Nie można wyregulować
spalania

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze przepływu 
spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Przerwy w połączeniach kablowych
> Kalibracja spalania
> Płytka drukowana
> Awaria zaworu gazowego

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis



28

Błąd
Kod Opis błędu Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie(a)

E 92 Kompensacja 
powietrza aktywna

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Możliwy wiatr
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze 
przepływu spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Kalibracja spalania
> Regulacja mocy minimalnej

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 93 Nie można 
wyregulować
spalania (tymczasowo)

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Recyrkulacja na drodze 
przepływu spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Pozycja elektrody
> Kalibracja spalania
> Awaria zaworu gazowego
> Płytka drukowana

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 94 Możliwe niskie ciśnienie 
gazu
lub recyrkulacja spalin

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Niskie ciśnienie wlotowe gazu
> Recyrkulacja na drodze 
przepływu spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Pozycja elektrody
> Kalibracja spalania
> Awaria zaworu gazowego
> Płytka drukowana

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis
2-) Sprawdzić czy przewód spalinowy wykonany jest właściwie lub czy nie występuje 
blokada spalin
3-) Sprawdź recyrkulację (wyciek gazów spalinowych) ze przewodów spalinowych do 
strony świeżego powietrza, sprawdź i uszczelnij przewody spalinowe
4-) Sprawdź wszelkie problemy z elektrodą jonizacyjną (np. Kondensacja, rdza itp.) 
Skontroluj pozycję elektrody, jeśli elektroda jest nieprawidłowo skalibrowana, skalibruj 
ją zgodnie z instrukcją obsługi, str. 118 lub 119
5-) Sprawdź wartości spalania CO2 lub O2 w trybie HI i LO w trybie czyszczenia 
zgodnie z instrukcją na stronie 67-70
6-) Wykonaj automatyczną kalibrację zgodnie z instrukcjami na stronach 76 lub 77
7-) Jeśli nie uda się usunąć usterki należy wymienić zawór gazowy, i przeprowadź 
kalibrację Au-To zgodnie instrukcją ze strony 76 lub 77
12-) Jeśli błąd nadal występuje Wymień płytę, ale użyj oryginalnego klucza 
serwisowego z płyty zdemontowanej, aby zachować oryginalne parametry i punkty 
kalibracji. Jeśli oryginalny klucz serwisowy nie może zostać użyty, dostosuj P15 do 
wartości domyślnej mocy kotła i przeprowadź kalibrację Au-To zgodnie z instrukcjami 
na stronie 76 lub 77
Uwaga: Tylko autoryzowany serwis może przeprowadzić kalibrację Au-To

E 95 Przerywane
spalanie

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Wiązka elektrody i uziemienia
> Starzenie się lub rdza na 
elektrodzie
> Pozycja elektrody
> Kalibracja spalania

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 96 Blokada przewodów 
zasysania powietrza lub
spalinowych

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Blokada przewodów 
kominowych
> Blokada na drodze zasysania 
powietrza

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 98 Błąd SW, błąd startowy
płyty

Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Problem z oprogramowaniem 
kotła

1-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

E 99 Błąd ogólny Kocioł nie działa,
Migający na ekranie
kod błędu E 21

> Problem z osprzętem 
elektronicznym
kotła

1-) Zresetuj i uruchom ponownie kocioł
2-) Najpierw wezwij autoryzowany serwis

mi-
ga-
nie-
iet-
lacza 
LCD

Włączony tryb połowy 
mocy
Modele Lawa / Lawa 
Plus

Kocioł nadal działa,
migający ekran kotła
nadal działa

> Recyrkulacja na drodze 
przepływu spalin
> Zablokowany lub niewłaściwy 
przewód spalinowy
> Kalibracja spalania
> Tymczasowy wiatr

1-) Jeśli jest silny wiatr (np. Burza z wiatrem) poczekaj, aż burza minie, a rozpocznij 
używanie kotła, ponieważ jest po upływie 36 lub 48 godzin kocioł sam próbuje 
automatycznie usunąć tryb połowy mocy, stopniowo zwiększając moc.
2-) Jeśli problem utrzymuje się po 48 godzinach Zadzwoń do autoryzowanego serwisu

(1) Zadzwoń do Autoryzowanego Serwisu, jeśli awaria nie ustąpi.
(2) awaria o numerze 81 odpowiada każdemu zablokowaniu przewodu odprowadzania spalin. W takim przypadku należy skonsultować się z autoryzowanym technikiem serwisowym 
przed ponownym uruchomieniem urządzenia.
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3.4. ZALECENIA DOTYCZĄCE EKONOMICZNEGO 
STOSOWANIA URZĄDZENIA COMBI
Urządzenie combi w trybie ECO jest dostosowywane do użytku 
ekonomicznego, zalecamy go nie zmieniać.

Prawidłowy dobór wydajności

Obliczenia strat ciepła dla urządzenia combi należy wykonać prawidłowo, 
a wydajność urządzenia powinna być zgodna z tym obliczeniem. Urządzenia 
nieposiadające odpowiedniej wydajności bendą późno reagować na żądania 
związane z ogrzewaniem, urządzenia o większej niż konieczna wydajności 
mogą powodować dyskomfort i większe zużycie paliwa, ponieważ będą 
się częściej załączać i wyłączać. Dlatego też wydajność urządzenia należy 
dobierać w zależności od potrzeb.  

Materiały izolacyjne

Izolacja budynku jest najważniejszym elementem zmniejszającym straty 
ciepła i zużycie gazu. Ponieważ jednak urządzenie combi ma najwyższą 
w swojej klasie grubość izolacji, straty ciepła są zminimalizowane.

Grzejniki

Zapewnij odpowiedni rozkład ciśnienia w instalacji grzejników w domu, 
dokonując regulacji zaworów grzejnikowych. Umieszczanie mebli przed 
grzejnikami blokuje cyrkulację powietrza zmniejsza komfort oraz zwiększa 
zużycie paliwa. Przymknięcie zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach 
nieużywanych przez dłuższy czas lub zastosowanie termostatycznego 
zaworu grzejnikowego, ustawionego na najniższą temperaturę i zamknięcie 
drzwi do tego pomieszczenia może przynieść oszczędności spowodowane 
nie ogrzewaniem nieużywanych pomieszczeń. 

Ciepła woda użytkowa

Zawsze ustawiaj temperaturę ciepłej wody użytkowej w przedziale 
38 ~ 42 ° C. Ustawienie regulatora temperatury na niższą pozycję zapewnia 
znaczną oszczędność energii. Ponadto wysoka temperatura ciepłej wody 
użytkowej powoduje silne zwapnienia i negatywnie wpływa na działanie 
urządzenia (na przykład dłuższe okresy nagrzewania, mniejsze natężenie 
przepływu).

Termostatyczne zawory grzejnikowe 

Zwiększone oszczędności i komfort można uzyskać, równoważąc dystrybucję 
ciepła w domu za pomocą termostatycznych zaworów grzejnikowych.

Termostaty pokojowe 

Twoje urządzenie combi po wyposażeniu w termostat pokojowy będzie 
działać bardziej ekonomicznie, ponieważ będziesz mieć możliwość 
dostosowania żądanej temperatury pomieszczenia zgodnie z czasami 
komfortu i ekonomii za pomocą termostatów pokojowych. Dzięki temu 
możesz regulować temperaturę swojego pokoju, jak chcesz, a także możesz 
uzyskać około 6% oszczędności energii przy każdym spadku temperatury.

Wentylacja

Nie zostawiaj lekko otwartych okien do wentylacji pomieszczenia/ 
pomieszczeń. W takim przypadku nastąpi ciągła utrata ciepła i nie nastąpi 
żadna poprawa w jakości powietrza w pomieszczeniu.

Całkowite otwarcie okien na krótki okres zapewnia lepszy wynik. Podczas 
wentylacji termostatyczne zawory grzejnikowe należy ustawić na najniższą 
temperaturę.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: w celu zachowania żywotności kotła i utrzymania niezmienionych 
w czasie, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa które go wyróżniają, 
należy  czynności konserwacyjne wykonywać przynajmniej raz w roku 
i postępować zgodnie z tym, co podano we właściwym punkcie 
instrukcji dotyczącej corocznej kontroli i konserwacji urządzenia, zgodnie 
z obowiązującymi normami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi. 

Zalecamy zawarcie umowy na coroczne czyszczenie i konserwację 
z autoryzowaną lokalną firmą.

3.5. KWESTIE WYMAGANE, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ DO 
UWZGLĘDNIENIA WARUNKÓW GWARANCJI
Niniejsza gwarancja udzielona przez firmę WARMHAUS nie obejmuje 
eliminacji awarii wynikających z nieprawidłowego użytkowania produktu, 
a także awarii powstałych na skutek niżej podanych sytuacji

1. Uszkodzenia i awarie powstałe w urządzeniach, które nie zostały po raz 
pierwszy uruchomione przez autoryzowany serwis firmy Warmhaus,

2. Uszkodzenia i awarie wynikające z używania produktu niezgodnie 
z zaleceniami podanymi w instrukcji użytkownika i używania urządzenie 
niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Szkody i awarie wynikające z nieprawidłowego wyboru typu urządzenia,

4. Szkody i awarie wynikające z konserwacji i napraw wykonywanych przez 
osoby inne niż nasze autoryzowane serwisy,

5. Uszkodzenia i awarie powstałe w wyniku transportu, rozładunku, 
załadunku, magazynowania, czynników zewnętrznych (zgniecenia, 
zadrapania, pęknięcia) i czynników chemicznych po dostarczeniu 
produktu,

6. Szkody i uszkodzenia powstałe na skutek  pożarów i wyładowań 
atmosferycznych,

7. Szkody i awarie wynikające z użycia niewłaściwego paliwa lub paliwa 
o niewłaściwej charakterystyce

8. Szkody i awarie wynikające z użycia nieuziemionego gniazda oraz zbyt 
niskiego lub zbyt wysokiego napięcia;

9. Szkody i awarie wynikające z wadliwych instalacji elektrycznych,

10.Szkody i awarie wynikające z niedokonywania corocznej konserwacji i

11. czyszczenia w ramach okresowych czynności konserwacyjnych 
wykonanych przez nasze autoryzowane serwisy,

12.Szkody i awarie, które mogą wystąpić w urządzeniu lub obszarze 
użytkowania z powodu innych produktów i akcesoriów używanych razem 
z urządzeniem objętym gwarancją

13.Uszkodzenia i awarie wynikające z mrozu / oblodzenia lub  z użytkowania 
w miejscach na zewnątrz budynków (otwarty balkon itp.).

14.Zmiana etykiety rejestru i certyfikatu gwarancji,

15Uszkodzenia i awarie wynikające z użycia wody o innej wartościach niż te 
określone w instrukcji obsługi urządzenia,

Usunięcie powyższych awarii zostanie dokonana odpłatnie.

Drogi kliencie,
wierzymy, że ważne jest dostarczanie dobrych produktów, a także 
świadczenie dobrych usług.

Zalecenia i dane, których należy przestrzegać:

1. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia należy zachować dokument 
obsługi technicznej wydany przez autoryzowany serwis, kopię faktury za 
urządzenie i dokument gwarancyjny zatwierdzony przez autoryzowanego 
dealera..

2. Używaj produktu zgodnie z zasadami instalacji i obsługi.

3. Zachowaj „DOKUMENT SERWISOWY”, jeśli otrzymasz go od technika 
serwisu po wykonaniu usługi. Dokument serwisowy będzie przydatny 
w przypadku jakichkolwiek problemów, które mogą pojawić się podczas 
użytkowania urządzenia.



DANE TECHNICZNE JED-
NOSTKA

WARMHAUS

Priwa 24/31 i 
PriwaPlus 24/31

Priwa 28/35 i 
PriwaPlus 28/35

Priwa 33/40 i
Priwa Plus 33/40

Certyfikat CE CE-1015CT0706 :18 CE-1015CT0706 :18 CE-1015CT0706 :18

Obwód gazowy

Typ gazu G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Ciśnienie gazu zasilającego mbar 20 25 30 37 20 25 30 37 20 25 30 37

Maksymalne zużycie gazu m³/h 2,38 * 2,85 0,728 0,92 3,05 * 3,47 0,857 1,18 3,402 4,127 0,992 1,302

Minimalne zużycie gazu m³/h 0,37* 0,43 0,107 0,11 0,397* 0,456 0,109 0,144 0,434 0,524 0,133 0,168

* (Gaz ziemny G20) Obciążenie cieplne (Hu = 10,56 kWh / m³)

Układ promiennikowy Adaptacyjny układ gazowy Adaptacyjny układ gazowy Adaptacyjny układ gazowy

Zakres modulacji 1:10 1:10 1:10

Materiał z którego wykonano wymiennik ciepła Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Wydajność G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

(80/60 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej % 98,03 97,84 97,48 97,76 97,88 98,15 97,57 98,59 98,00 98,23 97,61 98,04

(50/30 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej % 105,11 105,34 101,95 103,63 105,0 105,2 102,89 104,67 105,4 105,53 103,06 105,43

Wydajność przy obciążeniu 30% przy 36/30 ° C % 108,29 108,38 104,28 108,29 107,54 107,83 105,37 107,36 107,2 107,06 104,62 106,98

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń (wyrażona w GCV(całkowita wartość 
kaloryczna))

% 92 (klasa A) 92 (klasa A) 92 (klasa A)

Obwód grzejników G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Maksymalna moc cieplna Qn kW 24,25 24,25 24,25 24,25 28,7 28,7 28,7 28,7 33,7 33,7 33,7 33,7

Minimalna moc cieplna Qn kW 3,5 3,5 3,5 2,8 3,75 3,75 3,75 3,75 4,35 4,35 4,35 4,35

Maksymalna moc cieplna Pn (80/60 ° C) kW 23,7 23,7 23,6 23,7 28 28 28 28 33,02 33,02 32,8 33,02

Minimalna moc cieplna Pn (80/60 ° C) kW 3 3 3,2 2,5 3,5 3,5 3,25 3,45 4,1 4,1 4,1 4,1

Maksymalna moc cieplna Pn (50/30 ° C) kW 25 25 24,70 25 30 30 29,5 30 35,5 35,5 34,7 35,5

Minimalna moc cieplna Pn (50/30 ° C) kW 3,6 3,6 3,55 2,9 3,90 3,90 3,74 3,59 4,60 4,60 4,60 4,60

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) wysoka 
temperatura ºC 25÷80 25÷80 25÷80 

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) niska 
temperatura ºC 25÷47 25÷47 25÷47

Ciśnienie robocze (maksymalne) bar 3 3 3

Ciśnienie robocze (minimalne) bar 0,5 0,5 0,5

Objętość użytkowa zbiornika wyrównawczego bar 8 10 10

Ciśnienie pompy (przy prędkości przepływu 1000 l / h) mH2O 5,3 5,3 5,3

Ciśnienie pompy (przy prędkości przepływu 500 l/h) mH2O 5,9 5,9 5,9

Maksymalna wydajność pompy l / h 2500 2500 2500

Obwód ciepłej wody użytkowej

Maksymalna moc cieplna CWU kW 31,15 35 38,8

Minimalna moc cieplna CWU kW 3,5 3,75 4,35

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 30 ° C) l / min. 14,80 16,80 19,00

Min. natężenie przepływu ciepłej wody użytkowej (dla 
aktywacji funkcji CWU) l / min. 1,5 1,5 1,5

Maksymalne ciśnienie wody bar 10 10 10

Minimalne ciśnienie wody bar 0,5 0,5 0,5

Zakres regulacji temperatury °C 35 - 60 35 - 60 35 - 60

Obwód energii elektrycznej

Zasilanie energią elektryczną V AC 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15

Zużycie energii elektrycznejMaks./Min.) Watt 123 / 87 130 / 87 140 / 90

Wskaźnik ochrony IP IPX5D IPX5D IPX5D

Obwód spalin G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Temperatura spalin (Qn)

(80/60 ° C) Temperatura spalin (min. /max.) ºC 69,3 / 70,5 64,6 / 70,2 57,1 / 70,0 59,9 / 69,7 60,8 / 66,1 55,1 / 64,6 56,6 / 67,2 57,6 / 65,0 56,8 / 62,3 56,9 / 62,2 54,4 / 66,7 58,2 / 67,4

(50/30 ° C) Temperatura spalin (min. /max.) ºC 48,5 / 50,5 47,7 / 49,4 42,8 / 57,0 47,0 / 50,5 44,5 / 44,5 44,0 / 44,1 42,2 / 49,8 43,4 / 44,9 46,8 / 44,2 46,7 / 44,5 40,6 / 48,4 48,7 / 48,9

Maksymalna temperatura spalin [Maksymalne obciążenie 
w trybie CWU] ºC 70 70 70

NOx Klasa 6 6 6

Ważona wartość Nox (GCV) (całkowita wartość 
kaloryczna)

mg/kWh 20 19 42 31 41 31 43 49 34 32 43
53

Natężenie przepływu spalin (60/80 ° C - Qn) 
Nominalne / Minimalne g/s 10,32 / 1,6 10,78 / 1,62 10,58 / 1,26 9,91 / 1,18 13,23 / 1,72 13,13 / 1,73 12,29 / 1,56 12,71 / 1,62 14,76 / 1,88 15,54 / 1,97 14,28 / 1,97

14,03 / 1,81

Natężenie przepływu masy spalin (60/80 ° C - Qn) 
[Maksymalne obciążenie w trybie CWU] g/s 14,01 14,04 13,58 12,71 15,53 15,82 14,91 14,65 18,36 18,54 17,00 16,65

Spadek ciśnienia w przewodzie wentylatora Pa 35 ÷ 140 35 ÷ 140 35 ÷ 140

Wymiary

ogólne (W x S x G): mm 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288

Poziom głośności dB(A) 52 54 50

Materiał grupy hydraulicznej Mosiądz Mosiądz Mosiądz

Waga netto kg 32,5 33,7 34,5

Waga urządzenia zapakowanego kg 34,7 35,9 36,7

Typ C13, C33, C53, C63, C83,
C93, C103, B23, B23P, B33

C13, C33, C53, C63, C83,
C93, C103, B23, B23P, B33 

C13, C33, C53, C63, C83,
C93, C103, B23, B23P, B33 

Kategoria

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)



DANE TECHNICZNE JED-
NOSTKA

WARMHAUS

Priwa ErP 24/31 i 
Priwa Plus ErP 24/31

Priwa ErP 28/35 i 
Priwa Plus ErP 28/35

Priwa ErP 33/40 i 
Priwa Plus ErP 33/40

Certyfikat CE CE-1015CT0706 :18 CE-1015CT0706 :18 CE-1015CT0706 :18

Obwód gazowy

Typ gazu G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Ciśnienie gazu zasilającego mbar 20 25 30 37 20 25 30 37 20 25 30 37

Maksymalne zużycie gazu m³/h 2,38 * 2,85 0,728 0,92 3,05 * 3,47 0,857 1,18 3,402 4,127 0,992 1,302

Minimalne zużycie gazu m³/h 0,37* 0,43 0,107 0,11 0,397* 0,456 0,109 0,144 0,434 0,524 0,133 0,168

* (Gaz ziemny G20) Obciążenie cieplne (Hu = 10,56 kWh / m³)

Układ promiennikowy Adaptacyjny układ gazowy Adaptacyjny układ gazowy Adaptacyjny układ gazowy

Zakres modulacji 01:10 01:10 01:10

Materiał z którego wykonano wymiennik ciepła Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Wydajność G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

(80/60 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej % 98,03 97,84 97,48 97,76 97,88 98,15 97,57 98,59 98,00 98,23 97,61 98,04

(50/30 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej % 105,11 105,34 101,95 103,63 105,0 105,2 102,89 104,67 105,4 105,53 103,06 105,43

Wydajność przy obciążeniu 30% przy 36/30 ° C % 108,29 108,38 104,28 108,29 107,54 107,83 105,37 107,36 107,2 107,06 104,62 106,98

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń (wyrażona w GCV(całkowita wartość 
kaloryczna))

% 92 (klasa A) 92 (klasa A) 92 (klasa A)

Obwód grzejników G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Maksymalna moc cieplna Qn kW 24,25 24,25 24,25 24,25 28,7 28,7 28,7 28,7 33,7 33,7 33,7 33,7

Minimalna moc cieplna Qn kW 3,5 3,5 3,5 2,8 3,75 3,75 3,75 3,75 4,35 4,35 4,35 4,35

Maksymalna moc cieplna Pn (80/60 ° C) kW 23,7 23,7 23,6 23,7 28 28 28 28 33,02 33,02 32,8 33,02

Minimalna moc cieplna Pn (80/60 ° C) kW 3 3 3,2 2,5 3,5 3,5 3,25 3,45 4,1 4,1 4,1 4,1

Maksymalna moc cieplna Pn (50/30 ° C) kW 25 25 24,70 25 30 30 29,5 30 35,5 35,5 34,7 35,5

Minimalna moc cieplna Pn (50/30 ° C) kW 3,6 3,6 3,55 2,9 3,90 3,90 3,74 3,59 4,60 4,60 4,60 4,60

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) wysoka 
temperatura ºC 25÷80 25÷80 25÷80 

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) niska 
temperatura ºC 25÷47 25÷47 25÷47

Ciśnienie robocze (maksymalne) bar 3 3 3

Ciśnienie robocze (minimalne) bar 0,5 0,5 0,5

Objętość użytkowa zbiornika wyrównawczego bar 8 10 10

Ciśnienie pompy (przy prędkości przepływu 1000 l / h) mH2O 6,1 6,1 6,1

Ciśnienie pompy (przy prędkości przepływu 500 l/h) mH2O 7,2 7,2 7,2

Maksymalna wydajność pompy l / h 2350 2350 2350

Współczynnik wydajności energetycznej pompy (EEI) ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Obwód ciepłej wody użytkowej

Maksymalna moc cieplna CWU kW 31,15 35 38,8

Minimalna moc cieplna CWU kW 3,5 3,75 4,35

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 35 ° C) l / min. 12,76 14,33 15,89

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 30 ° C) l / min. 14,80 16,80 19,00

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 25 ° C) l / min. 17,86 20,07 22,25

Min. natężenie przepływu ciepłej wody użytkowej (dla 
aktywacji funkcji CWU) l / min. 1,5 1,5 1,5

Maksymalne ciśnienie wody bar 10 10 10

Minimalne ciśnienie wody bar 0,5 0,5 0,5

Zakres regulacji temperatury °C 35 - 60 35 - 60 35 - 60

Obwód energii elektrycznej

Zasilanie energią elektryczną V AC 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15

Częstotliwość energii elektrycznej Hz 50 Hz +/- 5% 50 Hz +/- 5% 50 Hz +/- 5%

Zużycie energii elektrycznejMaks./Min.) Watt 95/55 104/60 115/65

Wskaźnik ochrony IP IPX5D IPX5D IPX5D

Obwód spalin G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Temperatura spalin (Qn)

(80/60 ° C) Temperatura spalin (min. /max.) ºC 69,3 / 70,5 64,6 / 70,2 57,1 / 70,0 59,9 / 69,7 60,8 / 66,1 55,1 / 64,6 56,6 / 67,2 57,6 / 65,0 56,8 / 62,3 56,9 / 62,2 54,4 / 66,7 58,2 / 67,4

(50/30 ° C) Temperatura spalin (min. /max.) ºC 48,5 / 50,5 47,7 / 49,4 42,8 / 57,0 47,0 / 50,5 44,5 / 44,5 44,1 / 44,0 42,2 / 49,8 43,4 / 44,9 46,8 / 44,2 46,7 / 44,5 40,6 / 48,4 48,7 / 48,9

Maksymalna temperatura spalin [Maksymalne obciążenie 
w trybie CWU] ºC 70 70 70

NOx Klasa 6 6 6

Ważona wartość Nox (GCV) (całkowita wartość 
kaloryczna) mg/kWh 20 19 42 31 41 31 43 49 34 32 43 53

Natężenie przepływu spalin (60/80 ° C - Qn) Nominalne 
/ Minimalne g/s 10,32 / 1,6 10,78 / 1,62 10,58 / 1,26 9,91 / 1,18 13,23 / 1,72 13,13 / 1,73 12,29 / 1,56 12,71 / 1,62 14,76 / 1,88 15,54 / 1,97 14,28 / 1,97 14,03 / 1,81

Natężenie przepływu masy spalin (60/80 ° C - Qn) 
[Maksymalne obciążenie w trybie CWU] g/s 14,01 14,04 13,58 12,71 15,53 15,82 14,91 14,65 18,36 18,54 17,00 16,65

Spadek ciśnienia w przewodzie wentylatora Pa 35 ÷ 140 35 ÷ 140 35 ÷ 140

Wymiary

ogólne (W x S x G): mm 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288

Poziom głośności dB(A) 52 54 50

Materiał grupy hydraulicznej Mosiądz Mosiądz Mosiądz

Waga netto kg 32,3 33,5 34,3

Waga urządzenia zapakowanego kg 34,5 35,7 36,5

Typ
C13, C33, C53, C63, C83,

C93, C103, B23, B23P, B33
C13, C33, C53, C63, C83,

C93, C103, B23, B23P, B33 
C13, C33, C53, C63, C83,

C93, C103, B23, B23P, B33 

Kategoria

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)



DANE TECHNICZNE JED-
NOSTKA

WARMHAUS

Enerwa 24/31 i  
Enerwa Plus 24/31

Enerwa 28/35 i 
Enerwa Plus 28/35

Enerwa 33/40 i 
Enerwa Plus 33/40

Certyfikat CE CE-1015CT0706 :18 CE-1015CT0706 :18 CE-1015CT0706 :18

Obwód gazowy

Typ gazu G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Ciśnienie gazu zasilającego mbar 20 25 30 37 20 25 30 37 20 25 30 37

Maksymalne zużycie gazu m³/h 2,38 * 2,85 0,728 0,92 3,05 * 3,47 0,857 1,18 3,402 4,127 0,992 1,302

Minimalne zużycie gazu m³/h 0,37* 0,43 0,107 0,11 0,397* 0,456 0,109 0,144 0,434 0,524 0,133 0,168

* (Gaz ziemny G20) Obciążenie cieplne (Hu = 10,56 kWh / m³)

Układ promiennikowy Adaptacyjny układ gazowy Adaptacyjny układ gazowy Adaptacyjny układ gazowy

Zakres modulacji 01:10 01:10 01:10

Materiał z którego wykonano wymiennik ciepła Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Wydajność G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

(80/60 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej % 98,03 97,84 97,48 97,76 97,88 98,15 97,57 98,59 98,00 98,23 97,61 98,04

(50/30 ° C) Wydajność przy maksymalnej mocy cieplnej % 105,11 105,34 101,95 103,63 105,0 105,2 102,89 104,67 105,4 105,53 103,06 105,43

Wydajność przy obciążeniu 30% przy 36/30 ° C % 108,29 108,38 104,28 108,29 107,54 107,83 105,37 107,36 107,2 107,06 104,62 106,98

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń (wyrażona w GCV(całkowita wartość 
kaloryczna))

% 92 (klasa A) 92 (klasa A) 92 (klasa A)

Obwód grzejników G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Maksymalna moc cieplna Qn kW 24,25 24,25 24,25 24,25 28,7 28,7 28,7 28,7 33,7 33,7 33,7 33,7

Minimalna moc cieplna Qn kW 3,5 3,5 3,5 2,8 3,75 3,75 3,75 3,75 4,35 4,35 4,35 4,35

Maksymalna moc cieplna Pn (80/60 ° C) kW 23,7 23,7 23,6 23,7 28 28 28 28 33,02 33,02 32,8 33,02

Minimalna moc cieplna Pn (80/60 ° C) kW 3 3 3,2 2,5 3,5 3,5 3,25 3,45 4,1 4,1 4,1 4,1

Maksymalna moc cieplna Pn (50/30 ° C) kW 25 25 24,70 25 30 30 29,5 30 35,5 35,5 34,7 35,5

Minimalna moc cieplna Pn (50/30 ° C) kW 3,6 3,6 3,55 2,9 3,90 3,90 3,74 3,59 4,60 4,60 4,60 4,60

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) wysoka 
temperatura ºC 25÷80 25÷80 25÷80 

Zakres wyboru temperatury (min ÷ max) niska 
temperatura ºC 25÷47 25÷47 25÷47

Ciśnienie robocze (maksymalne) bar 3 3 3

Ciśnienie robocze (minimalne) bar 0,5 0,5 0,5

Objętość użytkowa zbiornika wyrównawczego bar 8 10 10

Ciśnienie pompy (przy prędkości przepływu 1000 l / h) mH2O 5,5 5,5 5,5

Ciśnienie pompy (przy prędkości przepływu 500 l/h) mH2O 7,8 7,8 7,8

Maksymalna wydajność pompy l / h 2400 2400 2400

Współczynnik wydajności energetycznej pompy (EEI) ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Obwód ciepłej wody użytkowej

Maksymalna moc cieplna CWU kW 31,15 35 38,8

Minimalna moc cieplna CWU kW 3,5 3,75 4,35

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 35 ° C) l / min. 12,76 14,33 14,33

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 30 ° C) l / min. 14,8 16,80 19,00

Maksymalna prędkość przepływu ciepłej wody użytkowej 
(Δt: 25 ° C) l / min. 17,7 20,06 20,06

Min. natężenie przepływu ciepłej wody użytkowej (dla 
aktywacji funkcji CWU) l / min. 1,5 1,5 1,5

Maksymalne ciśnienie wody bar 10 10 10

Minimalne ciśnienie wody bar 0,5 0,5 0,5

Zakres regulacji temperatury °C 35 - 60 35 - 60 35 - 60

Obwód energii elektrycznej

Zasilanie energią elektryczną V AC-50Hz 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15

Zużycie energii elektrycznejMaks./Min.) Watt 95/55 104/60 115/65

Wskaźnik ochrony IP IPX5D IPX5D IPX5D

Obwód spalin G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31 G20 G25 G30 G31

Temperatura spalin (Qn)

(80/60 ° C) Temperatura spalin (min. /max.) ºC 69,3 / 70,5 64,6 / 70,2 57,1 / 70,0 59,9 / 69,7 60,8 / 66,1 55,1 / 64,6 56,6 / 67,2 57,6 / 65,0 56,8 / 62,3 56,9 / 62,2 54,4 / 66,7 58,2 / 67,4

(50/30 ° C) Temperatura spalin (min. /max.) ºC 48,5 / 50,5 47,7 / 49,4 42,8 / 57,0 47,0 / 50,5 44,5 / 44,5 44,1 / 44,0 42,2 / 49,8 43,4 / 44,9 46,8 / 44,2 46,7 / 44,5 40,6 / 48,4 48,7 / 48,9

Maksymalna temperatura spalin [Maksymalne obciążenie 
w trybie CWU] ºC 70 70 70

NOx Klasa 6 6 6

Ważona wartość Nox (GCV) (całkowita wartość 
kaloryczna) mg/kWh 20 19 42 31 41 31 43 49 34 32 43 53

Natężenie przepływu spalin (60/80 ° C - Qn) Nominalne 
/ Minimalne g/s 10,32 / 1,6 10,78 / 1,62 10,58 / 1,26 9,91 / 1,18 13,23 / 1,72 13,13 / 1,73 12,29 / 1,56 12,71 / 1,62 14,76 / 1,88 15,54 / 1,97 14,28 / 1,97 14,03 / 1,81

Natężenie przepływu masy spalin (60/80 ° C - Qn) 
[Maksymalne obciążenie w trybie CWU] g/s 14,01 14,04 13,58 12,71 15,53 15,82 14,91 14,65 18,36 18,54 17,00 16,65

Spadek ciśnienia w przewodzie wentylatora Pa 35 ÷ 140 35 ÷ 140 35 ÷ 140

Wymiary

ogólne (W x S x G): mm 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288 725 x 420 x 288

Poziom głośności dB(A) 52 54 50

Materiał grupy hydraulicznej Mosiądz Mosiądz Mosiądz

Waga netto kg 32,5 33,7 34,5

Waga urządzenia zapakowanego kg 34,7 35,9 36,7

Typ
C13, C33, C53, C63, C83,

C93, C103, B23, B23P, B33
C13, C33, C53, C63, C83,

C93, C103, B23, B23P, B33 
C13, C33, C53, C63, C83,

C93, C103, B23, B23P, B33 

Kategoria

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)

I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar),
I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) 

I3P  -  (G31=37 mbar)
I3B/P - (G30=30 mbar)
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Dane produktu FICHE i ErP

Producent
Model-typ / Dane techniczne
Kotły Enerwa / Enerwa Plus

Przyznane
znaki zgodności

Dane ErP Warmhaus

ErP i karta produktu dla kotłów Warmhaus została sprawdzona i zgłoszona na podstawie testu SZU / BRNO podanego poniżej;

KARTA PRODUKTU (zgodnie z rozporządzeniem UE nr 811/2013 i 814/2013)

Priwa Easy 24

Priwa 24
Priwa Plus 24

Priwa ErP 18/24
Priwa Plus ErP 

28/35

Enerwa 24
Enerwa Plus 24

Priwa Easy 24

Priwa 24
Priwa Plus 24

Priwa ErP 18/24
Priwa Plus ErP 

28/35

Enerwa 24
Enerwa Plus 24

Priwa Easy 28

Priwa 28
Priwa Plus 28

Priwa ErP 28
Priwa Plus ErP 28

Enerwa 28
Enerwa Plus 28

Priwa Easy 33 

Priwa 33    
Priwa Plus 33 

Priwa ErP 33 
Priwa Plus ErP 33

Enerwa 33
Enerwa Plus 33

Priwa Easy 33 

Priwa 33    
Priwa Plus 33 

Priwa ErP 33 
Priwa Plus ErP 33

Enerwa 33
Enerwa Plus 33

2530 C 2530 C 3035 C 3540 C 3540 C

Ogrzewanie pomieszczeń - zastosowanie temperatury
Wysokiej / Średniej 

/ Niskiej
Wysokiej / 

Średniej / Niskiej
Wysokiej / 

Średniej / Niskiej
Wysokiej / Średniej 

/ Niskiej
Wysokiej / 

Średniej / Niskiej

Ogrzewanie wody - deklarowany profil obciążenia L XL XL XL XXL

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania 
pomieszczeń

A A A A A

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A A A A B

Znamionowa moc cieplna (Prated lub Psup) kW 24 24 28 33 33

Ogrzewanie pomieszczeń - roczne zużycie energii QHE GJ 42,14 42,14 48,77 54,78 54,78

Ogrzewanie wody użytkowej - roczne zużycie energii

kWh (*) 26 37 34 39 42

GJ (**) 11 18 18 18 23

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń 

% 92 92 92 92 92

Efektywność energetyczna podgrzewania wody % 81 84 83 84 82

Poziom mocy akustycznej (LWA) w pomieszczeniu dB 52 52 54 50 50

Możliwość działania tylko w okresach niskiego 
zapotrzebowania

- - - - - -

Szczególne środki ostrożności przy montażu, instalacji 
i konserwacji

Przed montażem, instalacją lub konserwacją należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i instalacji 
oraz postępować zgodnie z nią

Wszystkie dane zawarte w informacjach o produkcie zostały określone przez zastosowanie specyfikacji odpowiednich dyrektyw europejskich. Różnice w informacjach o 
produkcie wymienionych w innym miejscu mogą skutkować różnymi warunkami testu. Obowiązują tylko dane zawarte w niniejszej broszurze informacyjnej o produkcie.

Energia elektryczna   

(**) Paliwo

PRZEKAZYWANIE
Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu systemu instalator powinien przekazać gospodarzowi następujące informacje:

1. Zwróć uwagę gospodarza, że instrukcje użytkownika znajdują się w kieszeni w drzwiczek i wyjaśnij jego / jej obowiązki zgodnie z odpowiednimi przepisami 
krajowymi.

2. Wyjaśnić i zademonstrować procedury oświetleniowe i wyłączające.
3. Objaśnić działanie kotła oraz wykorzystanie i regulacje wszystkich elementów sterujących systemu, aby zapewnić jak największą oszczędność paliwa, zgodną 

z wymaganiami domowymi zarówno w kwestii ogrzewania, jak i zużycia ciepłej wody. Poinformować użytkownika o środkach ostrożności koniecznych, aby 
zapobiec uszkodzeniu systemu i budynku, w przypadku gdy system nie działa podczas mrozu.

4. Wyjaśnić funkcję i zastosowanie układów sterowania ogrzewaniem i wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej.

Wyjaśnić, że ze względu na wahania systemu i sezonowe wahania temperatury, przepływy CWU / wzrost temperatury będą się zmieniać, co wymaga regulacji 
za pomocą zaworu odcinającego. Konieczne jest zatem zwrócenie uwagi użytkowników na sekcję Instrukcji przeznaczoną dla użytkownika zatytułowaną 
„Kontrola temperatury wody” oraz na następujące stwierdzenie: „Dodatkowo temperatura może być kontrolowana przez użytkownika za pomocą kranu: im 
niższa dawka tym wyższa temperatura, i odwrotnie ”.



Dane ErP (zgodnie z rozporządzeniem UE nr 813/2013 i 814/2013)
Enerwa 24                        

Enerwa Plus 24
Enerwa 24                 

Enerwa Plus 24
Enerwa 28 

Enerwa Plus 28
Enerwa 33 

Enerwa Plus 33
Enerwa 33

 Enerwa Plus 33

2530 C 2530 C 3035 C 3540 C 3540 C

Ogrzewanie wody - deklarowany profil obciążenia L XL XL XL XL

Znamionowa moc cieplna Prated kW 24 24 28 33 33

Użyteczna moc cieplna przy znamionowej mocy 
cieplnej i trybie wysokiej temperatury (2)

P4 kW 23,7 23,7 28 33 33

Użyteczna moc cieplna przy znamionowej mocy 
cieplnej i trybie wysokiej temperatury (1)

P1 kW 4,16 4,16 4,87 5,71 5,71

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs % 92 92 92 92 92

Użyteczna moc cieplna przy znamionowej mocy 
cieplnej i trybie wysokiej temperatury (2)

η4 % 87,57 88,02 88,12 88,21 88,21

Użyteczna moc cieplna przy 30% znamionowej 
mocy cieplnej i trybie niskiej temperatury (1)

η1 % 97,48 98,20 96,82 96,87 96,87

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej

Pełne obciążenie elmax kW 0,43 0,43 0,46 0,54 0,54

Obciążenie częściowe elmin kW 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12

Tryb gotowości PSB kW 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Inne pozycje

Straty ciepła w trybie czuwania PStby kW 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ogrzewanie pomieszczeń - roczne zużycie energii QHE GJ 42,14 42,14 48,77 54,78 54,78

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 52 52 54 50 50

Emisje tlenków azotu NOx mg/kWh 20 20 41 34 34

Parametry ciepłej wody użytkowej

Deklarowany profil obciążeń L XL XL XL XXL

Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,117 0,169 0,157 0,177 0,190

Roczne zużycie energii elektrycznej* RZE: kWh 26 37 34 39 42

Efektywność energetyczna podgrzewania wody hwh % 81 84 83 84 82

Dzienne zużycie paliwa Qpaliwo kWh 14,809 23,152 23,615 23,078 29,317

Roczne zużycie paliwa RZP GJ 11 18 18 18 23

Kocioł kondensacyjny - Tak Tak Tak Tak Tak

Kocioł niskotemperaturowy - Tak Tak Tak Tak Tak

Kocioł kombinowany - Tak Tak Tak Tak Tak

Kocioł B1 - Nie Nie Nie Nie Nie

Kocioł pokojowy z połączonym ogrzewaniem i 
mocą

- Nie Nie Nie Nie Nie

Kocioł zewnętrzny - Nie Nie Nie Nie Nie

Nazwa marki Warmhaus

Adres producenta
Warmhaus Isıtma ve Sogutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.                                                                                                                 Nilufer 
Organize Sanayi Bolgesi Selvi Cad. No: 3 Nilufer / Bursa / Turcja

Uwaga  !

Wszystkie środki ostrożności dotyczące montażu, instalacji i konserwacji zostały opisane w instrukcji obsługi i instalacji. 
Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i instalacji.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i instalacji dotyczącą montażu, instalacji, konserwacji, usuwania, 
recyklingu i / lub utylizacji.

* dla średnich warunków klimatycznych

(1) Środki niskotemperaturowe do kotłów kondensacyjnych 30 oC, do kotłów niskotemperaturowych 37 oC i dla innych grzejników 50 oC temperatura powrotu (na wlocie 
grzejnika).

(2) Tryb wysokiej temperatury oznacza 60 oC dla powrotu na wlocie grzejnika i 80 ° C oC  na wylocie podgrzewacza.

Autor: İsmail B.Taşdemir / R&D Mng.
Data wydania: 26/04/17
Nr wersji: 0
Rys. Nr: WH.17,128

Ponieważ jest to własność Warmhaus Isıtma ve Sogutma Sistemleri San. Tic. 
A.Ş. Nie wolno jej przekazywać żadnej osobie nieupoważnionej przez Warmhaus 
Isıtma ve Sogutma Sistemleri San. Tic. A.Ş lub kopiować lub w inny sposób 
wykorzystywać przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody.

Wszystkie opisy i ilustracje zawarte w tym dokumencie zostały starannie przygotowane, ale zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń 
w naszych produktach, które mogą mieć wpływ na dokładność informacji zawartych w tej ulotce. Wszystkie towary są sprzedawane zgodnie z naszymi 
standardowymi warunkami sprzedaży, które są dostępne na żądanie.
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