C 330/630-… ECO
STOJĄCE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE
C 330-280 do 650 ECO : od 56 do 647 kW,
szereg kotłów kondensacyjnych, z pojedynczym
korpusem, do c.o. i wytwarzania c.w.u.
w niezależnym podgrzewaczu

C 630-560 do 1300 ECO : od 74 do 1 294 kW,
szereg kotłów kondensacyjnych, z podwójnym
korpusem, do c.o. i wytwarzania c.w.u.
w niezależnym podgrzewaczu

C 330-… ECO

C 630-… ECO

Wszystkie te kotły mogą być wyposażone fabrycznie w konsolę
sterowniczą DIEMATIC iSystem lub iniControl.
c.o. i c.w.u. w niezależnym
podgrzewaczu

Kondensacja

Wszystkie rodzaje gazu
ziemnego

Nr identyfikacyjny CE :
0063CL3613

Konsola DIEMATIC iSystem umożliwia, w połączeniu z wyposażeniem
dodatkowym: sterowanie całej instalacji, integrację w istniejących
układach, sterowanie i regulację obiegu ciepłej wody użytkowej, jak
również obiegu mieszaczowego. W instalacjach bardziej złożonych
można podłączyć 2 do 10 kotłów C 330-... ECO lub 5 kotłów C 630-...
ECO w kaskadzie, przy czym kocioł prowadzący wyposaża się w konsolę
DIEMATIC iSystem, a kotły podrzędne w konsole iniControl.
Możliwe są różne konfiguracje podłączenia doprowadzenia powietrza
do spalania/odprowadzenia spalin. Proponujemy dwa rozwiązania:
podłączenie do poziomego przewodu powietrzno-spalinowego lub do
komina.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE
Maksymalna temperatura robocza: 90 °C
Termostat zabezpieczający : 110 °C
Maksymalne ciśnienie robocze: 7 bar
Minimalne ciśnienie robocze : 0,8 bar
Zasilanie : 230 V/50 Hz

HOMOLOGACJA
C 330-… ECO : B23 - B23P - C33 - C53 - C63 - C83
C 630-… ECO : B23 - B23P - C33 - C53 - C63 - C83

KATEGORIA GAZU:
I2ESi

PROJECT

PREZENTACJA
Stojące gazowe kotły kondensacyjne C 330-...ECO i C 630-...ECO
dostarcza się zmontowane i przetestowane w fabryce.

PODWYŻSZONE PARAMETRY UŻYTKOWE.
- Roczna sprawność eksploatacyjna > 109 %
- Klasa sprawności ★★★★ CE
- Niska emisja zanieczyszczeń:
• NOx < 60 mg/kWh
• CO < 20 mg/kWh
- Niski poziom hałasu i zużycie energii elektrycznej dzięki
modulującemu wentylatorowi :
• od 61 do 65 dB (A) - średni poziom hałasu w odległości
1 m od kotła
• 46 do 1 526 W (C630-1140) maximum zależnie od mocy

OSOBLIWOŚĆ MODELI C 630-… ECO :
Składają się z 2 kotłów C 330-...ECO o takiej samej mocy,
każdy z konsolą sterowniczą, ze wspólnym kolektorem
spalin.
Klapa spalin zintegrowana w « linii spalania » pozwala
uniknąć wpływu odprowadzania spalin między dwoma
generatorami wchodzącymi w jej skład i ułatwia w ten
sposób pracę w kaskadzie.

ZALETY KOTŁÓW :
- Wymiennik składający się z elementów wykonanych
ze stopu aluminiowo-krzemowego o dużej odporności
na korozję, o właściwościach samoczyszczących i bez
wymagania minimalnego natężenia przepływu (z
wyjątkiem pracy > 75 °C) dzięki urządzeniu regulującemu
modulację palnika, które steruje fazami przejściowymi
w instalacji, mającymi źródło w bardzo niskim, wręcz
zerowym natężeniu przepływu w kotle.
- Palnik gazowy cylindryczny o powierzchni z włókien
metalicznych, modulujący (od 20 do 100% mocy w kotłach
C 330-... ECO i od 15 do 100% mocy w kotłach C 630-...),
z całkowitym wstępnym zmieszaniem dla:

• doskonałego dopasowania mocy kotła do rzeczywistych
potrzeb instalacji
• optymalnej jakości spalania w całym zakresie mocy dzięki
zapewnieniu stałego stosunku gaz-powietrze przez
zwężkę Venturiego
- Zapłon elektroniczny
- Elektroda jonizacyjna
- Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem lub iniControl
(1 konsola dla C 330-… ECO, 2 konsole dla C 630-… ECO)
nadająca się do wszystkich rozwiązań instalacyjnych,
w tym najbardziej złożonych: możliwa praca w kaskadzie
od 2 do 10 kotłów C 330-... ECO lub 5 kotłów C 630-...ECO,
- Wiele możliwości konfiguracji konsoli i podłączenia, które
pozwalają sterować zewnętrzne organy zabezpiecajace,
pompy modulujące, systemy które łączą instalacje
solarne lub pompy ciepła, oraz programowane regulatory
obiegów c.o. z zaworami mieszającymi.
- Konsola jest zaprojektowana, aby komunikować się z
regulatorem DIEMATIC VM iSystem i z systemem zdalnego
sterowania kompatybilnym z protokołem ModBus.
- Opcjonalnie możliwość oddzielenia powrotów (drugi
powrót do sterowania podwójnego w kotłach C 630-...
Eco) dla maksymalnego wykorzystania kondensacji
- Łatwe uruchomienie
- Szczególnie łatwe umieszczenie kotła dzięki systemowi
kółek z prowadnicami, pozwalającym zsunąć kocioł z palety
na jego miejsce zainstalowania.
- Demontowalny, aż do korpusu kotła na podstawie
z kółkami, co pozwala na zjazd z palety i ustawienie w
miejscu jego zainstalowania
- Zwarta budowa : 1,52 m2 pow. podłogi, ciężar kotła o
mocy 647 kW - 568 kg
- Kocioł zmontowany i przetestowany fabrycznie
- Ułatwiona konserwacja
- Samoczyszczący korpus skraplacza
- Szybki dostęp do palnika i zespołu elementów dzięki
osłonom całkowicie demontowalnym
- Szybki dostęp do wymiennika przez klapę rewizyjną.

DOSTĘPNE MODELE
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C330ECO_Q0025

C330ECO_Q0001

Kocioł

- tylko do ogrzewania, wytwarzanie c.w.u. w niezależnym
podgrzewaczu.
Kotły C 330-… ECO są dostępne
w 2 wersjach dla podłączenia
hydraulicznego z prawej
lub z lewej strony, z konsolą
sterowniczą DIEMATIC iSystem
lub iniControl
- tylko do ogrzewania, wytwarzanie c.w.u. w niezależnym
podgrzewaczu
Osobliwość :
- zespół 2 kotłów
C 330-… ECO okablowanych
w kaskadzie z:
• konsolą DIEMATIC iSystem +
konsola iniControl
lub
• 2 konsolami iniControl

Model

Zakres mocy przy 50/30 °C
kW

C 330-280 ECO

56 do 279

C 330-350 ECO

71 do 350

C 330-430 ECO

84 do 425

C 330-500 ECO

98 do 497

C 330-570 ECO

113 do 574

C 330-650 ECO

130 do 647

C 630-560 ECO

74 do 558

C 630-700 ECO

94 do 700

C 630-860 ECO

131 do 850

C 630-1000 ECO

130 do 994

C 630-1140 ECO

156 do 1148

C 630-1300 ECO

258 do 1294

DANE TECHNICZNE KOTŁÓW
DANE TECHNICZNE I PARAMETRY WEDŁUG RT 2005
Rodzaj generatora: tylko c.o.
Rodzaj kotła : kondensacyjny
Palnik : modulujący z całkowitym
wstępnym zmieszaniem

Stosowane paliwo : gaz ziemny
Odprowadzenie spalin :
komin lub przewód szczelny

Typ kotła

Znamionowa moc cieplna max. przy 50/30 °C (Pn)
- 100 % Pn przy śr. temp. 70 °C
Sprawność w % w.o.,
- 100 % Pn przy temp. powrotu 30 °C
przy obciąż.... % Pn
i temp. wody ..... °C
- 30 % Pn przy temp. powrotu 30 °C
Sprawność roczna (DIN 4702, cz. 8)
Znamionowy przepływ wody przy Δt = 20 K
Moc elektr. dodatkowa przy Pn kotła
Moc elektr. dodatkowa przy P min. kotła
Moc znamionowa min/max przy 80/60° C
Straty po stronie wodnej Δt = 20 K
- gaz ziemny E
Zużycie gazu max.
(15 °C - 1013 mbar)
- gaz ziemny Lw
Natężenie przepływu spalin max.
Temperatura spalin max.
Ciśnienie do dyspozycji na wyjściu kotła
Pojemność wodna
Wymagane min,. natężenie przepływu wody (*)
Powierzchnia podłogi
Ciężar netto

kW
%
%
%
%
m3/h
W
W
kW
mbar
m3/h
m3/h
kg/h
°C
Pa
l
m3/h
m2
kg

280
279
98,0
104,8
109,0
109,6
11,3
279
46
51/261
113
28,1
32,7
448
80
130
49
4,0
1,31
364

350
350
98,1
105,2
109,0
109,5
14,2
334
46
65/327
110
35,2
41,0
560
80
120
60
5,0
1,31
398

C 330-… ECO
430 500
570
425 497
574
98,2 98,3 98,4
105,6 106,0 106,4
108,6 108,3 107,9
109,4 109,3 109,2
17,0 19,9 22,7
426 543
763
58
61
62
79/395 92/462 106/530
120 110
125
42,5 49,6 57,0
49,5 57,7 66,3
676 789
907
80
80
80
130 150
150
71
82
93
6,1
7,1
8,2
1,31 1,53 1,53
433 495
531

Temp. min. powrotu : 20 °C
Temp. min. zasilania : 20 °C
Poz. “certyfikat CE” : 0063CL3613
650
647
98,5
106,8
107,6
25,9
725
55
119/601
130
64,6
75,1
1027
80
150
104
7,8
1,53
568

560
558
98,0
104,8
109,0
109,6
22,5
558
92
69/522
113
56,2
65,4
896
80
130
98
8,0
2,68
707

700
700
98,1
105,2
109,0
109,5
28,9
668
92
87/654
110
70,4
82,0
1120
80
120
120
10,0
2,68
771

C 630-… ECO
860 1000
850
994
98,2 98,3
105,6 106,0
108,6 108,3
109,4 109,3
34,1 39,7
852 1086
116
122
123/790 122/922
120
110
85,0 99,2
99,0 115,4
1352 1578
80
80
130
130
142
164
12,2 14,2
2,68 3,13
837
957

1140 1300
1148 1294
98,4 98,5
106,4 106,8
107,9 107,6
109,2
45,4 51,8
1526 1446
124
110
148/1060 158/1202
125
130
114,0 129,2
132,6 150,2
1814 2052
80
80
150
130
186
208
16,4 15,6
3,13 3,13
1025 1095
-

(*) oprócz pracy > 75 °C (**) w odniesieniu do wartości opałowej

OPIS
C 330-… ECO
Wlot powietrza do
spalania

Konsola sterownicza

Zasilanie c.o.
Klapa zwrotna

Wymiennik ze
stopu aluminiowokrzemowego

Wentylator
Elektroda
zapłonowa
Venturi

Pokrywa rewizyjna
Powrót z c.o.

Multiblok gazowy

Króciec spalin

Czujnik temperatury
powrotu
Przewód elastyczny
doprowadzający
powietrze

C3
3

0E

CO
_

Q0
0

05

Podstawa na
obrotowych kółkach

C 630-… ECO

C 330-… ECO I C 630-… ECO

Kolektor spalin
Wlot powietrza do
spalania

C330ECO_Q0022

Izolacja
korpusu kotła

C330ECO_Q0025

Konsola sterownicza

Podstawa na
obrotowych kółkach
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DANE TECHNICZNE KOTŁÓW
WYMIARY (MM I CALE)
C 330-… ECO - wersja lewostronna

C330ECO_F0001C

C 330-… ECO - wersja prawostronna

A
B
C
L

C 330-280
1833
1635
1862
1490

C 330-350
1833
1635
1862
1490

C 330-430
1833
1635
1862
1490

C 330-500
2142
1944
2172
1800

C 330-570
2142
1944
2172
1800

C 330-650
2142
1944
2172
1800

1 Zasilanie c.o. : kołnierz DN 80
(norma DIN 2576)
2 Powrót z c.o. : kołnierz DN 80
(norma DIN 2576)
3 Zasilanie gazem G 2 (gwint wewn.)
4 Odprowadzenie kondensatu, syfon w
dostawie, przewód PCW Ø 32 mm (wewn.)
5 Króciec spalin Ø 250 mm
6 Wlot powietrza do spalania Ø 250 mm
7 Drugi powrót (opcja), kołnierz DN 65
(norma DIN 2576)

C 630-1300
1892
1944
2172
1800

1 Zasilanie c.o. : kołnierz DN 80
(norma DIN 2576)
2 Powrót z c.o. : kołnierz DN 80
(norma DIN 2576)
3 Zasilanie gazem G 2 (gwint wewn.)
4 Odprowadzenie kondensatu, syfon w
dostawie, przewód PCW Ø 32 mm (wewn.)
5 Króciec spalin Ø 350 mm
6 Wlot powietrza do spalania Ø 250 mm
(kolektor powietrza jako opcja
Ø 350 mm)
7 Drugi powrót (opcja), kołnierz DN 65
(norma DIN 2576)

C630ECO_F0001C

C 630-… ECO

A
B
C
L

C 630-560
1582
1635
1862
1490

C 630-700
1582
1635
1862
1490

C 630-860
1582
1635
1862
1490

C 630-1000
1892
1944
2172
1800

C 630-1140
1892
1944
2172
1800

Uwaga : Konsole sterownicze w kotłach C 330/630-… ECO montuje się w położeniu przednim. W razie potrzeby istnieje możliwość
montażu z boku; zob. instrukcja dostarczana z kotłem.
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DOBÓR KONSOLI STEROWNICZEJ
Konsolę sterowniczą dobiera się zależnie od typu wykonywanej instalacji :

INSTALACJA Z 1 POJEDYNCZYM KOTŁEM C 330 ECO
dostępne są 2 rodzaje konsoli

iniControl

Obiegi wtórne, które można podłączyć

Opcje dodatkowe

- dla regulacji obiegu bezpośredniego bez programowania godzinowego i bez - poz. S101325 :
Płytka interfejsu IF-01*
czujnika zewnętrznego :
dla sterowania 0-10 V (może
być zestawiona z płytką
SCU-X03)
lub
- poz. S101635 :
Płytka SCU-X03*
dla sterowania pompy
fabrycznie
modulującej
+ płytka IF-01 (poz. S101325)
lub
- poz. S103055 :
Płytka SCU-S05* dla
podłączenia zewnętrznych
organów zabezpieczających
(czujnik zewn.,…)
- dla regulacji obiegu :

C 330 ECO

bezpośr.
Opcje :
DIEMATIC iSystem

miesz.

bezp. + 1 miesz.

fabrycznie
1 czujnik
zasilania
AD 199

2 x miesz.

bezp. +
2 x miesz.

1 czujnik
zasilania AD 199

1 czujnik
zasilania AD 199

+ 1 płytka
+ czujnik AD 249

+ 1 płytka
+ czujnik AD 249

1 czujnik
zasilania
AD 199

- poz. S101635 :
Płytka SCU-X03*
dla sterowania pompy
modulującej
lub
- poz. S103055 :
Płytka SCU-S05*
dla podłączenia
zewnętrznych organów
zabezpieczających

INSTALACJA KASKADY 2 DO 10 KOTŁÓW C 330 ECO (LUB 1 LUB KILKU KOTŁÓW C 630 ECO)
Kaskada kilku kotłów C 330 ECO iniControl lub C630 ECO iniControl
(dla instalacji z zewnętrzną szafką sterującą)
IF-01
lub
SCU-S05

IF-01
lub
SCU-S05

C330ECO_Q0001

IF-01
lub
SCU-S05

C 330 ECO iniControl

Obiegi wtórne, które można podłączyć

C 330 ECO iniControl

Wyposażenie dodatkowe obowiązkowe

C 330 ECO iniControl

Wyposażenie dodatkowe uzupełniające

Wszystkie kotły (do 10) podłącza się za
pośrednictwem płytki IF-01 lub SCU-S05*

W kotłowni znajduje się szafka, która steruje
wszystkie obiegi wtórne na miejscu

na kocioł:
- poz. S101325
płytka IF-01*
dla sterowania przy pomocy sygnału 0-10 V
lub
- poz. S103055
płytka SCU-S05*
dla podłączenia zewnętrznych organów
zabezpieczających

na kotły :
- poz. S101635
płytka SCU-X03*
dla sterowania pompy modulującej
—

* Dzięki tym opcjom możliwe są funkcje dodatkowe, zob. następna strona
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DOBÓR KONSOLI STEROWNICZEJ
INSTALACJA KASKADY 2 DO 10 KOTŁÓW C 330 ECO (LUB 1 LUB KILKU KOTŁÓW C 630 ECO)
Kaskada kotłów, w której kocioł prowadzący jest wyposażony w konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem, a każdy kocioł podrzędny
w konsolę iniControl
BUS

BUS
interfejs
AD 287

interfejs
AD 287

Kocioł 1 (prowadzący)
C 330 ECO DIEMATIC iSystem

OTModbus

Kocioł 2 (podrzędny)
C 330 ECO iniControl

Obiegi wtórne, które można podłączyć

C330ECO_Q0001

OTModbus

Kocioł 3 (podrzędny)
C 330 ECO iniControl

Wyposaż. dod. obowiązkowe Wyposaż. dod. uzupełniające

Wszystkie obiegi wtórne podłącza się do kotła prowadzącego wyposażonego w konsolę DIEMATIC
iSystem. Żadnego z obiegów wtórnych uzupełniających nie wolno podłączyć do konsoli iniControl.

bezpośredni

mieszaczowy

bezp. + 1 miesz.

2 x miesz.

bezp. +
2 x miesz.**

Opcje :
1 czujnik zasilania 1 czujnik zasilania
AD 199
AD 199

fabrycznie
1 czujnik zasilania 1 czujnik zasilania
AD 199
AD 199

+ 1 płytka
+ czujnik AD 249

na kotły :
- poz. S101635 :
Płytka SCU-X03 * dla sterowania
pompy modulującej.
lub
- poz. S103055 :
Płytka SCU-S05* dla podłączenia
zewnętrznych organów
zabezpieczających

na kocioł podrzędny
(konsola iniControl) :
- pakiet AD 287 :
Płytka interfejsu OpenThermModbus + kabel BUS
(1 płytka i kabel BUS dł. 1,5 m jest
dostarczany fabrycznie z kotłem
C 630)

+ 1 płytka
+ czujnik AD 249

* Dzięki tym opcjom możliwe są funkcje uzupełniające, zob. wyżej
** Jeden lub kilka regulatorów DIEMATIC VMiSystem pozwala, w sposób autonomiczny lub przy podłączeniu do konsoli sterowniczej kotła, sterować obiegi dodatkowe (2
obiegi mieszaczowe na regulator).
Uwaga : pamiętać o zamówieniu «czujnika zasilania kaskady», pakiet AD 250 lub AD 218 (1 czujnik AD 250 dostarczany jest fabrycznie z kotłem C630 ECO iSystem).

FUNKCJE DODATKOWE
W tabeli poniżej przedstawiono dla każdej konsoli sterowniczej funkcje dodatkowe dostępne z różnym wyposażeniem dodatkowym
Opis funkcji dodatkowych
Wejście 0 - 10 V parametryzowane (1)
Wyjście 0 - 10 V parametryzowane :
- sygnał zwrotny wskazujący temperaturę wody grzewczej
- sygnał zwrotny %
- sterowanie pompy modulującej przy pomocy 0 -10 V
- sterowanie pompy modulującej PWM
Przeniesienie sygnału ZAŁ/WYŁ
Kontrola zewnętrznego zaworu gazowego (1)
Alarm (1)
Kontrola wodnego zaworu odcinającego : pozwala w ramach kaskady odciąć
nieaktywny kocioł dla uniknięcia strat cieplnych.
Kontrola klapy spalin sterowanej silnikiem :
pozwala, o ile to konieczne, sprawdzić otwarcie klapy spalin
Kontrola presostatu gazu
Kontrola presostatu wody
Kontrola szczelności bloku gazowego
Podłączenie czujnika zewnętrznego (1)
(1) Funkcje dostępne seryjnie z konsolą sterowniczą DIEMATIC iSystem
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Do dyspozycji z wyposażeniem dodatkowym
(płytki do zamontowania w konsolach sterowniczych)
IF-01
SCU -X03
SCU-S05
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-

X

-

-

X

-

-

X
X
X
X

KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSYSTEM
Konsola sterownicza DIEMATIC iSystem jest konsolą bardzo
zaawansowaną, o nowej ergonomii sterowania, posiadającą
zintegrowaną fabrycznie programowalną regulację elektroniczną,
która moduluje temperaturę kotła poprzez oddziaływanie na
palnik modulujący w zależności od temperatury zewnętrznej
i ewentualnie temperatury pomieszczenia, o ile jest podłączone
zdalne sterowanie dialogowe CDI D.iSystem, CDR D.iSystem lub
uproszczone (dostarczane jako wyposażenie dodatkowe).
Fabrycznie, konsola DIEMATIC iSystem umożliwia automatyczną
pracę instalacji centralnego ogrzewania z obiegiem
bezpośrednim bez zaworu mieszającego i 1 obiegu z zaworem
mieszającym (czujnik zasilania - pakiet AD 199 - należy zamawiać
oddzielnie).
Po podłączeniu jeszcze jednej opcjonalnej “płytki + czujnik dla 1
obiegu mieszaczowego” (pakiet AD 249), możliwe jest sterowanie
do 3 obiegów ogółem, z których każdy może być wyposażony w
zdalne sterowanie CDI lub CDR D.iSystem (opcja).

Podłączenie czujnika c.w.u. pozwala na programowanie
i regulację obiegu c.w.u. (pakiet AD 212 - opcja).
Regulacja ta została specjalnie rozwinięta, aby umożliwić
optymalne sterowanie systemu łączącego różne generatory
grzewcze (kocioł + pompa ciepła lub + instalacja solarna…).
Pozwala ona instalatorowi sparametryzować całą instalację
grzewczą, niezależnie od stopnia jej złożoności.
W instalacjach o większym znaczeniu, możliwe jest również
podłączenie w kaskadzie od 2 do 10 kotłów C 330-ECO lub 5
kotłów C 630-...ECO..
Konsola DIEMATIC iSystem zostanie wtedy wykorzystana do
sterowania całej instalacji, a kotły podrzędne będą wyposażone
w konsole sterownicze iniControl. Dla podłączenia wiecej niż 3
obiegów do kotła prowadzącego, należy przewidzieć drugi
(a nawet więcej) kocioł z konsolą DIEMATIC iSystem w kaskadzie
lub podłączyć moduły regulatorów naściennych VM iSystem.

Przypadek szczególny: C 630-… ECO
Kotły C 630-… ECO są wyposażone do wyboru:
- w konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem w jednym kotle
i konsolę iniControl w drugim (2 konsole połączone są
dostarczanym kablem BUS ). Zespół pracuje na zasadzie
kaskady.

2
- 2 konsole iniControl. Kocioł będzie mógł być sterowany
również przy pomocy sygnałów 0-10V porzez interfejs IF-01
przez szafkę sterującą.

KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSystem
Przycisk nastawy
temperatury
(c.o., c.w.u., basen)

Wyłącznik ZAŁ/WYŁ

Przycisk wyboru trybu
pracy grzewczej i c.w.u.
Lato, Zima, Auto wg
programu, Dzień, Noc,
Urlop, Ręcznie
C330ECO_Q0020

Duży wyświetlacz
cyfrowy

Przycisk wymuszonego
ładowania przy
wytwarzaniu c.w.u.
Przyciski :
- dostępu do różnych menu lub parametrów,
- programowania, ponownej inicjacji, zmienne w miarę wyboru

Gniazdo dla
diagnostyki

Pokrętło regulacji, obrotowe i przyciskane :
- przy obracaniu, można rozwijać menu lub zmieniać wartość
- przy naciskaniu, można potwierdzić wybór lub zmienić wartość

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZEJ DIEMATIC iSystem

MCA_Q0013

GT220_Q0002

8518Q022

Czujnik c.w.u. - pakiet AD 212
Umożliwia regulację temperatury oraz
programowanie wytwarzania c.w.u.

Czujnik zasilania za zaworem- pakiet AD 199
Czujnik ten jest wymagany do podłączenia
pierwszego obiegu z zaworem mieszającym

w kotle wyposażonym w konsolę sterowniczą
DIEMATIC-iSystem.

Płytka + czujnik dla 1 zaworu mieszającego - pakiet AD 249
Płytka elektroniczna umożliwiająca
i podłącza przy pomocy złączy wtykanych.
sterowanie zaworu mieszającego z silnikiem
W konsoli DIEMATIC iSystem można zamontować
elektrotermicznym lub elektromechanicznym.
1 opcjonalną «płytkę + czujnik”, co pozwala
Płytkę umieszcza się w konsoli DIEMATIC iSystem
sterować 1 dodatkowy zawór mieszający.
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KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSYSTEM

MCA_Q0013

Płytka + czujnik dla 1 zaworu mieszającego - pakiet AD 249
Płytka elektroniczna umożliwiająca
i podłącza przy pomocy złączy wtykanych.
sterowanie zaworu mieszającego z silnikiem
W konsoli DIEMATIC iSystem można zamontować
elektrotermicznym lub elektromechanicznym.
1 opcjonalną «płytkę + czujnik”, co pozwala
Płytkę umieszcza się w konsoli DIEMATIC iSystem
sterować 1 dodatkowy zawór mieszający.
Płytka SCU-S05 dla podłączenia zewnętrznych organów zabezpieczających - poz. S103055
Płytka ta może być zamontowana w konsolach
parametryzowanym dla modulacji temperatury
DIEMATIC iSystem oraz iniControl. Zależnie od
zasilania lub mocy,
podłączonych różnych elementów, pozwala :
- zarządzać wyjściem analogowym 0-10V
- sterować klapę spalin,
parametryzowanym (dla wskazania
- sterować zewnętrzny zawór gazowy,
dostarczonego ciepła, temperatury lub
- sterować zawór wodny (zawór odcinający)
sterowania pompy,
w kaskadzie,
- sterować czujnik ciśnienia hydraul.
- sterować pompę obiegu kotłowego,
- podłączyć presostat min. ciśnienia gazu,
- zarządzać wejściem analogowym 0-10 V
- podłączyć urządzenie do kontroli szczelności,
- podłączyć czujnik zewnętrzny.

8575Q034

AD 251

8666Q172A

AD 252

CALENTA_Q0005

AD 284/254

8666Q174

8575Q037

8666Q172A

AD 252

8

Płytka intefejsu SCU-X03 dla sterowania pompy modulującej - poz. S101635
Ta płytka interfejsu montowana w konsolach
modulującą pompę c.o. GRUNDFOS lub WILO
DIEMATIC iSystem i iniControl pozwala sterować
przy pomocy sygnału 0-10 V.

C330ECO_Q0017

C330ECO_Q0023

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZEJ DIEMATIC ISYSTEM

Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy - pakiet AD 251
Moduł radiowy kotła (nadajnik radiowy) - pakiet AD 252
Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy jest
- ze zdalnym sterowaniem przewodowym (AD
dostarczany jako wyposażenie dodatkowe
254 lub FM 52), wymagane jest dodatkowe
do zainstalowania lub zastąpienia czujnika
sterowanie “Moduł kotła bezprzewodowy”
przewodowego dostarczanego z konsolą
- ze zdalnym sterowaniem bezprzewodowym
DIEMATIC iSystem w złożonych instalacjach.
(AD 253), już połączonym z “Modułem kotła
Jeżeli czujnik ten jest używany :
bezprzewodowym” (AD 252), sterowanie 2
modułu nie jest potrzebne
Zdalne sterowanie dialogowe CDI D. iSystem - pakiet AD 254
Moduł zdalnego sterowania dialogowego “radio” CDR D. iSystem (bez nadajnika/odbiornika radiowego)
- pakiet AD 284
Moduł kotła “radio” (nadajnik/odbiornik) - pakiet AD 252
Pozwalają z pomieszczenia, w którym są
CDR D.iSystem dane są transmitowane drogą
zainstalowane, odstąpić od wszystkich instrukcji
radiową z miejsca zainstalowania do urządzenia
konsoli DIEMATIC iSystem. Ponadto możliwe
nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
jest automatyczne dopasowanie charakterystyki
umieszczonego w pobliżu kotła.
grzewczej danego obiegu (1CDI D.iSystem
lub CDR D.iSystem na obieg). W przypadku
Zdalne sterowanie uproszczone z czujnikiem pokojowym - pakiet FM 52
Pozwala z pomieszczenia, w którym jest
pomieszczenia. Z drugiej strony pozwala na
zainstalowane, na odstąpienie od niektórych
automatyczne dopasowanie charakterystyki
instrukcji konsoli DIEMATIC iSystem:
grzewczej danego obiegu (1zdalne sterowanie
- od programu i wartości zadanej temperatury
uproszczone na obieg).
Czujnik pokojowy - pakiet AD 244
Podłączenie czujnika pokojowego pozwala,
z miejsca, w którym jest zainstalowany, na
uaktywnienie funkcji optymalizacji rozpoczęcia
okresu komfortu. Ponadto pozwala na

automatyczne dopasowanie charakterystyki
grzewczej danego obiegu (1 czujnik na obieg).

KONSOLA STEROWNICZA DIEMATIC iSYSTEM

8199Q063

8227Q020

MCA_Q0012

VM_Q0002

8801Q014A

VM_Q0001

8801Q018

Czujnik zanurzeniowy z gilzą - pakiet AD 218
Czujnik zanurzeniowy (NTC 147) jest dostarczany
z 1 obudową podłączeniową IP 54 oraz z gilzą
1/2», długość użytkowa pod głowicą 120 mm.
Czujnik używa się zamiast czujnika stosowanego

uprzednio z opcjonalną kartą dla zaworu. Może
być również wykorzystany np. na rozdzielaczu
hydraulicznym w instalacji kaskadowej.

Regulator (naścienny) DIEMATIC VM iSystem - pakiet AD 281
Regulator elektroniczny VM iSystem,
i c.w.u. (czujnik zamawiać oddzielnie - pakiet FM
zamontowany w obudowie naściennej, pozwala
46) niezależnie od generatora.
sterować i regulować 2 obiegi c.o. i obieg c.w.u.,
- DIEMATIC VM iSystem może sterować poprzez
przy czym każdy z tych obiegów c.o. może być
OpenTherm (istniejące wyjście w VM iSystem)
obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym
kocioł wyposażony w BUS OpenTherm, lub
zaworem mieszającym z siłownikiem.
poprzez «ZAŁ/WYŁ» za pośrednictwem styku
Można połączyć ze sobą do 20 regulatorów
dodatkowego wszystkie pozostałe generatory
VM iSystem i zrealizować w ten sposób wiele
(palnik, pompa ciepła, kocioł na drewno.…).
kombinacji stosownie do typu instalacji :
- DIEMATIC VM iSystem może sterować kaskadę
- DIEMATIC VM iSystem może być stosowany
kotłów :
w powiązaniu z istniejącym generatorem do
• wyposażonych w konsolę sterowniczą
sterowania dodatkowych obiegów c.o. i c.w.u.
DIEMATIC
- DIEMATIC VM iSystem może być również
• wyposażonych w BUS Opentherm poprzez
używany samodzielnie w sposób autonomiczny
kartę interfejsu (1karta na generator).
do regulowania pogodowego obiegów c.o.
Moduł TELCOM do zdalnego dozoru poprzez sieć telefoniczną - pakiet AD 152
Przeznaczony do kontroli instalacji grzewczej
dłuższej nieobecności (wakacje itp.) oraz dla
poprzez sieć telefoniczną, zapewnia dwie funkcje:
małych domów wielorodzinnych.
- Informuje użytkownika lub inną wskazaną osobę
Moduł TELCOM współpracuje z wszystkimi
(można zaprogramować 4 numery telefonów) w
aparatami telefonicznymi posiadającymi
przypadku wystąpienia usterki w pracy instalacji
tonowy tryb pracy (zarówno stacjonarnymi, jak
(przerwa w zasilaniu elektrycznym, usterka
i komórkowymi (GSM)). Ponadto dysponuje
palnika, lub również alarm zewnętrzny),
on funkcją umożliwiającą podłączenie faksu
- Pozwala użytkownikowi sterować zdalnie tryb
lub automatycznej sekretarki, które należy
pracy kotła, jak również drugi obieg (np. ciepła
zaprogramować na podniesienie słuchawki po
woda). Moduł jest szczególnie odpowiedni
trzecim dzwonku.
dla domków wypoczynkowych, mieszkań przy
Interfejs OpenTherm/Modbus - pakiet AD 287
Wymagany do sterowania kaskady kotłów
zapewniając komunikację między kotłami
określając numer każdego z nich. Kartę instaluje

się bezpośrednio w konsoli sterowniczej
iniControl kotła.

Czujnik zasobnika buforowego lub czujnik zasilania kaskady - pakiet AD 250
Obejmuje 1 czujnik do sterowania zasobnika
fabrycznie z kotłami C630-...ECO dla umożliwienia
buforowego przy pomocy kotła wyposażonego
pracy 2 kotłów w kaskadzie, w skład której
w konsolę sterowniczą DIEMATIC iSystem.
wchodzą.
Służy również jako czujnik wspólnego zasilania
kaskady w instalacji kaskadowej i jest dostarczany
Kabel połączeniowy BUS (dł. 12 m) - pakiet AD 134
Kabel BUS pozwala połączyć 2 (i do 10 x C330-...
Kabel BUS jest dostarczany fabrycznie z kotłami
ECO lub 5 x C630-...ECO) kotłów wyposażonych
C630-...ECO dla wykonania połączenia między
w konsolę DIEMATIC iSystem w instalacji
kotłami wyposażonymi w konsolę iSystem
kaskadowej, jak również podłączyć regulator
i konsolę iniControl.
naścienny DIEMATIC VM iSystem lub nadajnik
sieci zdalnego sterowania.
Kabel połączeniowy BUS (dł. 40 m) - pakiet DB 119
Ten ekranowany kabel jest przeznaczony do
zastąpienia kabla BUS dostarczanego z kotłami
C630-...ECO (dł. 1,5 m) lub kabla BUS o długości

12 m (pakiet AD 134) przedstawionego powyżej,
gdy kable te są za krótkie
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KONSOLA STEROWNICZA iniCONTROL
PREZENTACJA KONSOLI STEROWNICZEJ iniControl
Konsola sterownicza iniControl pozwala sterować
(bez programowania) obieg bezpośredni.
Wyświetlenie temperatury kotła, ciśnienia sieci grzewczej,
stanu funkcjonowania generatora przy pomocy symboli
i kodów alfanumerycznych zapewnia duży wyświetlacz
posiadający funkcję migającego alarmu. Dla monitorowania
instalacji istnieje możliwość odczytu historii usterek,
jak również licznika godzin pracy. Konsola sterownicza

iniControl dopuszcza również sterowanie kotła przy pomocy
sygnału 0-10V parametryzowanego.
W przypadku instalacji kaskadowej konsola iniControl
stanowi wyposażenie kotłów podrzędnych połączonych
szeregowo z kotłem prowadzącym, wyposażonym w konsolę
iSystem, przy pomocy kabla BUS (wyposażenie dodatkowe).

Wyłącznik ZAŁ/WYŁ

C330ECO_Q0021

Duży wyświetlacz
cyfrowy
Gniazdo dla
diagnostyki

Przyciski :
- dostępu do różnych menu lub parametrów,
- programowania, ponownej inicjacji, zmienne w miarę wyboru

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KONSOLI STEROWNICZEJ iniControl

8575Q034

Czujnik zewnętrzny- pakiet FM 46
Pozwala sterować pogodowo obieg c.o.

8666Q120A

pakiet AD 200

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy - pakiet AD 200
Termostat pokojowy nieprogramowalny - pakiet AD 140
Termostaty programowalne zapewniające
«bezprzewodowa» jest dostarczana z obudową
regulację i programowanie tygodniowe
odbiornika do zamocowania na ścianie w
ogrzewania poprzez oddziaływanie na
pobliżu kotła. Termostat nieprogramowalny
palnik według różnych trybów pracy:
pozwala nastawić temperaturę pomieszczenia
«Automatyczny» według programu, «Stały» z
w zależności od wartości zadanej, poprzez przez
nastawioną temperaturą, lub «Urlop». Wersja
oddziaływanie na palnik.

C330ECO_Q0024

Płytka interfejsu IF-01 dla sterowania 0 -10 V - poz. S101325
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C330ECO_Q0023

C330ECO_Q0017

KONSOLA STEROWNICZA iniCONTROL
Płytka SCU-S05 dla podłączenia zewnętrznych organów zabezpieczających - poz. S103055
Płytka ta może być zamontowana w konsolach
parametryzowanym dla modulacji temperatury
DIEMATIC iSystem oraz iniControl. Zależnie od
zasilania lub mocy,
podłączonych różnych elementów, pozwala :
- zarządzać wyjściem analogowym 0-10V para- sterować klapę spalin,
metryzowanym (dla wskazania dostarczonego
- sterować zewnętrzny zawór gazowy,
ciepła, temperatury lub sterowania pompy,
- sterować zawór wodny (zawór odcinający)
- sterować czujnik ciśnienia hydraul.
w kaskadzie,
- podłączyć presostat min. ciśnienia gazu,
- sterować pompę obiegu kotłowego,
- podłączyć urządzenie do kontroli szczelności,
- zarządzać wejściem analogowym 0-10 V
- podłączyć czujnik zewnętrzny.
Płytka SCU-X03 dla sterowania modulującej pompy c.o. - poz. S101635
Może być montowana w konsolach iniControl
pompę c.o. GRUNDFOS lub WILO przy pomocy
pozwala i DIEMATIC iSystem. Zamontowana
sygnału 0-10 V.
i podłączona pozwala sterować modulującą

się bezpośrednio w konsoli sterowniczej
iniControl kotła.

8801Q022

VM_Q0002

Interfejs OpenTherm/Modbus - pakiet AD 287*
Wymagany do sterowania kaskady kotłów
zapewniając komunikację między kotłami
określając numer każdego z nich. Kartę instaluje

Kabel połączeniowy międzymodułowy - dł. 1,5 m - pakiet AD 124*
Pozwala połączyć ze sobą dwa regulatory
Te 2 elementy są dostarczane fabrycznie z kotłem
naścienne DIEMATIC VM iSystem.
C630ECO wyposażonym w konsolę iSystem i
konsolę iniControl.

* Te 2 pakiety są dostarczane fabrycznie z kotłem C630ECO wyposażonym
w konsolę iSystem i konsolę iniControl.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁÓW

C230_Q0002

C330_Q0014

C310_Q0008

C330ECO_Q0009

WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁÓW
Drugi powrót : opcja, która może być zamontowana przy dostawie; określić w zamówieniu
dla C 330-280 ECO i C 630-560 ECO - poz. S101776 (1)
dla C 330-350 ECO i C 630-700 ECO - poz. S101777 (1)
dla C 330-430 ECO i C 630-860 ECO - poz. S101778 (1)
dla C 330-500 ECO i C 630-1000 ECO - poz. S101779 (1)
dla C 330-570 ECO i C 630-1140 ECO - poz. S101780 (1)
dla C 330-650 ECO i C 630-1300 ECO - poz. S101781 (1)
Pakiety te pozwalają zróżnicować obiegi powrotu
nisko- i wysokotemperaturowe i wykorzystać do
maksimum kondensację. Zawierają one kołnierz

drugiego powrotu oraz przewodu rozdzielczego
wody
(1) zamawiać podwójnie dla C 630-… ECO

Urządzenie do kontroli szczelności bloku gazowego Honeywell, dla 5 do 9 członów - poz. S103305 (1)
Urządzenie do kontroli szczelności bloku gazowego Dungs, dla 10 członów - poz. S101724 (1)
Urządzenie stosowane na bloku gazowym, konstan bezpieczeństwa, a usterka zostanie zasytrolujące szczelność zaworów bezpieczeństwa
gnalizowana na poziomie konsoli DIEMATIC
w trakcie wstępnego przepłukiwania. Przy
iSystem.
wykryciu nieszczelności kocioł przejdzie w
(1) zamawiać podwójnie dla C 630-… ECO
Presostat min. ciśnienia gazu dla bloku gazowego Honeywell, dla 5 à 9 członów - poz. S103306 (1)
Presostat min. ciśnienia gazu dla bloku gazowego Dungs, dla 10 członów - poz. S101805 (1)
Urządzenie stosowane na bloku gazowym, konstan bezpieczeństwa, a usterka zostanie zasytrolujące szczelność zaworów bezpieczeństwa
gnalizowana na poziomie konsoli DIEMATIC
w trakcie wstępnego przepłukiwania. Przy
iSystem.
wykryciu nieszczelności kocioł przejdzie w
(1) zamawiać podwójnie dla C 630-… ECO
Regulator ciśnienia 300 mbar
Regulator montuje sie w obwodzie zasilania
zasilania 300 mbar.
gazem. Jest wymagany w przypadku ciśnienia
Pakiet

Poz.

Max. wydatek gazu
ziemnego w m3/h

Max. obciążenie
cieplne kW

Ø
podłączenia

AD 245

GDJ 25

70

700

Rp1

AD 246

GDJ 50

140

1400

Rp 2

Czujnik spalin - poz. S103023

C210_Q0009

C330ECO_Q0006

Presostat braku wody - poz. S101784 (1)

(1) zamawiać podwójnie dla C 630-… ECO

Filtr zasysania powietrza - pakiet GS 20 (1)
Montuje się na doprowadzeniu powietrza,
pozwala uniknąć obniżenia mocy z powodu
zanieczyszczenia palnika gazowego ze wstępnym

zmieszaniem w przypadku atmosfery obciążonej
pyłem.
(1) zamawiać podwójnie dla C 630-… ECO

C210_Q0016

Nóż do czyszczenia - pakiet GS 21
Pozwala oczyścić wymiennik dostępny przez
klapę rewizyjną korpusu.

C330ECO_Q0008

Kołnierz dopasowujący, 4 do 8 otworów dla pompy - poz. S101775
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁÓW
WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁÓW (C.D.)
Stacja neutralizacji kondensatu z pompą tłoczącą
- pakiet DU 14 (kotły od 120 do 350 kW)
- pakiet DU 15 (kotły > 350 kW)
C210_Q0014

DU 14

C330ECO_Q0015

poz. S103333

8962Q001A

B…

BL_Q0001A

BP/BL…

Wkład granulatu dla DU 14 (dostępny w CPR) - poz. 9422-5601(10 kg)
Konieczna jest coroczna kontrola systemu
poprzez pomiar wartości pH. W razie potrzeby
neutralizacji, a szczególnie wydajności granulatu
wymienić granulat.
Stacja neutralizacji kondensatu do zabudowy poz. S103333
Przed odprowadzeniem do kanalizacji kwaśny
wypełniony granulatem.
kondensat powinien przepływać przez pojemnik
Wkład granulatu dla stacji do zabudowy (dostępny w CPR) - poz. 35506 (7,3 kg)
Konieczna jest coroczna kontrola systemu
poprzez pomiar wartości pH. W razie potrzeby
neutralizacji, a szczególnie wydajności granulatu
wymienić granulat.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Stojące podgrzewacze wody De Dietrich szeregu
B…, o pojemności od 150 do 1000 litrów,
pozwalają wytworzyć ciepłą wodę użytkową
dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych,
jak również dla pomieszczeń przemysłowych
i handlowych. Są one chronione od wewnątrz
emalią szklaną o dużej zawartości kwarcu,

dopuszczonej do kontaktu z artykułami
spożywczymi, oraz przy pomocy anody
(magnezowej w podgrzewaczach BL/BP... i B
650, «correx» w podgrzewaczach B 800 i 1000).
Dane techniczne i parametry eksploatacyjne tych
podgrzewaczy podano w katalogu wyrobów
i odnośnych broszurach technicznych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE SYSTEMÓW KOMINOWYCH

FUM_F0066

FUMI_F0066

Poziomy przewód powietrzno-spalinowy (aluminium galwanizowane) Ø 200/300 mm - pakiet DY 851
Pionowy przewód powietrzno-spalinowy (aluminium galwanizowane) Ø 250/350 mm - pakiet DY 852

Przejście przez dach płaski Ø 300 mm - pakiet DY 853
Przejście przez dach płaski Ø 350 mm - pakiet DY 854

C330ECO_Q0012

FUMI_F0068

Pionowy przewód powietrzno-spalinowy 2 x Ø 350 mm - pakiet DY 867

Adapter podłączeniowy C 310 ECO na C 330 ECO - poz. S103178

Adapter Ø 250 mm na Ø 200 mm - poz. S103179

C330ECO_Q0011

C330ECO_Q0010

Zestaw połączeniowy spalin dla 2 x C 330 ECO - poz. S103118

Kolektor wlotowy powietrza dla C 630 ECO- poz. S103128
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ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALOWANIA I KONSERWACJI
Budynki mieszkalne
Instalowanie i konserwacja urządzenia powinna być prowadzona przez osobę wykwalifikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki, a szczególnie:
- zmienioną ustawą z 2 sierpnia 1977
Zasady techniki i bezpieczeństwa obowiązujące
w instalacjach gazów opałowych i paliw płynnych
umieszczonych w budynkach mieszkalnych i zabudowaniach.
- ustawą z dnia 23/6/78 w sprawie instalacji przeznaczonych
do ogrzewania i zasilanie w ciepłą wodę użytkową budynków
mieszkalnych, biurowych lub użyteczności publicznej.
- normą NF P 45-204
Instalacje gazowe (dawniej DTU nr 61-1 Instalacje gazowe kwiecień 1982 + Dodatek nr 1 z lipca 1984 r).
- departamentalnymi przepisami sanitarnymi
Dla urządzeń podłączanych do sieci elektrycznej:
- Norma NF C 15-100 - Instalacje elektryczne niskonapięciowe
- Przepisy

Budynki użyteczności publicznej
Instalowanie i konserwacja urządzenia powinna być
prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki, a szczególnie :
- Przepisami odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i działań ratunkowych w pomieszczeniach użyteczności
publicznej :
g) Przepisy ogólne
Dla wszystkich urządzeń :
- Artykuł GZ - Instalacje na gaz opałowy i paliwa płynne.
Dalej, stosownie do użycia:
- Artykuły CH - Ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie,
klimatyzacja i wytwarzanie pary oraz ciepłej wody
użytkowej.
h) Przepisy specjalne dotyczące poszczególnych typów
obiektów użyteczności publicznej (szpitale, sklepy, itd…).

USTAWIENIE W KOTŁOWNI

Podane wymiary są wymiarami minimalnymi (w milimetrach)
zalecanymi dla zapewnienia dobrego dostępu wokół kotła.

Uwaga : W instalacjach kaskadowych należy przestrzegać
podanych wymiarów dla każdego kotła.

C 330 ECO

C 630 ECO

* 800 mm w przypadku montażu
konsoli sterowniczej w położeniu przednim
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C630ECO_F0003A

kierunku miejsca jego zainstalowania (służy do tego pokrywa
skrzyni opakowania umieszczona przed przodem palety).

C330ECO_F0003A

Kotły C 330/630-… ECO są zaopatrzone w rolki z
prowadnicami, które pozwalają na umieszczenie kotła w
łatwy sposób: dzięki nim można przetoczyć paletę z kotłem w

C 330-280 ECO

A
(mm)
1862

C 630-560 ECO

A
(mm)
1862

C 330-350 ECO

1862

C 630-700 ECO

1862

C 330-430 ECO

1862

C 630-860 ECO

1862

C 330-500 ECO

2172

C 630-1000 ECO

2172

C 330-570 ECO

2172

C 630-1140 ECO

2172

C 330-650 ECO

2172

C 630-1300 ECO

2172
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C330ECO_F0049

W miarę możliwości, opakowanie chroniące kocioł nie powinno
być zdjęte, dopóki kocioł nie znajdzie się na ostatecznym
miejscu zainstalowania. Jednakże z przyczyn praktycznych przy
transporcie i przejściu przez drzwi i korytarze może wystąpić
konieczność zdemontowania niektórych elementów kotła.
Elementy, które można zdemontować :
- elementy obudowy zewnętrznej,
- elementy systemu kominowego i gazowe,
- część podstawy.
Na ilustracji obok i w tabeli poniżej podano wymiary
największego transportowanego elementu (= podstawa z
korpusem kotła i podłączeniami hydraulicznymi).

L (mm)

C 330-280, C 330-350, C 330-430
C 630-560, C 630-700, C 630-860
C 330-500, C 330-570, C 330-650
C 630-1000, C 630-1140, C 6130-1300

1160
1469

Dla uniknięcia uszkodzenia kotłów, nie wolno
dopuścić do zanieczyszczenia powietrza
do spalania związkami chloru i/lub fluoru,
które są szczególnie korozjogenne. Związki
te są obecne, na przykład, w aerozolach,
farbach, rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, ługach,
detergentach, klejach, soli używanej do odśnieżania, itd…
Należy przestrzegać:
- unikać zasysania powietrza odprowadzanego z
pomieszczeń, w których używane są takie produkty:
salony fryzjerskie, magle, pomieszczenia przemysłowe
(rozpuszczalniki), chłodnie (ryzyko wycieku chłodziwa), itd…
- unikać gromadzenia takich produktów w pobliżu kotłów
Zwracamy uwagę, że w przypadku korozji kotła i/lub jego
urządzeń zewnętrznych spowodowanej związkami chloru i/
lub fluoru traci ważność udzielona przez nas gwarancja.

m

Wentylacja pomieszczenia
Wykonać zgodnie z przepisami w Polsce.

PODŁĄCZENIE GAZU
Podłączenie gazu wykonuje się zgodnie z obowiązującymi
przepisami. We wszystkich wypadkach zawór odcinający
należy umieścić możliwie jak najbliżej kotła. Na przewodzie
zasilania gazem, zaraz za zaworem odcinającym należy
umieścić filtr.
Średnice przewodów rurowych powinny być określone
zgodnie z warunkami B 171 ATG (Stowarzyszenie Techników
ds. Gazu).
Świadectwo zgodności
Na podstawie art. 25 zmienionego zarządzenia z dnia
02.08.77 oraz art. 1 zarządzenia zmieniającego z dnia
05.02.99, instalator zobowiązany jest wystawić świadectwo
zgodności zatwierdzone przez ministra, któremu podlegają
sprawy budowy i bezpieczeństwa urządzeń gazowych:
Pojemnik buforowy gazu
Pojemniki buforowe gazu są rozwiązaniem stosowanym dla
zapobiegania problemom z przedwczesnym wyzwoleniem
presostatów «min.» oraz «max.», w które są wyposażone
palniki gazowe. Te wyzwolenia są związane z bezwładnością
układu reduktora ciśnienia płynu, która wywołuje
podciśnienie i nadciśnienie w przewodzie zasilania gazem
w trakcie włączania i wyłączania palników.

Ciśnienie zasilania gazem :
- 20 mbar dla gazu ziemnego H
- 25 mbar dla gazu ziemnego L,
- 300 mbar dla gazu ziemnego H lub L z regulatorem ciśnienia
dostarczanym jako wyposażenie dodatkowe.

- dla modeli odrębnych (modele 1, 2 lub 3) po wykonaniu
nowej instalacji gazowej.
- dla «modelu 4», szczególnie przy wymianie kotła na nowy.

Pojemność pojemnika buforowego można obliczyć przy
pomocy oferowanego przez nas programu, szczególnie
DIEMATOOLS, dostępnego na naszej stronie internetowej.
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Musi być zgodne z normą NFC 15.100 (przepisy DTU 70.1)
Kocioł jest zabezpieczony przez wyłącznik samoczynny
4A umieszczony z tyłu konsoli sterowniczej. Powinien
być zasilany za pośrednictwem układu elektrycznego z
wyłącznikiem wielobiegunowym o rozwarciu styków > 3 mm.

Uwagi :
- Kable czujnika muszą być ułożone w odstępie minimum 10
cm od kabli 230V.
- Dla zachowania funkcji przeciwzamarzaniowej i zakleszczeniu pomp zaleca się, aby nie odłączać kotła głównym
wyłącznikiem sieciowym.

PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
Uwaga :
Zasada działania kotła kondensacyjnego polega na
odzyskiwaniu energii zawartej w parze wodnej spalin
(utajonego ciepła parowania). W związku z tym, dla uzyskania
rocznej wydajności eksploatacyjnej rzędu 109% wymagane
jest takie zwymiarowanie powierzchni grzewczych, aby
Podłączenie do obiegu grzewczego
Kotły C 330/630 ECO powinny być używane tylko w
instalacjach grzewczych typu zamkniętego. Instalacje
centralnego ogrzewania muszą być czyszczone, aby usunąć
pozostałości (miedź, pakuły, topnik) po przygotowaniu
instalacji, oraz osady, które mogą powodować niedogodności
(hałasy w instalacji, reakcje chemiczne między metalami).
Ponadto, szczególnie w przypadku umieszczenia nowego
kotła w istniejącej instalacji, usilnie zalecamy, aby przed
ustawieniem go na miejscu przeprowadzić «odszlamianie».
Po tego rodzaju interwencji może być wymagany szczególny
nadzór nad jakością wody wodociągowej, oraz po
napełnieniu, aby opanować skutki tej interwencji. W pewnych
wypadkach mogą być wymagane odpowiednie filtry.
Wymagania odnośnie wody grzewczej :
- Twardość ogólna : TH < 15 °F (200 do 550 kW)
TH < 5 °F (> 550 kW)
- PH wody wodociągowej : PH 7-8,5
Uzdatnianie wody
Patrz Umowa Międzyzwiązkowa z dnia 2 lipca 1969, aneks 2.
Jeżeli woda wymaga uzdatniania, należy porozumieć się
z nami , szczególnie w sprawie:
- czy uzdatnianie wody jest zgodne z używanymi materiałami,
z których zbudowany jest kocioł, korpus grzewczy wykonany
jest z aluminium, pH wody nie może przekraczać 8,5.
- środków zapobiegawczych, jakie należy przedsięwziąć, aby
zapobiec tworzeniu się i gromadzeniu tlenu w wodzie w
instalacji.
- produktów zapobiegających zamarzaniu: czy zapewniona
jest ich kompatybilność z aluminium i w razie potrzeby,
z innymi elementami składowymi instalacji..

uzyskać niskie temperatury powrotne, czyli mniejsze niż
temperatura rosy (na przykład, ogrzewanie podłogowe,
grzejniki niskotemperaturowe, itd...) w całym sezonie
grzewczym.
Minimalne/maksymalne natężenie przepływu wody
Maksymalna różnica temperatur między zasilaniem i
powrotem oraz prędkość przyrostu temperatury zasilania
kotła są ograniczone przez mikroprocesor kotła (∆T = 40 °C) ;
w rezultacie, kocioł nie potrzebuje minimalnego natężenia
przepływu, o ile maksymalna temperatura kotła nie
przekroczy 75 °C.
Jeżeli maksymalna temperatura przekroczy 75 °C, wymagane
jest przestrzeganie wartości minimalnego natężenia
przepływu :
Minimalne natężenie przepływu wody :
Dla C 330-280 ECO
Qmin = 4,0 m3/h
Dla C 330-350 ECO
Qmin = 5,0 m3/h
Dla C 330-430 ECO
Qmin = 6,1 m3/h
Dla C 330-500 ECO
Qmin = 7,1 m3/h
Dla C 330-570 ECO
Qmin = 8,2 m3/h
Dla C 330-650 ECO
Qmin = … m3/h
Dla C 630 ECO, minimalne natężenie przepływu dla każdego
kotła jest równoważne minimalnemu przepływowi dla kotła
C 330 ECO
Dla C 630-560 ECO
Qmin = 8,0 m3/h
Dla C 630-700 ECO
Qmin = 10 m3/h
Dla C 630-860 ECO
Qmin = 12,2 m3/h
Dla C 630-1000 ECO
Qmin = 14,2 m3/h
Dla C 630-1140 ECO
Qmin = 16,4 m3/h
Dla C 630-1300 ECO
Qmin = … m3/h
Maksymalne natężenie przepływu wody :
Zbyt duże prędkości przepływu w korpusie kotła zmniejszają
przenoszenie ciepła. Z tego względu przepływ wody
ogranicza się do wartości obliczonej z poniższego wzoru :
Qmax (m3/h) = znamionowa moc cieplna / 9,3
Odprowadzenie kondensatu
Musi być podłączone do systemu odprowadzania ścieków.
Połączenie musi być demontowalne, a odprowadzenie
kondensatu widoczne. Złączki i przewody musza być
wykonane z materiału odpornego na korozję. Urządzenie do
neutralizacji kondensatu jest do dyspozycji jako wyposażenie
dodatkowe (patrz strona 13).
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PRZYKŁADY INSTALACJI
Przytoczone poniżej przykłady instalacji nie wyczerpują
wszystkich możliwości instalowania. Mają one na celu
jedynie zwrócenie uwagi na podstawowe zasady, jakich
należy przestrzegać. Przedstawiono tu pewną ilość organów
kontrolno-zabezpieczających (niektóre z nich są już w kotłach
zamontowane fabrycznie) ostatecznie jednak to instalatorzy,
projektanci, inżynierowie i biura projektów zadecydują, które
urządzenia kontrolne i zabezpieczające zostaną zainstalowane
w kotłowni, zależnie od jej specyfiki.
We wszystkich przypadkach należy przestrzegać zasad techniki
i obowiązujących przepisów lokalnych.
Uwaga : przy podłączeniu ciepłej wody użytkowej z boku,
jeżeli przewód rozprowadzający jest wykonany z miedzi,

pomiędzy wypływem c.w.u. i tym przewodem należy
zamontować złączkę stalową, żeliwną, lub z materiału
izolacyjnego, aby uniknąć korozji na przyłączu
De Dietrich proponuje Wam 2 sposoby szybkiego uzyskania
schematu hydraulicznego instalacji :
1/ Przejrzenie w «Bibliotece projektanta», dostępnej na naszej
stronie internetowej, przykładów schematów w formacie PDF
2/ Pobranie z naszej strony internetowej modułu DIEMATEC
i zainstalowanie go w programie Autocad dla stworzenia
określonych schematów.

C330ECO_F0010B

Instalacja jednego kotła C 330 ECO DIEMATIC iSystem z 1 obiegiem ogrzewania podłogowego + 1 obieg c.w.u.

C330ECO_F0011A

Instalacja jednego kotła C 330 ECO DIEMATIC iSystem z 1 obiegiem bezpośrednim «grzejnikowym» + 1 obieg mieszaczowy

Legenda : zob. str.18-19
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C330ECO_F0016B

Instalacja 2 kotłów C 330 ECO (DIEMATIC iSystem + IniControl) w kaskadzie, z pompą pierwotną i rozdzielaczem hydraulicznym,
z 2 obiegami mieszaczowymi + 1 obieg c.w.u.

Schemat ten jest możliwy tylko dla maksimum 2 kotłów w kaskadzie.

C330ECO_F0012B

Instalacja 2 kotłów C 330 ECO (DIEMATIC iSystem + IniControl) w kaskadzie (obieg pierwotny typu 1 z pompą wtryskową), z 2 obiegami
mieszaczowymi + 1 obieg c.w.u. dostępnej natychmiast, z magazynowaniem głównym

Schemat ten jest możliwy dla instalacji zawierającej do 10 kotłów w kaskadzie.

Legenda
1
2
3
4
7
8
9
10
11

18

Zasilanie c.o.
Powrót z c.o.
Zawór bezpieczeństwa
Manometr
Odpowietrznik automatyczny
Odpowietrznik ręczny
Zawór odcinający
3-drogowy zawór mieszający
Pompa c.o. sterowana elektronicznie

13
16
17
18
20
21
22
23

Zawór odszlamiający
Naczynie wzbiorcze
Zawór spustowy
Napełnianie obiegu grzewczego
Wodomierz
Czujnik zewnętrzny
Czujnik temperatury kotła
Czujnik temperatury zasilania za zaworem
mieszającym (dostarczany z płytką “pakiet FM 48”)

24
25
26
27
28
29
30

Wlot główny wymiennika podgrzewacza c.w.u.
Wylot główny wymiennika podgrzewacza c.w.u
Pompa ładująca
Zawór zwrotny
Wlot wody zimnej użytkowej
Reduktor ciśnienia
Grupa bezpieczeństwa wytarowana na 7 bar
i zaplombowana
32 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (nieobowiązkowa)

PRZYKŁADY INSTALACJI

C330ECO_F0014A

Instalacja jednego kotła C 630 ECO DIEMATIC iSystem z 1 obiegiem bezpośrednim ogrzewania podłogowego

C330ECO_F0013A

Instalacja 2 x C 330 ECO DIEMATIC iSystem z pompą pierwotną i rozdzielaczem hydraulicznym, z 4 obiegami mieszaczowymi + 1 solarny
podgrzewacz c.w.u.

33
34
35
36

Czujnik temperatury c.w.u.
Pompa pierwotna
Rozdzielacz hydrauliczny
Zawór odcinający z siłownikiem
z automatycznym powrotem
39 Pompa kotłowa
44 Termostat ograniczający 65 °C z odblokowaniem ręcznym dla ogrzewania
podłogowego (DTU 65.8, NFP 52-303-1)
50 Zawór antyskażeniowy

51
56
61
65
68
76
115
123

Zawór termostatyczny
Pętla powrotu cyrkulacji c.w.u.
Termometr
Obieg niskotemperaturowy
(np. ogrzewanie podłogowe)
Urządzenie do neutralizacji kondensatu (opcja)
Membranowy zawór bezpieczeństwa
wytarowany na 6 bar i zaplombowany
Termostatyczny zawór strefowy
Czujnik zasilania kaskady (do podłaczenia do

kotła podrzędnego)
130 Odpowietrznik ręczny (Airstop)
133 Zdalne sterowanie dialogowe CDI 2 lub
uproszczone
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PODŁĄCZENIE DOPROWADZENIA POWIETRZA/ODPROWADZENIA SPALIN
PODŁACZENIE POWIETRZE/SPALINY
➪ Konfiguracja B23P : komin
Długość maksymalna (L)(1)
Ø 150 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 250 mm
22 m
50 m
50 m
50 m
14 m
37 m
50 m
50 m
9m
25 m
44 m
50 m
7m
18 m
32 m
50 m
5m
13 m
24 m
50 m
5m
13 m
24 m
50 m

Typ kotła C 630-…
ECO
560
700
860
1000
1140
1300

Długość maksymalna (L)(1)
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm
40 m
50 m
50 m
42 m
50 m
50 m
24 m
50 m
50 m
14 m
48 m
50 m
7m
31 m
50 m
7m
31 m
50 m

x mini

(mm) D + 60
Ø (mm) D + 80

x mini

(mm) D + 60
Ø (mm) D + 80

C330ECO_F0007A

Typ kotła C 330-…
ECO
280
350
430
500
570
650

➪ Konfiguracja B23P : komin, instalacja kaskadowa
A (mm)
2100
2490

C330CO_F0008

C 330-280, C 330-350,
C 630-560, C 630-700
C 330-430, C 330-500, C 330-570
C 630-860, C 630-1000, C 630-1140

Długości maksymalne L (w m) dopuszczalne w zależności od Ø przewodu D (w mm) dla różnych wariantów «kaskady»
(Długości te zostały ustalone przy uwzględnieniu wymiarów granicznych podanych na schematach obok.
W wypadku innych wymiarów granicznych, prosimy o skontaktowanie się z nami).
C 330-... ECO
C 630-... ECO

C330ECO_F0009

- Kotły C 330-… ECO/
C 630-… ECO : praca 50/30 °C
- Zawory klapowe
zintegrowane

Uwaga : Długości te podano dla wskazania. De Dietrich w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności. Przy innych konfiguracjach
prosimy skonsultować się z nami w celu wykonania właściwych obliczeń
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➪ Konfiguracja C33
Długość maksymalna (L)(1)
Ø 150 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
6m
48 m
50 m
2m
28 m
50 m
16 m
50 m
10 m
50 m
5m
50 m
5m
50 m

Typ kotła C 630-…
ECO
560
700
860
1000
1140
1300

Długość maksymalna (L)(1)
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Ø 350 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
32 m
50 m
50 m
17 m
46 m
50 m
8m
24 m
50 m
8m
24 m
50 m

DY 867
(opcja)
DY 851 ou 852
(opcja)

DY 853 ou 854
(opcja)

S103128
(opcja)

C330CO_F0050A

Typ kotła C 330-…
ECO
280
350
430
500
570
650

Uwaga : powyższe długości maksymalne stosuje się równiez w konfiguracji C93.

➪ Konfiguracja C53
Długość maksymalna (L)(1)
Ø 250 mm
50 m
50 m
50 m
50 m
40 m
40 m

Typ kotła C 630-…
ECO
560
700
860
1000
1140
1300

Długość maksymalna (L)(1)
Ø 350 mm
50 m
50 m
24 m
-

x min.

(mm) D + 60
Ø (mm) D + 80

C330CO_F0051A

Typ kotła C 330-…
ECO
280
350
430
500
570
650

(1) obliczono przy przewodzie sztywnym i wylocie bez czapki
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