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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
Kondensacyjny kocioł gazowy MGK
Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495
dla MGK-170 i MGK-250
Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496
dla MGK-210
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Zakres dostawy
Wskazówka: Należy starannie przeczytać instrukcję przezbrojenia przed rozpoczęciem montażu!
Przezbrojenie kotłów WOLF typu MGK na gaz płynny P (G31) 50 mbar
Przed wymianą kryzy gazowej przeprowadzić nastawy podstawowe na zaworze gazowym. Bez
tego może wystąpić zagrożenie dla obsługi lub zagrożenie uszkodzenia kotła.
Zakres dostawy
Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250
Nr.

Materiał

1

Wtyczka parametrowa dla gazu płynnego P
MGK-170 i 250

2

Nowa tabliczka znamionowa

3

Instrukcja montażu

Mat. Nr.

CZ
SK
PL

Sztuk

27 44 354

1

87 51 510
87 51 511
87 51 512

1

30 62 432

1

Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210
Nr.

Materiał

1

Wtyczka parametrowa dla gazu płynnego P MGK-210

2

Nowa tabliczka znamionowa

3

Instrukcja montażu

Mat.Nr.
CZ
SK
PL

Sztuk

27 44 355

1

87 51 510
87 51 511
87 51 512

1

30 62 432

1

Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 497 dla MGK-300

2

Nr.

Materiał

1

Wtyczka parametrowa dla gazu płynnego P MK-300

2

Nowa tabliczka znamionowa

3

Instrukcja montażu

Mat.Nr.
CZ
SK
PL

Sztuk

27 44 357

1

87 51 510
87 51 511
87 51 512

1

30 62 432

1
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Wytyczne bezpieczeństwa
IW tym opisie używane są różne symbole i oznaczenia symboli. Te ważne oznaczenia symboli
dotyczą bezpieczeństwa obsługi i bezpiecznej
pracy urządzeń.
„Wytyczne bezpieczeństwa“ oznaczają
wskazówki, które należy przestrzegać,
żeby wyeliminować zagrożenie dla osób
dokonujących obsługi.

Rys: Skrzynka przyłączeniowa:
Zagrożenie porażeniem prądem

Zagrożenie porażeniem prądem na elementach elektrycznych!
Uwaga: przed zdjęciem obudowy
wyłączyć zasilanie elektryczne.
Nie wolno dotykać elementów
elektrycznych i kontaktów przy
załączonym napięciu! Zachodzi
zagrożenie porażenia prądem
ze skutkiem śmiertelnym.
Na klemach przyłączeniowych jest
napięcie także przy wyłączonym
wyłączniku kotła.
Rys: transformator, elektroda zapłonowa, komora palnika
Zagrożenie porażeniem prądem, zagrożenie poparzeniem
gorącymi elementami
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Wytyczne bezpieczeństwa
Uwaga

„Wytyczne“ oznaczają wskazówki techniczne, które należy przestrzegać, żeby
wyeliminować uszkodzenia i usterki w
funkcjonowaniu kotła.

Rys: Zawór gazowy
Zagrożenie porażeniem prądem
Zagrożenie zatruciem i wybuchem przez nieszczelności
gazu

Wytyczne ogólne
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze
może wykonywać tylko fachoweiec
z odpowiednimi kwalifikacjami (posiada
wane świadectwo energetyczne w danym
zakresie).
Regularna konserwacja i używanie wyłącznie
oryginalnych części WOLF mają decydujący
wpływ na długoletnią i bezusterkową pracę
urządzeń.
Zalecamy zawarcie stałej umowy na
konserwację z odpowiednią firmą.
Rys: Przyłącze gazu: Zagrożenie zatruciem i
wybuchem przez nieszczelności gazu

Ta instrukcja montażowa musi być przestrzegana przez obsługę!
Nieprzestrzeganie instrukcji wyklucza odpowiedzialność gwarancyjną.

4
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
IInstalacja
•

Odchylić w dół pokrywę regulacji. Wyłączyć kocioł
wyłącznikiem na kotle.

Przy wyłączonym wyłączniku na klemach
jest napięcie elektryczne.
Instalację odłączyć od sieci, gdyż w przeciwnym
wypadku zachodzi zagrożenie porażenia prądem.

Zamknąć zewnętrzny zawór gazowy, gdyż
zachodzi zagrożenie zatrucia gazem
i wybuchu.
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
Zdjąc osłonę przednią
Poluzować osłonę przednią kluczem imbusowym nr 5
i osłonę boczną śrubokrętem

Zagrożenie poparzeniem
Niektóre elementy moga być bardzo gorące,
poczekać aż ostygną lub założyć rękawice,
gdyż można się poparzyć.

6
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
1. Nastawa podstawowa na zaworze gazowym
Uwaga

Nastawy podstawowe na zaworze gazowym przeprowadzić według tabeli.
Nieprzestrzeganie tego może prowadzić
do uszkodzenia kotła.

Śruba przepływu gazu
imbus 3mm
Śruba punktu
zerowego
Torx Tx40
(pod pokrywą)

Odkręcić ostrożnie śrubę do końca i dalej postępować
według tabeli następująco:
Nastawa podstawowa rodzaju gazu: kręcić w lewo
G31

Punkt zero

Przepływ

MGK-170

1 ½ obrotów.

1 ¼ obrotów.

MGK-210

1 ½ obrotów..

1 ¼ obrotów.

MGK-250

1 ½ obrotów.

1 ¼ obrotów.

MGK-300

1 ¾ obrotów.

1 ¼ obrotów.

G20 / G25

Punkt zero

Przepływ

MGK-170

2 obroty.

1 ½ obrotów.

MGK-210

1 ½ obrotów.

1 ¾ obrotów..

MGK-250

1 ½ obrotów.

1 ¾ obrotów.

MGK-300

1 ¾ obrotów.

2 obroty.

Rys: Zawór gazowy

2. Nastawa gaz-powietrze przed wymianą wtyczki
parametrowej.
Uwaga

W celu nastawienia dolnej mocy przy starcie miękkim, nastawa musi być wykonana z
wtyczką parametrową.

30 62 432_xx08
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
Uwaga

Czynności nastawcze muszą być wykonane w opisanej kolejności. Zawór gazowy jest nastawiony fabrycznie na gaz ziemny GZ 50 (G20) . Nastawy na zaworze gazowym mogą być dokonywane
wyłącznie przy przezbrojeniu na inny rodzaj gazu.

A) Nastawa CO2 przy maksymalnej mocy (tryb
kominiarza) dla gazu ziemnego
Otwór pomiarowy

• Poluzować śruby osłony przedniej i zdjąć osłonę.
• Zdjąć śrubę z otworu pomiarowego “spaliny” .
• Wstawić sondę pomiarową CO2 do otworu “spaliny”
(ok.120mm).
• Przełącznik temperatury nastawić w położenie kominiarza
(pierścień miga na żółto).
• Przy pełnym obciążeniu zmierzyć zawartość CO2
i porównać z poniższą tabelą.
•		W razie potrzeby korygować zawartość CO2 przy
pomocy śruby przepływu gazu w zaworze gazowym
według poniższej tabeli.

•obrót w prawo - zawartość CO2 maleje
• obrót w lewo - zawartość CO2 rośnie

Rys: Pomiar spalin na zintegrowanym sztucerze
pomiarowym.
Śruba przepływu gazu
imbus 3mm
Śruba punktu
zerowego
Torx Tx40
(pod pokrywą)

Kocioł otwarty (bez obudowy)
przy mocy maksymalnej

• Zakończyć tryb kominiarza przez obrót pokrętła w
położenie wyjściowe.

Rys: Zawór gazowy

8
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
B)

Nastawa CO 2 przy mocy minimalnej
(start miękki)

• Uruchomić ponownie kondensacyjny kocioł gazowy
poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania.
• Po ok. 30 sekundach od startu palnika pomierzyć
zawartość CO2 przyrządem pomiarowym i w razie
potrzeby skorygowć śrubą punktu zerowego według
tabeli. Nastawa ta musi być wykonana w ciągu 120
sekund od startu palnika. Ewentualnie ponownie
uruchomić fazę startową poprzez naciśnięcie przycisku odblokowania.

Śruba przepływu gazu
imbus 3mm
Śruba punktu
zerowego
Torx Tx40
(pod pokrywą)

• obrót w prawo - CO2 rośnie!
• obrót w lewo - CO2 maleje!

Kocioł otwarty (bez obudowy)
przy mocy minimalnej

Rys: Zawór gazowy

G31
12,5% ± 0,2%
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
3. Wymiana wtyczki parametrowej

Pokrywa wtyczki parametrowej

a) Zanotować zmiany parametrów (np:. moc grzewcza,
Tv max, wyjście 1, wejście 1, nastawa adresów...) w
stosunku do nastaw fabrycznych.

b. Odłączyć kocioł od sieci elektrycznej.
c. Odchylić regulację.
d. Otworzyć dekiel wtyczki parametrowej.
e. Wyciągnąć wtyczkę parametrową i wstawić nową.
f.

Zamontować ponownie dekiel wtyczki parametrowej.

Wtyczka parametrowa

4. Sprawdzić funkcjonowanie
a) Po uruchomieniu na wyłączniku miga wskażnik
wielofunkcyjności. Przycisk reset musi być
dwukrotnie naciśnięty.
b) Uruchamia się palnik.
c) Sprawdzenie funkcjonowania: Zakręcić zawór
gazowy.
Widać kod usterki 12 lub pierścień miga na czerwono.
d) Otworzyć zawór gazowy, nacisnąć przycisk reset!
Palnik uruchomi się.
e) Przeprowadzić nastawy parametrów, jeżeli konieczne
są zmiany w stosunku do nastaw fabrycznych.
g) Sprawdzić funkcjonowanie osprzętu regulacyjnego.

10
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
5. Sprawdzenie nastawy CO2
Uwaga

Po zabudowie wtyczki parametrowej na
gaz płynny należy przeprowadzić sprawdzenie przy starcie miękkim. Moc przy
starcie miękkim przy wtyczce parametrowej na gaz płynny nie jest identyczna
z mocą minimalną

• Po wykonanych pracach zamontować obudowę
i sprawdzić wartość CO2 przy zamkniętym kotle.
Przy nastawie CO2 uważać na emisję CO.
Jeżeli przy prawidłowym CO2 wartość CO jest
>200ppm, to zawór gazowy nie jest prawidłowo
nastawiony. Należy postępować następująco:
Nastawa podstawowa: ostrożnie wkręcić całkowicie śrubę
i dalej postępować jak w punkcie 1 „nastawa podstawowa
na zaworze gazowym“.

Kocioł zamknięty (z obudową)
przy mocy maksymalnej
G31
10,6% ± 0,5%

Kocioł zamknięty (z obudową)
przy starcie miękkim
G31
11,3% ± 0,5%

6. Zakończenie czynności nastawczych
• Wyłączyć kocioł, zamknąć otwory pomiarowe i nyple
przyłączeniowe.
Sprawdzić szczelność
• Wyciąć nalepkę „Nastawiony na 3P - G31 - 50mbar“ i nalepić
w odpowiednim miejscu na tabliczce znamionowej.
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Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)
Tłumaczenie tabliczki znamionowej:

• Z tabliczki znamionowej przezbrojenia należy wyciąć
zakres odpowiadający rodzajowi gazu.
• Wycięty zakres nakleić na tabliczkę znamionową
kotła.

Tłumaczenie tabliczki znamionowej:
Eingestelt auf - nastawiony na
gem. Montageanleitung - zgodnie z
instrukcją montażu
Nennwaermebelastung - nominalne obciążenie
cieplne
Warmwasser - cwu
Heizen - ogrzewanie
Nennleistung - moc nominalna

Eingestellt auf

3P - G31 - 50 mbar

MGK-130

Art
B23, B33, C33, C43, C53, C83
C63 gem. Montageanleitung
Nennwärmebelastung
Warmwasser
Heizen
Nennleistung
Heizen 50/30°C
Heizen 80/60°C
Eingestellt auf

Q = 29 - 120 kW
Q = 29 - 120 kW
P = 30 - 126 kW
P = 28 - 117 kW

3P - G31 - 50 mbar

MGK-170

B23, B33, C33, C43, C53, C83
Art
C63 gem. Montageanleitung
Nennwärmebelastung
Warmwasser
Q = 43 - 160 kW
Heizen
Q = 43 - 160 kW
Nennleistung
Heizen 50/30°C
P = 46 - 167 kW
Heizen 80/60°C
P = 41 - 156 kW
3P - G31 - 50 mbar
Eingestellt auf

MGK-210

B23, B33, C33, C43, C53, C83
Art
C63 gem. Montageanleitung
Nennwärmebelastung
Warmwasser
Heizen
Nennleistung
Heizen 50/30°C
Heizen 80/60°C
Eingestellt auf

Q = 53 - 200 kW
Q = 53 - 200 kW
P = 56 - 208 kW
P = 51 - 194 kW

3P - G31 - 50 mbar

MGK-250

B23, B33, C33, C43, C53, C83
Art
C63 gem. Montageanleitung
Nennwärmebelastung
Warmwasser
Q = 60 - 240 kW
Heizen
Q = 60 - 240 kW
Nennleistung
Heizen 50/30°C
P = 62 - 250 kW
Heizen 80/60°C
P = 58 - 233 kW
3P - G31 - 50 mbar
Eingestellt auf

MGK-300

Art
B23, B33, C33, C43, C53, C83
C63 gem. Montageanleitung
Nennwärmebelastung
Warmwasser
Heizen
Nennleistung
Heizen 50/30°C
Heizen 80/60°C

Q = 74 - 280 kW
Q = 74 - 280 kW
P = 78 - 294 kW
P = 71 - 275 kW

8751389

08/08

Nowa tabliczka przezbrojeniowa
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