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VER. 01.2020 
 

CODE   SERIAL NUMBER 

Dichiarazione di Conformità 
Statement of Compliance 

 

 
APEN GROUP S.p.A. 
 20060 Pessano con Bornago (MI) 
 Via Isonzo, 1 
 Tel +39.02.9596931 r.a. 
 Fax +39.02.95742758 
 Internet: http://www.apengroup.com 
 
Il presente documento dichiara che la macchina: 
With this document we declare that the unit: 
 
Модели: 
Model: 

Generatore d’aria calda: modulante a condensazione PCH 
Warm Air Heater: PCH modulating and condensing 

 
è stata progettata e costruita in conformità con le disposizioni delle Direttive Comunitarie: 
has been designed and manufactured in compliance with the prescriptions of the following EC Directives: 
 

 Regolamento Apparecchi a Gas 2016/426/UE 
Gas Appliance Regulation 2016/426/UE  

 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE  
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/UE  

 Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE  
Low Voltage Directive 2014/35/UE 

 Regolamento ErP 2281/2016/UE 
ErP Regulation 2281/2016/UE 

 Direttiva ROHS II 2011/65/UE e ROHS III 2015/863/UE 
ROHS II 2011/65/UE and ROHS III 2015/863/UE Directives 

 

è stata progettata e costruita in conformità con le norme: 
has been designed and manufactured in compliance with the standards: 
 

 EN17082:2019 
 EN60335-1 
 EN60335-2-102 
 EN60730-1  
 EN 60068-2-1  

 EN 60068-2-2  
 EN55014-1 
 EN55014-2 
 EN61000-3-2 
 EN61000-3-3 

  

  
Organismo Notificato: 
Notified body: 
 

Kiwa Cermet Italia S.p.A 
0476 
PIN 0476CQ0451 

 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
 

Pessano con Bornago 
01/10/2020                                                            Apen Group S.p.A. 

Un Amministratore 
Mariagiovanna Rigamonti 
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1. OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i nie powinna 
być od niego odłączana. 
W przypadku odsprzedaży urządzenia lub przekazania go innemu 
właścicielowi, należy zawsze upewnić się, że instrukcja towarzyszy 
urządzeniu, tak aby mógł z niej korzystać nowy właściciel i/lub 
instalator.
WYKLUCZA się wszelką odpowiedzialność cywilną i prawną produ-
centa w zakresie obrażeń osób i zwierząt bądź uszkodzenia mienia, 
spowodowanych błędami w instalacji, skalowaniu i konserwacji 
nagrzewnicy, niezastosowaniem się do niniejszej instrukcji oraz 
interwencją osób nieuprawnionych.
Urządzenie to powinno być wykorzystywane wyłącznie do zasto-
sowania, dla którego zostało wykonane. Jakiekolwiek inne błędne 
i nierozsądne użytkowanie należy uważać za niewłaściwe, a więc 
niebezpieczne.
W celu instalacji, uruchomienia i konserwacji niniejszej aparatury, 
użytkownik zobowiązany jest skrupulatnie przestrzegać instrukcji 
przedstawionych we wszystkich rozdziałach opisanych w niniejszej 
instrukcji obsługi.
----------------------------------------------------------------------------------
Instalacja nagrzewnicy musi zostać wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, z zaleceniami producenta, przez 
uprawniony personel, posiadający specyficzne kompetencje 
techniczne w dziedzinie techniki grzewczej.
----------------------------------------------------------------------------------
Pierwsze włączenie, przekształcenie z gazu jednego typu na inny 
oraz konserwacja muszą być wykonywane wyłącznie przez pracow-
ników Ośrodków Obsługi Technicznej spełniających wymogi 
obowiązujących norm w państwie instalowania urządzenia oraz 
przestrzegając wydanych zezwoleń.

2. OSTRZEŻENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
Rozdział ten skupia się na normach bezpieczeństwa dla osób, które 
będą eksploatować urządzenie.

2.1. Paliwo
Przed uruchomieniem nagrzewnicy należy sprawdzić, czy:
• dane sieci zasilającej gazu są zgodne z danymi podanymi na 

tabliczce;
• przewody rurowe zasysające powietrze podtrzymujące spalanie 

(jeżeli są przewidziane) oraz przewody usuwające dymy są wy-
łącznie takie, jakie zaleca producent;

• doprowadzenie powietrza podtrzymującego spalanie jest wykona-
ne tak, aby uniknąć zatkania, nawet częściowego, kraty wlotowej 
(obecność liści itp);

• wewnętrzna i zewnętrzna szczelność instalacji doprowadzającej 
paliwo została sprawdzona poprzez wykonanie próby technicznej, 
jak przewidują mające zastosowanie przepisy;

• nagrzewnica jest zasilana tym samym typem paliwa, dla którego 
została przystosowana;

• instalacja została dostosowana wymiarami do danego natężenia 
przepływu i została wyposażona we wszystkie urządzenia bez-
pieczeństwa i kontroli przewidziane przez mające zastosowanie 
przepisy;

• oczyszczenie wnętrza przewodów gazowych i kanałów rozprowa-
dzających powietrze w przypadku nagrzewnic tunelowych zostało 
wykonane prawidłowo;

• regulacja natężenia przepływu paliwa jest odpowiednio dopaso-
wana do mocy wymaganej przez nagrzewnicę;

• ciśnienie zasilania w paliwo znajduje się w przedziale wartości 
podanym na tabliczce.

2.2. Ulatnianie się gazu
Jeżeli jest wyczuwalny zapach gazu:
• nie używać wyłączników elektrycznych, telefonu ani żadnego 

innego przedmiotu bądź urządzenia, które może spowodować 
iskrzenie.

• otworzyć natychmiast drzwi i okna, aby wytworzyć przeciąg, który 
usunie gaz z pomieszczenia;

• zamknąć kurki gazu;
• zwrócić się o interwencję wykwalifikowanego personelu.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: kategorycznie zabrania się zasilania obwodu gazowe-
go ciśnieniem przekraczającym 60 mbar. 
Grozi to uszkodzeniem zaworu.
----------------------------------------------------------------------------------

2.3. Zasilanie elektryczne
Nagrzewnica musi zostać prawidłowo podłączona do prawidłowo 
działającej instalacji uziemienia, wykonanej zgodnie z obowiązującymi 
normami (CEI 64-8).

Ostrzeżenia.
• Sprawdzić sprawność instalacji uziemienia i w przypadku wątpli-

wości, zlecić kontrolę osobie posiadającej uprawnienia.
• Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej jest równe wartości 

napięcia podanej na tabliczce urządzenia i w niniejszej instrukcji.
• Nie zamieniać nigdy przewodu neutralnego z fazą.
• Nagrzewnica może zostać podłączona do sieci elektrycznej przy 

pomocy gniazda/wtyczki, wyłącznie jeżeli uniemożliwiają one 
zamianę pomiędzy fazą, a przewodem neutralnym.

• Instalacja elektryczna, a w szczególności przekrój przewodów, 
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powinien być odpowiedni do maksymalnej mocy pobieranej przez 
urządzenie, wskazanej na tabliczce i w niniejszej instrukcji.

Nie pociągać za przewody elektryczne oraz trzymać je z dala od źródeł ciepła.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: POWYŻEJ kabla zasilającego należy obowiązkowo za-
montować wyłącznik wielobiegunowy z bezpiecznikami i otwarciem 
styków powyżej 3 mm.
Wyłącznik musi być widoczny i dostępny, a jego odległość od 
wnęki sterowania nie może przekraczać 3 m.
Każda czynność natury elektrycznej (instalacja i konserwacja) musi być 
wykonywana przez personel posiadający odpowiednie uprawnienia.
----------------------------------------------------------------------------------

2.4. Użytkowanie
Dzieci oraz osoby niedoświadczone nie mogą używać żadnego urzą-
dzenia zasilanego energią elektryczną.
NALEŻY stosować się do następujących zaleceń:
• nie dotykać urządzenia przy pomocy mokrych bądź wilgotnych 

części ciała i/lub na boso;
• nie pozostawiać urządzenia wystawionego na działanie czynni-

ków atmosferycznych (deszcz, słońce itd.), jeżeli nie zostało ono 
odpowiednio zabezpieczone;

• nie wykorzystywać przewodów rurowych gazu jako uziemienie 
urządzeń elektrycznych;

• nie dotykać gorących części nagrzewnicy, takich jak na przykład 
kanał odprowadzający dymy;

• nie moczyć nagrzewnicy wodą lub innymi płynami;
• nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu;
• nie dotykać poruszających się części nagrzewnicy.

2.5. Konserwacja
----------------------------------------------------------------------------------
Konserwacja i weryfikacje spalania muszą zostać wykonane 
zgodnie z obowiązującą normą.
----------------------------------------------------------------------------------
Przed przystąpieniem do wykonania jakichkolwiek czynności związa-
nych z czyszczeniem i konserwacją należy odizolować urządzenie od 
sieci zasilających, przy pomocy przełącznika instalacji elektrycznej i/
lub przy pomocy odpowiednich organów odcinających. W przypadku 
uszkodzenia i/lub nieprawidłowego działania urządzenia należy je wyłą-
czyć, wstrzymując się od jakiejkolwiek próby naprawy lub bezpośredniej 
interwencji i zwrócić się do naszego Ośrodka Obsługi Technicznej na 
danym obszarze. Ewentualna naprawa produktów musi być wykonana 
z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie 
się do powyższych zaleceń może zagrozić bezpieczeństwu urządze-
nia i spowodować wygaśnięcie gwarancji. Jeżeli urządzenie nie jest 
użytkowane przez długi okres czasu, należy zamknąć kurki gazu i 
wyłączyć przełącznik elektryczny zasilania maszyny. W przypadku, 
gdy nagrzewnica nie jest już użytkowana, oprócz wyżej wymienionych 
czynności należy unieszkodliwić części stanowiące potencjalne źródło 
zagrożenia. Należy zdecydowanie unikać blokowania przy pomocy rąk 
bądź innych przedmiotów wlotu zwężki Venturiego, umieszczonej na 
jednostce palnika/wentylatora. Może to spowodować ryzyko wystąpienia 
zjawiska powrotu płomienia z palnika ze wstępnym mieszaniem.

2.6. Transport i przenoszenie
Nagrzewnica jest dostarczana w stanie ułożonym i przymocowanym na 
drewnianej palecie, przykrytej odpowiednio przymocowanym pudłem 
kartonowym.
Wyładunek ze środków transportu oraz przemieszczenie do miejsca 
instalacji muszą zostać wykonywane przy użyciu urządzeń odpowiednich 

do rozłożenia ładunku i do ciężaru. Ewentualne składowanie nagrzewnicy 
w siedzibie klienta musi być wykonywane w odpowiednim do tego miej-
scu, osłoniętym od deszczu i bez nadmiernej wilgoci, przez jak najkrótszy 
okres czasu. Wszystkie operacje podnoszenia i transportu muszą być 
wykonywane przez personel doświadczony i poinformowany odnośnie 
trybów operacyjnych interwencji oraz zgodnie z normami zapobiegania 
i ochrony, które należy wdrożyć. Po dostarczeniu urządzenia w miejsce 
instalacji, można przystąpić do operacji rozpakowania. Operacja roz-
pakowania musi być wykonywana przy użyciu odpowiednich narzędzi 
lub zabezpieczeń, tam gdzie są one wymagane. Materiał odzyskany, 
tworzący opakowanie, musi zostać oddzielony i zutylizowany zgodnie 
z prawem obowiązującym w kraju użytkowania. Podczas operacji 
rozpakowywania należy sprawdzić, czy urządzenie i części składające 
się na dostawę nie uległy uszkodzeniu i czy odpowiadają złożonemu 
zamówieniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku części 
przewidzianych w dostawie należy natychmiast powiadomić producenta.
Producent nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkody wy-
wołane podczas transportu, rozładunku i przemieszczania urządzenia.

2.7. Utylizacja i rozbiórka
W przypadku konieczności złomowania lub rozbiórki maszyny, osoba 
odpowiedzialna za operację powinna:
• usunąć przewody elektryczne
• usunąć wszystkie części z tworzywa sztucznego
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Wszystkie odzyskane materiały muszą zostać przetwo-
rzone i zutylizowane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju 
użytkowania maszyny i/lub zgodnie z normami wskazanymi 
w kartach technicznych charakterystyki produktów chemicznych.
----------------------------------------------------------------------------------

2.8. Instalacja
Wymiennik ciepła LK i LP może być zastosowany w następujących 
warunkach:
• Zawartość siarki w stosowanym paliwie musi odpowiadać standardom 
europejskim, to znaczy: maksymalny punkt szczytowy dla krótkich 
okresów wynosi 150 mg/m3, średnia roczna poniżej 30 mg/m3;
• Powietrze podtrzymujące spalanie nie może zawierać chloru, siarczków, 
pyłów siarkowych, amoniaku ani alkaliów; zamontowanie w pobliżu 
basenów lub pralni naraża nagrzewnicę na działanie tych substancji.

        NIE ZATYKAĆ RĘKĄ ANI PRZY UŻYCIU INNYCH PRZEDMIOTÓW!
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Model PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105

Typ urządzenia B23P - C13 - C43 - C53 - C63

Homologacja WE PIN. 0476CQ0451

Klasa NOx Var 5

Typ paliwa Gazowy

Wydajność nagrzewnicy

min maks min maks min maks min maks min maks min maks

Moc cieplna ogniska (Hi) kW 4,75 19,00 7,60 34,85 8,50 42,00 12,40 65,00 16,40 82,00 21,00 100,00

Znamionowa moc cieplna [Pmin, Prated]* kW 4,97 18,18 8,13 33,56 8,97 40,45 13,40 62,93 17,77 80,03 22,77 97,15

Wydajność  Hi (N.C.V.) [ƞpl, ƞnom]* % 104,63 95,68 106,97 96,30 105,50 96,30 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15

Wydajność  Hs (G.C.V.) [ƞpl, ƞnom]* % 94,26 86,20 96,37 86,76 95,07 86,76 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52

Straty w kominie  włączony palnik (Hi) % 0,4 4,3 0,6 3,7 0,5 3,7 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8

Straty w kominie  wyłączony palnik (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Max ilość skroplin (1) l/h 0,4 0,9 1,1 2,1 3,3 2,7

Odprowadzany gaz - Emisje zanieczyszczające

Tlenek węgla - CO - (0% di O2) (2) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Emisje tlenków azotu - NOx*
(0% z O2) (Hi) (3)

29 mg/kWh - 16 
ppm

51 mg/kWh - 29 
ppm

36 mg/kWh - 20 
ppm

45 mg/kWh - 25 
ppm

31 mg/kWh - 18 
ppm

40 mg/kWh - 23 
ppm

Emisje tlenków azotu - NOx*
(0% z O2) (Hs) (4)

26 mg/kWh - 15 
ppm

46 mg/kWh - 26 
ppm

32 mg/kWh - 18 
ppm

41 mg/kWh - 23 
ppm

28 mg/kWh - 16 
ppm

36 mg/kWh - 20 
ppm

Ciśnienie dostępne w kominie Pa 80 90 100 120 120 120

Temperatura dymów, zawartość CO2 i przepływ masy dymów: zobacz tabele str. 22 i kolejne

Charakterystyki elektryczne

Napięcie zasilające V 230 VAC - 50 Hz jednofazowe

Nominalna moc elektryczna [elmin - elmax ]* kW 0,011 0,045 0,011 0,074 0,024 0,082 0,015 0,097 0,020 0,123 0,020 0,130

Stopień zabezpieczenia IP IP X5D

Temperatury funkcjonowania °C od -15°C do +40°C - dla niższych temperatur służy zestaw nagrzewania wnęki palnika (6)

Podłączenia

Ø przyłącza gazu UNI/ISO 228/1- 
G 3/4"

UNI/ISO 228/1- 
G 3/4"

UNI/ISO 228/1- 
G 3/4"

UNI/ISO 228/1- 
G 3/4"

UNI/ISO 228/1- 
G 3/4"

UNI/ISO 228/1- 
G 3/4"

Ø rur zasysania/odprowadzania mm 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80

Przepływ powietrza

Natężenie przepływu powietrza (15°C) (5) m3/h 2700 4300 4500 7800 9000 11100

Ciężar

Ciężar netto kg 39 48 58 72 98 118

3. DANE TECHNICZNE
Istnieją 3 typy PRH/PCH, dzielące się w następujący sposób:
• A Moduł pojedynczy (System A);
• B Moduły połączone Poziome (System B);
• C Moduły połączone Pionowe (System C).

A - PCH Moduły pojedyncze (System A)
Składają się z pojedynczego wymiennika, gama obejmuje sześć 
modeli, a mianowicie PCH020, 034, 045, 065, 080 i 105. Moc cieplna 
zawiera się w granicach od 5 do 97,2 kW.
Moduły mogą być instalowane poziomo lub pionowo, w zależności 
od kierunku przepływu powietrza.

UWAGI:
*    Symbol zgodny z Rozp.UE/2281/2016.
(1) Maks wartość skroplin, uzyskana z próby na 30%Qn.
(2) Wartość odn. do kat. H (G20).
(3) Zmierzona wartość EN17082:2019 odn. do kat. H (G20), odnosząca się do dolnej wartości kalorycznej (Hi, N.C.V).
(4) Zmierzona wartość EN17082:2019 odn. do kat. H (G20), odnosząca się do górnej wartości kalorycznej (Hs, G.C.V).
(5) Natężenie przepływu powietrza do obliczenia wydajności i sprawności energetycznej sezonowej oraz emisji podanych w tabelach
(6)  Podczas instalacji zestawu nagrzewnicy komory palnika, dodać 105 W (230 V) na moduł do znamionowej mocy elektrycznej podanej na tabliczce znamiono-

wej.



APEN GROUP SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w produktach lub w dokumentacji

Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

6kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 7 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

Model PCH130 PCH160 PCH210 PCH320 PCH420

Typ urządzenia B23P - C13 - C43 - C53 - C63

Homologacja WE PIN. 0476CQ0451

Klasa NOx Var 5

Wydajność nagrzewnicy

min maks min maks min maks min maks min maks

Moc cieplna ogniska (Hi) kW 12,40 130,00 16,40 164,00 21,00 200,00 21,00 300,00 21,00 400,00

Znamionowa moc cieplna [Pmin, Prated]* kW 13,40 125,86 17,77 160,06 22,77 194,30 22,77 291,45 22,77 388,60

Wydajność  Hi (N.C.V.) [ƞpl, ƞnom]* % 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15 108,40 97,15 108,40 97,15

Wydajność  Hs (G.C.V.) [ƞpl, ƞnom]* % 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52 97,68 87,52 97,68 87,52

Straty w kominie  włączony palnik (Hi) % 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8 0,2 2,8 0,2 2,8

Straty w kominie  wyłączony palnik (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Max ilość skroplin (1) l/h 4,2 6,6 5,4 8,1 10,8

Odprowadzany gaz - Emisje zanieczyszczające

Tlenek węgla - CO - (0% di O2) (2) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Emisje tlenków azotu - NOx*
(0% z O2) (Hi) (3)

45 mg/kWh - 25 
ppm

31 mg/kWh - 18 
ppm

40 mg/kWh - 23 
ppm

40 mg/kWh - 23 
ppm

40 mg/kWh - 23 
ppm

Emisje tlenków azotu - NOx*
(0% z O2) (Hs) (4)

41 mg/kWh - 23 
ppm

28 mg/kWh - 16 
ppm

36 mg/kWh - 20 
ppm

36 mg/kWh - 20 
ppm

36 mg/kWh - 20 
ppm

Ciśnienie dostępne w kominie Pa 120 120 120 120 120

Temperatura dymów, zawartość CO2 i przepływ masy dymów: zobacz tabele str. 22 i kolejne

Charakterystyki elektryczne

Napięcie zasilające V 230 VAC - 50 Hz jednofazowe

Nominalna moc elektryczna [elmin - elmax ]* kW 0,015 0,194 0,020 0,246 0,020 0,260 0,020 0,390 0,020 0,520

Stopień zabezpieczenia IP IP X5D

Temperatury funkcjonowania °C od -15°C do +40°C - dla niższych temperatur służy 
zestaw nagrzewania komory palnika (6)

Podłączenia

Ø przyłącza gazu UNI/ISO 228/1- 
G 1½"

UNI/ISO 228/1- 
G 1½"

UNI/ISO 228/1- 
G 1½"

UNI/ISO 228/1- 
1 x G 1½" i 1 x G 3/4"

UNI/ISO 228/1- 
2 x G 1½"

Ø rur zasysania/odprowadzania mm 2 x 80/80 2 x 80/80 2 x 80/80 3 x 80/80 4 x 80/80

Przepływ powietrza

Natężenie przepływu powietrza (15°C) (5) m3/h 15600 18000 22200 33300 44400

Ciężar

Ciężar netto kg 154 206 250 375 500

B - PCH Moduły złożone poziomo (System B)
Składają się z dwóch lub kilku wymienników; palniki, urządzenia 
gazowe i kominy są w ilości odpowiadającej liczbie wymienników.
Połączenie gazowe i elektryczne jest jedno dla wszystkich modułów.
Gama obejmuje modele z dwoma modułami, PCH130, 160 i 
210, z trzema modułami, PCH320 oraz z czterema modułami 
PCH420.
Moc cieplna zawiera się w granicach od 13,4 do 388,8 kW.

Moduły są wprowadzone kaskadowo z sygnałem 0/10 VDC i/lub 
z sygnałem ON/OFF doprowadzonym do pojedynczego modułu.
Moduły mogą być instalowane poziomo lub pionowo, w zależności od 
kierunku przepływu powietrza, niezależnie od ustawienia generatora. 

UWAGA: Dla modeli B z pojedynczym modułem -00H0 prosimy 
o zapoznanie się z danymi technicznymi odpowiedniej wielkości 
modułu A.

UWAGI:
*    Symbol zgodny z Rozp.UE/2281/2016.
(1) Maks wartość skroplin, uzyskana z próby na 30%Qn.
(2) Wartość odn. do kat. H (G20).
(3) Zmierzona wartość EN17082:2019 odn. do kat. H (G20), odnosząca się do dolnej wartości kalorycznej (Hi, N.C.V).
(4) Zmierzona wartość EN17082:2019 odn. do kat. H (G20), odnosząca się do górnej wartości kalorycznej (Hs, G.C.V).
(5) Natężenie przepływu powietrza do obliczenia wydajności i sprawności energetycznej sezonowej oraz emisji podanych w tabelach
(6)  Podczas instalacji zestawu nagrzewnicy komory palnika, dodać 105 W (230 V) na moduł do znamionowej mocy elektrycznej podanej na tabliczce znamiono-

wej.
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Model PCH132 PCH162 PCH212

Typ urządzenia B23P - C13 - C43 - C53 - C63

Homologacja WE PIN. 0476CQ0451

Klasa NOx Var 5

Wydajność nagrzewnicy

min maks min maks min maks

Moc cieplna ogniska (Hi) kW 12,40 130,00 16,40 164,00 21,00 200,00

Znamionowa moc cieplna [Pmin, Prated]* kW 13,40 125,86 17,77 160,06 22,77 194,30

Wydajność  Hi (N.C.V.) [ƞpl, ƞnom]* % 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15

Wydajność  Hs (G.C.V.) [ƞpl, ƞnom]* % 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52

Straty w kominie włączony palnik (Hi) % 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8

Straty w kominie  wyłączony palnik (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1

Max ilość skroplin (1) l/h 4,2 6,6 5,4

Odprowadzany gaz - Emisje zanieczyszczające

Tlenek węgla - CO - (0% di O2) (2) ppm < 5 < 5 < 5

Emisje tlenków azotu - NOx*
(0% z O2) (Hi) (3)

45 mg/kWh - 25 
ppm

31 mg/kWh - 18 
ppm

40 mg/kWh - 23 
ppm

Emisje tlenków azotu - NOx*
(0% z O2) (Hs) (4)

41 mg/kWh - 23 
ppm

28 mg/kWh - 16 
ppm

36 mg/kWh - 20 
ppm

Ciśnienie dostępne w kominie Pa 120 120 120

Temperatura dymów, zawartość CO2 i przepływ masy 
dymów: zobacz tabele str. 22 i kolejne

Charakterystyki elektryczne

Napięcie zasilające V 230 VAC - 50 Hz jednofazowe

Nominalna moc elektryczna [elmin - elmax ]* kW 0,015 0,194 0,020 0,246 0,020 0,260

Stopień zabezpieczenia IP IP X5D

Temperatury funkcjonowania °C od -15°C do +40°C - dla niższych temperatur służy 
zestaw nagrzewania wnęki palnika (6)

Podłączenia

Ø przyłącza gazu UNI/ISO 228/1- 
G 1½"

UNI/ISO 228/1- 
G 1½"

UNI/ISO 228/1- 
G 1½"

Ø rur zasysania/odprowadzania mm 2 x 80/80 2 x 80/80 2 x 80/80

Przepływ powietrza

Natężenie przepływu powietrza (15°C) (5) m3/h 15600 18000 22200

Ciężar

Ciężar netto kg 148 200 240

C - PCH Moduły złożone pionowo (System C)
Składają się z dwóch wymienników; palniki, urządzenia gazowe i 
kominy są w ilości odpowiadającej liczbie wymienników.
Połączenie gazowe i elektryczne jest jedno dla wszystkich modułów.
Niniejsze moduły posiadają ograniczone gabaryty w odniesieniu 
do szerokości i niskie straty obciążenia przy przepływie powietrza.
Gama obejmuje modele z dwoma modułami PCH132, 162 i 212.

Moc cieplna zawiera się w granicach od 13,4 do 194,4 kW.
Moduły są wprowadzone kaskadowo z sygnałem 0/10 VDC i/lub 
z sygnałem ON/OFF doprowadzonym do pojedynczego modułu.
Moduły mogą być instalowane wyłącznie w kierunku poziomego 
przepływu powietrza. Nie jest możliwa instalacja generatora z pio-
nowym przepływem powietrza.

UWAGI:
*    Symbol zgodny z Rozp.UE/2281/2016.
(1) Maks wartość skroplin, uzyskana z próby na 30%Qn.
(2) Wartość odn. do kat. H (G20).
(3) Zmierzona wartość EN17082:2019 odn. do kat. H (G20), odnosząca się do dolnej wartości kalorycznej (Hi, N.C.V).
(4) Zmierzona wartość EN17082:2019 odn. do kat. H (G20), odnosząca się do górnej wartości kalorycznej (Hs, G.C.V).
(5) Natężenie przepływu powietrza do obliczenia wydajności i sprawności energetycznej sezonowej oraz emisji podanych w tabelach
(6)  Podczas instalacji zestawu nagrzewnicy komory palnika, dodać 105 W (230 V) na moduł do znamionowej mocy elektrycznej podanej na tabliczce znamiono-

wej.
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r e f .
GCV

% % kW kW kW

PCH020 19,0 4,8 86,2 94,3 0,0 0,0 26 97,5 90,5 0,045 0,011 0,005
PCH034 34,9 7,6 86,8 96,4 0,0 0,0 43 97,3 92,1 0,074 0,011 0,005
PCH045 42,0 8,5 86,8 95,1 0,0 0,0 32 97 90,8 0,082 0,024 0,005
PCH065 65,0 12,4 87,2 97,4 0,0 0,0 41 97,4 93,2 0,097 0,015 0,005
PCH080 82,0 16,4 87,9 97,6 0,0 0,0 28 97,1 93,2 0,123 0,02 0,005
PCH105 100,0 21,0 87,5 97,7 0,0 0,0 36 97,0 93,1 0,13 0,02 0,005
PCH130 
PCH132 130,0 12,4 87,2 97,4 0,0 0,0 41 98,1 93,8 0,194 0,015 0,01

PCH160 
PCH162 164,0 16,4 87,2 97,4 0,0 0,0 28 97,9 94,0 0,246 0,02 0,01

PCH210 
PCH212 200,0 21,0 87,5 97,7 0,0 0,0 36 97,9 93,9 0,26 0,02 0,01

PCH320 300,0 21,0 87,5 97,7 0,0 0,0 36 98,1 94,2 0,39 0,02 0,015
PCH420 400,0 21,0 87,5 97,7 0,0 0,0 36 98,3 94,3 0,52 0,02 0,02

3.1. Rozporządzenie (UE) 2016/2281 
Informacje o produkcie zgodnie z załącznikiem 2 pkt 5 lit. a)

Model: Patrz tabela
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]: Nie
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]: Nie
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]: Nie
Typ paliwa
[gaz/ciecz/elektryczność]: Gazowy



Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

APEN GROUP SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w produktach lub w dokumentacji

10kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 11 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

HG0106 C2 034

HG0131.00 A 001

ID2-IDC2

HG105 C2 001

Jedna elektroda kontroli obecności płomienia zapewnia kontrolę 
płomienia palnika pilotującego i głównego.
Program uruchamiający zapala palnik przy średniej mocy ciepl-
nej, która odpowiada około 30% maksymalnej mocy cieplnej. Po 
ustabilizowaniu się płomienia na kilka sekund na mocy zapłonu, 
palnik rozpoczyna modulowanie mocy cieplnej, aż do osiągnięcia 
jej maksymalnej wartości, jeśli to wymagane, w zmiennym czasie 
ustawionym w programie karty sterującej.
Podczas działania, karta sterująca będzie regulować moc cieplną 
palnika proporcjonalnie do wartości napięcia (0-10 VDC) obecnego 
na zaciskach. W przypadku modułów wielokrotnych regulacji mocy, 
sygnał 0/10 VDC może wyłączyć kaskadowo jeden lub kilka modułów.
Wartość napięcia musi być wysyłana przez regulator zewnętrzny, 
który nie jest standardowo dostarczany przez APEN GROUP.

Wyłączenie palnika 
Gdy kończy się zapotrzebowanie na ogrzewanie, przy sygnale 
o napięciu niższym od ustawionej wartości granicznej (0,5 VDC, 
Parametr H52), karta sterująca wyłącza palnik [E]; wentylator konty-
nuuje wietrzenie komory spalania i mycie końcowe w ciągu wstępnie 
ustawionego czasu [F]. Otwarcie styku ID2/IDC2 (zamieszczonego 
na listwie zaciskowej M1 przy stykach 7 i 8) powoduje zawsze 
zatrzymanie palnika bez wywoływania błędu.
Otwarcie styku ID1/IDC1 powoduje również wyłączenie palnika, ale 
z sygnałem błędu (F21). Ten styk jest dostarczany zmostkowany.

4. CYKL DZIAŁANIA
Działanie palnika 
Po wysłaniu żądania produkcji ciepła przez sygnał 0/10 V do zaci-
sków B1/GND listwy zaciskowej CN06, karta sterująca uruchamia 
cykl działania. Karta daje zezwolenie na uruchomienie urządzenia 
do kontroli płomienia (TER) [A]. 
Inne warunki niezbędne do uruchomienia cyklu to: zaciski ID2/
IDC2 listwy zaciskowej CN08 zamknięte i zaciski ID1/IDC1 listwy 
zaciskowej CN02 zmostkowane.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Wskazane zaciski odnoszą się do karty pojedynczej. 
Na listwie zaciskowej interfejsu M1 zgodności są następujące: 
1=D+, 2=D-, 3=GND, 4=B1, 5=COM; 6=NO, 7=IDC2, 8=ID2.
----------------------------------------------------------------------------------
Urządzenie uruchamia natychmiast wentylator palnika [A], wykonując 
wstępne mycie komory spalania przez ustawiony uprzednio czas. 
Po zakończeniu mycia wstępnego rozpoczyna się faza zapłonu: 
urządzenie otwiera równocześnie elektrozawór EV1 i elektrozawór 
EVP, który zasila palnik pilotujący [B].

Po wykryciu płomienia pilotującego urządzenie otwiera się główny 
zawór gazu EV2 [C], zasilając palnik główny.
Po upłynięciu czasu równoczesnego działania obu palników (pilotują-
cego i głównego), karta sterująca odcina zasilanie od elektrozaworu 
EVP i wyłącza palnik pilotujący [D].

Wentylatory chłodzenia
Dla urządzeń, w których przewidziano sterowanie wentylatorów 
chłodzenia, ich uruchomienie jest sterowane w trybie zwłocznym 
przez kartę sterującą APEN GROUP.
Czas wstępnie ustawiony fabrycznie wynosi 1 sekundę i można go 
zmienić za pomocą wyświetlacza LCD karty CPU znajdującej się 
w maszynie, w zakresie od 1 do 255 sekund (parametr D3).
Gdy kończy się zapotrzebowanie na ciepło, przy niskim sygnale 
0-10 VDC lub otwarciu styku, karta sterująca wyłącza palnik. 
Wentylatory chłodzące, jeśli są sterowane, kontynuują swoje dzia-
łanie przez ustawiony uprzednio czas (D4), który można zmienić 
na wyświetlaczu LCD karty CPU na maszynie, wystarczający do 
schłodzenia wymiennika.

EVP

EV1 i EV2
Zawór gazu

Palnik pilotujący

Elektroda 
wykrywania 

Elektroda 
zapłonowa

Zespół palnika 
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Termostaty bezpieczeństwa
W module generującym zainstalowany jest termostat bezpie-
czeństwa z automatycznym resetem i typu fail-safe. Uszkodzenie 
elementu wrażliwego powoduje zadziałanie zabezpieczenia. 
Zadziałanie termostatu powoduje, za pośrednictwem urządzenia 
do kontroli płomienia, zatrzymanie palnika, a zatem zabloko-
wanie urządzenia płomienia.
Zablokowanie urządzenia, wywołane zadziałaniem termostatu 
bezpieczeństwa, jest sygnalizowane jako błąd F20 na wyświe-
tlaczu LCD karty CPU maszyny.
Blokada jest typu „trwałego” i wymaga ręcznego zresetowania.
W pobliżu termostatu bezpieczeństwa znajduje się czujnik 
NTC1 ustawiony na wartość parametru ST1, który „odcina”, po 
osiągnięciu wartości zadanej, moc cieplną palnika, niezależnie 
od sygnału 0/10 VDC na wejściu. Sonda służy do kontrolowa-
nia stosunku mocy cieplnej/natężenia przepływu powietrza 
chłodzącego.

----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: W urządzeniach, w których sterowanie wentylatora-
mi chłodzącymi odbywa się oddzielnie, należy przestrzegać 
czasów zwłoki podanych w następnych paragrafach.
----------------------------------------------------------------------------------

Uruchomienie
Uruchomienie wentylatora może następować jednocześnie 
z uruchomieniem palnika [G] lub być opóźnione o maksymalnie 
60 sekund [H], aby uniknąć napływu zimnego powietrza do 
pomieszczenia. Jeśli istnieje sterowanie zabezpieczeniami elek-
trycznymi wentylatora i/lub sterowanie przepływem powietrza 
w wentylatorze, powinny być połączone szeregowo do sygnału 
włączenia palnika do zacisków ID2/IDC2 listwy zaciskowej CN08 
(zamieszczonych na listwie zaciskowej M1 przy stykach 7 i 8).

Wyłączenie
Gdy zanika zapotrzebowanie na ciepło, wentylator chłodzący 
powinien jeszcze pracować przez co najmniej pierwsze trzy 
minuty [L]; takie działanie umożliwia prawidłowe chłodzenie 
wymiennika. Niedochładzanie wymiennika łączy się z:
• krótszą trwałością wymiennika, utratą gwarancji;
• zadziałaniem termostatu bezpieczeństwa i koniecznością 

jego ponownego ręcznego uzbrojenia.
Jeśli podczas cyklu chłodzenia nastąpi nowe żądanie ciepła, 
karta sterująca, po odczekaniu na zatrzymanie się wentylatorów 
chłodzenia, wyzeruje liczniki i uruchomi nowy cykl. 
Parametr d6 karty sterującej, programowany w zakresie od 0 
do 256 sekund, steruje minimalnym odstępem czasu pomiędzy 
wyłączeniem a kolejnym włączeniem.
----------------------------------------------------------------------------------
WAŻNE: ZABRANIA SIĘ odcinania napięcia maszyny przed 
zakończeniem cyklu chłodzenia i z maszyną ustawioną na 
ON. Brak przestrzegania tych wskazań powoduje wygaśnię-
cie gwarancji i szybsze zużycie wymiennika.
-----------------------------------------------------------------------------------

Nie zaleca się zmiany wartości ST1 bez skontaktowania się 
z centrum serwisowym APEN GROUP.

Blokady Fxx
Karta sterująca może wykryć ponad 30 różnych typów odmien-
nych blokad. Umożliwia to dokładną diagnostykę.
Ponadto, w instrukcji, podano kody i możliwe przyczyny ewen-
tualnych blokad.
W przypadku poważniejszych blokad, gdy konieczny jest reset 
ręczny, wykonuje się go na wyświetlaczu LCD karty CPU ma-
szyny, naciskając jednocześnie strzałki.

4.1. Działanie ze wstępnym mieszaniem po-
wietrza/gazu
Nagrzewnica PCH jest wyposażona w palnik ze wstępnym 
pełnym mieszaniem powietrza z gazem. Mieszanie powietrza 
z gazem odbywa się wewnątrz wirnika silnika-wentylatora.
Powietrze zasysane przez wirnik, przechodząc przez skalibro-
waną zwężkę Venturiego, tworzy podciśnienie. Podciśnienie 
w zwężce Venturiego jest równoważone przez zawór gazowy 
typu ze sterowaniem pneumatycznym. 
Stosunek ciśnienia powietrza do ciśnienia gazu w zaworze 
wynosi 1:1. Stosunek ten jest korygowany za pomocą śruby 
regulacyjnej offsetu (umieszczonej na zaworze gazowym). 
Nagrzewnica jest dostarczana z ustawionym już offsetem 
i zapieczętowaną śrubą.
Drugie ustawienie jest wykonywane za pomocą śruby znajdującej 
się na zwężce Venturiego, która reguluje wartość maksymalnego 
natężenia przepływu gazu i określa tym samym zawartość dwu-
tlenku węgla (CO2) w spalinach. Również niniejsze ustawienie 
jest wykonywane fabrycznie. Śruba nie jest zapieczętowana, 
aby umożliwić ewentualnie przestawienie na inny rodzaj gazu. 
Odnośnie regulacji offsetu i zawartości CO2 należy zapoznać 
się z rozdziałem dotyczącym serwisowania.
Karta sterująca, zamontowana na nagrzewnicy, steruje pręd-
kością obrotów silnika (prądu stałego), w zależności od mocy 
cieplnej wymaganej przez otoczenie. Przy zmianie prędkości 
obrotowej silnika zmienia się natężenie przepływu powietrza, 
a w konsekwencji gazu. Minimalne i maksymalne wartości ob-
rotów wentylatora są programowane na karcie i nie mogą być 
zmieniane przez użytkownika i/lub instalatora.
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5. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
Przeczytać ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa opisane 
na poprzednich stronach. Operacje, które muszą być wyko-
nane przez użytkownika, są ograniczone do wykorzystania 
elementów sterowniczych znajdujących się na wyświetlaczu 
LCD karty CPU maszyny.

5.1. Działanie nagrzewnicy
Moduł PCH jest umieszczany wewnątrz maszyny, w centrali dachowej 
typu rooftop lub w jednostce uzdatniania powietrza, a jego sterowanie 
odbywa się z maszyny, w której jest umieszczony.
W celu uruchomienia, ustawienia i wyłączenia modułu PCH użyt-
kownik powinien stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji 
maszyny zawierającej moduł PCH.
Poniższe instrukcje są przeznaczone dla operatora, który posiada 
dostęp do modułu PCH.
Działanie nagrzewnicy jest w pełni automatyczne. Jest ona wypo-
sażona w urządzenia elektroniczne z funkcją samosprawdzania, 
które sterują wszystkimi operacjami sterowania i kontroli palnika 
oraz w kartę elektroniczną z mikroprocesorem, która za pomocą 
wyświetlacza LCD, karty jednostki centralnej na maszynie kontroluje 
regulację dostarczanej mocy.
Żądanie uruchomienia odbywa się poprzez regulację maszyny, 
w której jest zainstalowany moduł PCH.

5.2. Panel interfejsu
Nagrzewnica PCH jest wyposażona standardowo w wielofunkcyjny 
panel LCD, który znajduje się wewnątrz komory palnika i służy 
do sterowania, konfiguracji i diagnostyki wszystkich parametrów 
działania urządzenia.
Panel narzędzi jest wyposażony w trzycyfrowy, czerwony wyświe-
tlacz LCD oraz w cztery przyciski funkcyjne: ↑, ↓, ESC i ENTER; 
wyświetlacz umożliwia użytkownikowi wyświetlenie stanu działania 
nagrzewnicy i błędów.
Pozwala ponadto centrum serwisowemu na modyfikowanie pod-
stawowych parametrów działania.
Zmiana parametrów jest chroniona hasłem.

Wyświetlanie stanu maszyny
Stan maszyny jest wyświetlany na wyświetlaczu za pomocą nastę-
pujących napisów:
rdy   maszyna jest włączona bez obecności płomienia w palniku, 

oczekuje na polecenie ON i/lub żądanie ciepła od systemu 
kontroli temperatury otoczenia;

On  maszyna jest uruchomiona z obecnością płomienia w pal-
niku lub jest w fazie zapłonu;

OFF  maszyna jest wyłączona za pomocą elementu sterowni-
czego na wyświetlaczu LCD.

 Ewentualne żądania ciepła zostaną pominięte. 
  Aby zapalić palnik, należy ustawić na wyświetlaczu LCD 

„tryb ON”;
Fxx  obecność błędu.
Podczas normalnego działania na wyświetlaczu pojawi się napis 
On, jeśli palnik jest włączony, zaś w fazie wyłączania lub osiągnięcia 
ustawionej temperatury otoczenia pojawi się rdy.
Air  PRZEZ pomyłkę wybrano działanie EST pod menu 

FUN; zmienić FUN na ON lub OFF;
Axx Adres modułu PCH;
  Jeżeli moduł posiada adres odmienny od Ø, na wyświetla-

czu pojawia się, oprócz bieżącej funkcji, adres przypisany 
do modułu. 

W przypadku problemów związanych z komunikacją pomiędzy kartą 
CPU-SMART a panelem LCD, na wyświetlaczu pojawia się migający 
napis CPU, jeśli problem dotyczy CPU; jeżeli problem dotyczy karty 
wyświetlacza, pojawią się trzy migające punkty. W takim przypadku 
sprawdzić, czy wyświetlacz i karta są prawidłowo podłączone i czy 
wtyk RJ11 jest dobrze włożony do złącza.

Nawigacja po menu
Menu jest podzielone na trzy poziomy, pierwszy poziom jest dostępny 
bez wprowadzania hasła, drugi i trzeci wymagają podania hasła dru-
giego i trzeciego poziomu w celu wykonania zmian w parametrach.

Jeśli karta nagrzewnicy PCH jest podłączona do Smart Web lub 
Easy, przy adresie różnym od Ø, parametry są wszystkie widoczne 
i można je zmienić za pomocą zdalnego sterowania.
Centrum serwisowe, które musi wykonywać czynności na tych 
parametrach będzie miało wpisać hasło właściwego poziomu.

Do poruszania się po menu używać strzałek ↑ (strzałka w górę) i ↓ 
(strzałka w dół); aby wybrać menu, nacisnąć przycisk ENTER. Tak 
samo postępować w przypadku wyboru parametru. Zmiany para-
metru dokonuje się za pomocą strzałek, zaś potwierdzenia zmiany 
za pomocą przycisku ENTER.
Aby wyjść z parametru lub z menu, użyć przycisku ESC. Po zaprze-
staniu programowania, po około 10 minutach, program wychodzi 
z menu i przechodzi do wyświetlania „stanu maszyny”.
Do zmiany parametru używać klawiszy strzałkowych; po naciśnięciu 
↑ (strzałka w górę) wzrasta wartość parametru o 1, zaś naciskając ↓ 
(strzałka w dół) maleje wartość o 1. Przytrzymując wciśnięte przyci-
ski strzałek przez co najmniej trzy sekundy, zwiększa się prędkość 
przewijania parametru. 
Aby zatwierdzić zamianę parametru, należy nacisnąć przycisk 
ENTER przez co najmniej 3 sekundy. Zmiana parametru jest sy-
gnalizowana miganiem wyświetlacza.
Wszystkie podmenu są przewijane od dołu do góry, po dojściu do 
końca menu przewijanie rozpoczyna się od nowa.

Wprowadzanie hasła
• Na stronie początkowej (ON/OFF/rdy/FXX) użyć strzałek ↑ 

(strzałka w górę) i ↓ (strzałka w dół), aby dojść do funkcji ABI; 
wcisnąć przez 3 sekundy przycisk ENTER;

• Ustawić hasło wewnątrz menu ABI i potwierdzić przyciskiem 
ENTER, naciskając go przez około 3 sekundy (miganie wy-
świetlacza oznacza zapisywanie parametru);

• Nacisnąć przycisk ESC i strzałkami ↑ i ↓ powrócić na stronę 
początkową (ON/OFF/rdy/FXX); trzymać wciśnięty przycisk 
ENTER przez 3 sekundy;

• Przenieść się strzałkami ↑ i ↓ na żądane hasło menu (Flt, I/O, 
SET, PAR);

• Nacisnąć ENTER, aby wejść do funkcji;
• Użyć strzałek ↑ i ↓, aby wybrać parametry do wyświetlenia lub 

modyfikacji;
• Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić wartość parametru;
• Użyć strzałek ↑ i ↓, aby zmodyfikować wartość (tylko SET i PAR);
• Nacisnąć ENTER, aby potwierdzić modyfikację;
• Aby wyjść z parametru i z menu, nacisnąć ESC do momentu 

powrotu na stronę początkową (ON/OFF/rdy/FXX).
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Menu pierwszego poziomu
Na pierwszym poziomie znajdują się następujące menu:
Stan
maszyny

wskazuje działanie nagrzewnicy PCH (np. rdy, 
ON itp.);

FUn z FUN można wybrać działanie ON, OFF lub EST 
(nie wybierać EST);

rEg z tego menu można wymusić pracę pal-
nika przy minimalnej lub maksymalnej 
mocy do przeprowadzenia prób spalania;  
powraca automatycznie po zakończeniu usta-
wionego wcześniej czasu (10 minut);

tin można odczytać wartość sygnału 0/10 VDC na 
wejściu nagrzewnicy PCH;

PrA nieużywany;
Abi służy do wprowadzania hasła, w celu uzyskania 

dostępu do zmiany menu drugiego i trzeciego 
poziomu.

FRC nieużywany;
Prt dostarcza informacji o mocy cieplnej w kW
Con podaje wskazania dotyczące zużycia gazu w m3/h

Menu Nastawy
Znaczenie i wartości standardowe są dostępne w tabeli PARAMETRY 
KARTY CPU-SMART w Punkcie 4.4 „Parametry karty sterującej”. 
H51 Wybrać, jak ma pracować regulacja 0/10 VDC;
H52 JEST to wartość OFF dla sygnału 0/10 VDC;
H53 JEST to wartość ON dla sygnału 0/10 VDC;
ST1 Temperatura regulacji powietrza na wlocie;
ST2 Nieużywane;
H43 Nieużywane;
H44 Nieużywane;
H45 Nieużywane;
ST5 Nieużywane;
ST6 Nieużywane;

Menu I/O – Wejścia wyjścia
Z menu I/O można wyświetlić wartości pomierzone przez czujniki.
NTC1 Temperatura powietrza na wlocie;
NTC2 Nieużywane;
NTC3 Nieużywane;
An1 Wyświetla napięcie na wejściu 0/10 V - ;
PRH Nieużywane;
FLH Nieużywane;
rPu Liczba obrotów wentylatora FAN;
PU2 Nieużywane;
uSA Nieużywane;
IOn Pomiar prądu jonizacji; od 0 do 100 dla prądu od 0 do 2 

mikroamperów, 100 powyżej 2 mikroamperów.

Po wprowadzeniu drugiego hasła uzyskuje się dostęp do trzeciego 
poziomu, na którym, oprócz poprzednich menu, można wyświetlić 
również menu PAR i FLT. Niniejsze hasło służy centrom serwisowym 
i należy je pobrać z firmy Apen Group.

Menu PAR – Parametry 
Podmenu Par umożliwia dostęp do parametrów „b” i „d”:
od b1 do b17 parametry palnika;
od d0 do d10 konfiguracja działania.

Znaczenie i wartości standardowe są dostępne w tabeli 
w Punkcie 5.4 „Parametry karty sterującej”. 
Poza parametrami „b” i „d” można zmienić następujące parametry:
S1 Aktywuje sondę regulacji;
SP1  Histereza ST1 (tylko jeśli sonda jest używana jako ogra-

nicznik temperatury);
tH1  Temperatura maksymalna czujnika regulacji, wyłącza 

palnik niezależnie od innych ustawionych warunków;
od S2 Nieużywane.
do H41 

Menu Flt (Błąd)
Wyświetla historię błędów, za pomocą przycisków ze strzałkami 
przewija się wykaz kodów błędów, a po naciśnięciu przycisku ENTER 
można wyświetlić wartość wybranego błędu. 
Pierwsza widoczna wartość, rst, służy do wyzerowania historii 
błędów. Należy unikać przeprowadzania tej operacji samodzielnie 
i pozostawić ją do wykonania centrum serwisowemu. Operacja 
wyzerowania jest wykonywana przez zmianę wartości parametru 
d7 na 1 i potwierdzana przytrzymaniem przycisku ENTER przez co 
najmniej 3 sekundy. Po wyzerowaniu d7 ma wartość 0.
Wykaz i znaczenie wszystkich błędów znajdują się w tabeli BŁĘDY 
w Punkcie 4.5 „Analiza blokad – Błędy”.

5.3. Reset
Karta sterująca pozwala wykryć ponad trzydzieści różnych typów od-
miennych blokad. Umożliwia to dokładne zarządzanie zdarzeniami.
Aby zresetować blokadę należy równocześnie, przez kilka sekund, 
nacisnąć obie strzałki.
MOŻNA zresetować blokadę, używając:
• wejścia cyfrowego ID4-IDC4 – przycisk N.O.;
• polecenia Smart Web/Easy – opcjonalne;
• protokołu ModBus, jeśli został zaimplementowany przez pro-

ducenta maszyny zawierającej moduł PCH.
W przypadku braku uruchomienia, karta kontroli płomienia wykonuje 
cztery próby uruchomienia, a następnie blokuje się, wyświetlając 
błąd F10.
Kod blokad i ewentualna przyczyna blokady jest przedstawiona 
w tabeli BŁĘDY w Punkcie 4.5 „Analiza blokad – Błędy”.
W przypadku zablokowania urządzenia do kontroli płomienia, bloka-
dy od F10 do F20, odblokowanie możliwe jest również za pomocą 
przycisku znajdującego się na samym urządzeniu; taka blokada 
jest również sygnalizowana zapaleniem się diody na urządzeniu.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Urządzenie do kontroli płomienia zapisuje liczbę re-
setów ręcznych realizowanych z biegiem czasu. W przypadku 
pięciu resetów wykonanych w ciągu 15 minut, bez wykrycia 
zapłonu płomienia, następuje blokada „czasowa” (F13). W 
tym przypadku konieczne jest odczekanie 15 minut przed 
wykonaniem resetu.
Po naciśnięciu przycisku resetu, znajdującego się na urzą-
dzeniu, możliwe jest natychmiastowe zresetowanie blokady.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: W PRZYPADKU, GDY TERMOSTAT BEZPIECZEŃ-
STWA (STB) BĘDZIE OTWARTY PRZED ROZPOCZĘCIEM 
CYKLU ZAPŁONU (ZJAWISKO MOŻE BYĆ SPOWODOWANE 
NA PRZYKŁAD NISKĄ TEMPERATURĄ), URZĄDZENIE PŁO-
MIENIA POZOSTAJE W „OCZEKIWANIU”, SYGNALIZUJĄC 
BLOKADĘ F22.
----------------------------------------------------------------------------------
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 Parametry Karty CPU-SMART wersja 7.03.xx
PARAMETR PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 OPIS

Parametry regulacji

d0 (2) 5 Regulacja płomienia: 2=NTC1 lub 3; 5=0÷10Vdc; 7=Modbus (Smart 
Easy/Web w trybie PID)

d1 (2) 5 Typ urządzenia: 0=nagrzewnica; 2=kocioł; 5=PCH; 8=PKA/E; 
10=Queen; 12=wentylator grzewczy

d2 (2) 1 Wyjście sygnału blokady zdalnej (Q1): 0 = nieaktywna; 1 = aktywna
d3 (2) sek. 5 Czas opóźnienia wentylatora ON (RL2): 0÷255

d4 (2) sek. 180 Czas opóźnienia wentylatora OFF (RL2): 0÷255 (1=5 sekund 
60=300 sekund)

d5 (2) 0 Aktywacja kontroli T dymów (NTC3): 0 = nieaktywne; 1 = aktywne 
NIEUŻYWANE

d6 (2) sek. 5 Przerwa między wyłączeniem a włączeniem (Off timer): 0÷255
d7 (2) 0 1= Reset licznika błędów; 2= Reset licznika palnika

d8 (2) 0 Aktywacja zabezpieczenia kotła przez zamarzaniem (NTC1): 0 = 
nieaktywne; 1 = aktywne NIEUŻYWANE

d9 (2) 0 Aktywacja zasuw: 0 = nieaktywne; Nie zmieniać

d10 (2) 0

Wentylacja ciągła: 0= wyłączona; 1= włączona (wentylatory zawsze 
aktywne); 2= włączona z opóźnieniem równym d3 począwszy od 
polecenia grzania wydanego zdalnie - aktywna z Błędem w razie 
wydania polecenia grzania

Parametry palnika

b1 (2) obr/
min 213 210 168 182 172 195 Wartość MINIMALNA obrotów silnika (PWM1): 90÷999 (1=10 OBR/

MIN)

b2 (2) obr/
min 660 710 580 651 655 635 Wartość MAKSYMALNA obrotów silnika (PWM1): 90÷999 (1=10 

OBR/MIN)

b3 (2) obr/
min 320 300 345 340 355 240 Wartość URUCHOMIENIA obrotów silnika (PWM1): 90÷999 (1=10 

OBR/MIN)
b4 (2) 2 Dzielnik sygnału HALL: 2÷3

b5 (2) obr/
min 50 Błąd F3x; liczba obrotów x10 (50=500 obr/min): 0÷300

b6 (2) sek. 20 Błąd F3x; czas trwania błędu przed błędem F3x: 0÷255

b7 (2) sek. 20 Czas mycia wstępnego przy maksymalnej mocy: 0÷255. NIE 
ZMIENIAĆ USTAWIONEJ WARTOŚCI.

b8 (2) sek. 10 Czas stabilizacji płomienia (zapłon): 0÷255
b9 (2) sek. 90 Czas mycia końcowego komory spalania (FAN ON): 0÷255

b10 (2) % 5 Przyrost % obrotów silnika na każde b11 sekund: 1÷100
b11 (2) sek. 1 Przedział czasowy do zwiększenia obrotów silnika: 1÷100

b12 (2) % 30 Wartość % regulacji silnika FAN z trybem zapobiegającym 
zamarzaniu: 30÷100

b13 (2) pwm 65 Wartość czynnika całkowitego (ki_pwm) do obliczeń PWM1- 
(exA36):0÷249

b14 (2) pem 45 Wartość współczynnika proporcjonalnego (kp_pwm) do obliczeń 
PWM1- (exA37): 0÷249

b15 (2) sek. 0
przy d1=0 lub 5: czas opóźnienia ON urządzenie do kontroli 
płomienia (TER); przy d1=2 (kocioł): opóźnienie alarmu przepływu 
wody F85/F86 włączone

5.4. Parametry karty modulacyjnej
Podane zostały wszystkie wartości parametrów karty CPU-SMART dla wszystkich modeli nagrzewnic PCH. 
(1)	 	wskazuje, że parametry mogą zostać zmodyfikowane z hasłem 001 za pomocą zdalnego sterowania LCD (również z adresem 

modbus ≠ 0).
(2)  wskazuje, że parametry mogą zostać zmodyfikowane z hasłem II poziomu, do uzyskania w Serwisie Technicznym Producenta 

(również z adresem modbus ≠ 0).
(3) wskazuje, że parametry mogą zostać zmodyfikowane tylko przy pomocy Smart Web/Easy lub przez modbus.
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 Parametry Karty CPU-SMART wersja 7.03.xx
PARAMETR PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 OPIS

b16 (2) 0

ID5 - Kontrola wentylatorów blower: 0=wejście nieaktywne; 
1=aktywne z żądanym wejściem N.C.; 2=aktywne z żądanym 
wejściem N.O.; 3= aktywne z żądanym wejściem N.C. z 
autoresetem;

b17 (2) 0

ID6 - Kontrola wentylatorów blower: 0=wejście nieaktywne; 
1=aktywne z żądanym wejściem N.C.; 2=aktywne z żądanym 
wejściem N.O.; 3= aktywne z żądanym wejściem N.C. z 
autoresetem;

Kontrola NTC1 graniczna (z D0=5 lub 7)
SEL (2) 1 Czujnik używany do modulacji 1=NTC1; 3=NTC3 - NIE ZMIENIAĆ
S1 (2) 1 Aktywacja czujnika NTC1: 0=nieaktywny; 1=aktywny

ST1 (1) °C 45 Wartość zadana NTC1: -10÷140 
SP1 (2) °C 5 Histereza SP1: 0÷10
XD1 (3) % 16 Pasmo proporcjonalne od 4 do 100
TN1 (3) sek. 6 Współczynnik całkowity: 1÷255
AC1 (3) 0 0=tylko modulacja; 1= modulacja i WŁ/WYŁ 

TH1 (2) °C 60 Górna granica temperatury aktywacji błędu F51: 10÷95 reset 
automatyczny, jeśli NTC1<TH1-15°C

S3 (2) 0 Aktywacja czujnika NTC3: 0=nieaktywny; 1=aktywny NIE ZMIENIAĆ

TH3 (2) °C 95 Górna granica temperatury dla aktywacji błędu F53 (autoreset jeśli 
NTC3<TH3): 0÷140

Kontrola 0/10 VDC - D0=5

H51 (1) 1 Aktywny tylko przy D0=5 (0/10 V) 0=tylko regulacja; 1=regulacja 
i ON/OFF

H52 (1) V 0,5 Napięcie dla OFF, wyłączenie palnika jeśli H51=1 0÷10
1 moduł = 0,5; 2 moduły = 1,5; 3 moduły = 2,5; 4 moduły = 3,5.

H53 (1) V 0,5 Przycisk napięcia dla uruchomienia palnika ON
1 moduł = 0,5; 2 moduły = 1,0; 3 moduły = 1,5; 4 moduły = 1,5.

H54 (3) sek. 10 Czas trwania na wejściu dolnym: 0÷255
H55 (3) sek. 10 Czas trwania na wejściu górnym: 0÷255

Kontrola wyjścia cyrkulatora - NIEUŻYWANY W MODUŁACH PCH

H11 (2) 0

0=wyjścia nieaktywne; 
1=wyjście analogowe Y1 aktywne (PWM);
2=wyjście analogowe Y2 aktywne (0÷10Vdc);
3=wyjścia Y1 (PWM) i Y2 (0÷10Vdc) aktywne;
4=wyjścia Y1 (PWM) i Y2 (0÷10Vdc) aktywne dla hal 
pneumatycznych;
5=wyjście analogowe Y2 (0÷10Vdc) aktywne dla trybu pracy 
d1=10/12; 
6=wyjścia Y1 (PWM) i Y2 (0÷10Vdc) aktywne dla wentylacji letniej 
kotła z wentylatorem grzewczym EC;    

H12 (3) V 4 Napięcie minimalne na wyjściu Y2: 0÷10
H13 (3) V 10 Napięcie maksymalne na wyjściu Y2: 0÷10
H14 (3) % 80 Wartość minimalna PWM2: 0÷100
H15 (3) % 100 Wartość maksymalna PWM2: 0÷100

H16 (3) 2

0, 1=nieużywany;  
2=modulacja dmuchawy proporcjonalnej do wentylatora (nie 
modyfikować); 3=modulacja dmuchawy proporcjonalnej na wejściu 
B1 (0-10 V);
4 proporcjonalna do wejścia B2 dla kontroli ciśnienia w halach 
pneumatycznych; 
5= proporcjonalna do NTC1 dla kontroli wentylatorów Queen/
Wentylatory grzewcze (tylko wyjście Y2).
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16kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 17 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

 Parametry Karty CPU-SMART wersja 7.03.xx
PARAMETR PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 OPIS

H17 (3) 1

0= wyjście PWM (Y1) lub 0/10V (Y2) według logiki „bezpośredniej”; 
1= wyjście PWM (Y1) lub 0/10V (Y2) według logiki „odwrotnej”; 2= 
wyjście PWM (Y1) „odwrotne” i wyjście 0/10V (Y2) „bezpośrednie”; 
3= wyjście PWM (Y1) „bezpośrednie” i wyjście 0/10V (Y2) 
„odwrotne”;

H18 (1) 8 Napięcie wyjściowe Y2 w wentylacji letniej;

H19 (3) 32 Odczyt NTC1, któremu odpowiada minimalna wartość wyjścia Y2 - 
NIESTOSOWANE

H20 (3) 65 Odczyt NTC1, któremu odpowiada maksymalna wartość wyjścia Y2 
- NIESTOSOWANE

Kontrola NTC2 - UŻYWANY W PCH Z CZUJNIKIEM OPCJONALNYM

S2 (2) 0 0=NTC2 nieaktywna; 1=NTC2 aktywna; 2=aktywacja wyjścia 
dmuchawy dla funkcjonalnego ogrzania komory (tylko przy d1=5)

ST2 (1) °C 0 Nastawa NTC2: -10÷90
P2 (2) °C 1 Histereza ST2: 0÷40

XD2 (3) 40 Strefa neutralna, pasmo regulacji proporcjonalne podzielone przez 
100: 4 ÷100 

TN2 (3) sek. 5 Czas integracji: 1÷255
Kontrola ZABEZPIECZENIA PRZECIW ZAMARZANIU - aktywna przy D8=1 - NIEUŻYWANE W MODUŁACH PCH

STA (3) °C 2,0 Nastawa przeciw zamarzaniu: -10÷+20
PA (3) °C 1,0 Histereza nastawy przeciw zamarzaniu: 0÷10

Kontrola TEMPERATURY SPALIN - aktywna przy D5=1 - NIEUŻYWANE W MODUŁACH PCH
H41 (2) °C 5 Temperatura dymów (NTC3); pasmo neutralne od 1÷50
H42 (3) sek. 5 Czas wykonania cyklu kontroli dymów (15=30 sekund): 0÷255

H43 (1) °C 95 Temperatura dymów przy maksymalnej mocy (Tmax przy 
PT%=100):0÷140

H44 (1) °C 85 Temperatura dymów przy średniej mocy (Tmed przy PT%=50): 
0÷140

H45 (1) °C 75 Temperatura dymów przy minimalnej mocy (Tmin przy PT%=0): 
0÷140

H46 (3) 0 Działanie temperatury dymów: 0=tylko regulacja - 1= OFF palnik
Kontrola CIŚNIENIA - NIEUŻYWANA W MODUŁACH PCH

S5 (2) 0

Aktywacja wyjścia B2 czujnika ciśnienia: 
0=nieaktywne;
1=aktywne jak wejście ON/OFF; 
2=aktywne jak wejście analogowe bez automatycznego resetu błędu 
F83;
3=aktywne jak wejście analogowe z automatycznym resetem błędu 
F83;
4=aktywne jak wejście analogowe kontroli ciśnienia powietrza bez 
automatycznego resetu błędu F80; 
5=aktywne jak wejście analogowe kontroli ciśnienia powietrza z 
automatycznym resetem F80;
6=aktywne w trybie odczytu (bez błędu) dla kontroli ciśnienia przez 
Modbus;                    

ST5 (1) bar 0,70 Wartość zadana B2: 0÷9,99
P5 (2) bar 0,30 Histereza ST5: 0÷9,99

XA5 (3) V 1,18 Minimalne napięcie wejścia sygnału czujnika ciśnienia B2: 0÷9,99
XB5 (3) V 2,72 Maksymalne napięcie wejścia sygnału czujnika ciśnienia B2: 0÷9,99

YA5 (3) bar 0,10 Ciśnienie odpowiadające minimalnemu napięciu na wejściu czujnika 
B2

YB5 (3) bar 2,90 Ciśnienie odpowiadające maksymalnemu napięciu na wejściu 
czujnika B2

TH5 (3) V 2,50 Górna granica ciśnienia dla aktywacji błędu F82: 0÷9,99
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Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

16kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 17 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

 Parametry Karty CPU-SMART wersja 7.03.xx
PARAMETR PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 OPIS

Kontrola STRUMIENIA WODY w obwodzie hydraulicznym - NIEUŻYWANA W MODUŁACH PCH

S6 (2) 0

Aktywacja wyjścia B3 czujnika strumienia: 0=nieaktywne
1=aktywne jak wejście ON/OFF bez automatycznego resetu błędu 
F85
2=aktywne jak wejście ON/OFF z automatycznym resetem błędu 
F85
3=aktywne jak wejście impulsowe bez automatycznego resetu 
błędów F85 i F86
4=aktywne jak wejście impulsowe z automatycznym resetem błędów 
F85 i F86

ST6 (1) Dal/h 56 Wartość zadana przepływomierza – w l/h (x 10)
P6 (2) 5 Histereza ST6: - w l/h (x 10)

XA6 (3) Hz 14 Minimalna częstotliwość wejścia sygnału czujnika ciśnienia B3: 
0÷999

XB6 (3) Hz 229 Maksymalna częstotliwość wejścia sygnału czujnika ciśnienia B3: 
0÷999

YA6 (3) l/h 29 Natężenie przepływu odpowiadające minimalnej częstotliwości na 
wejściu czujnika B3

YB6 (3) l/h 500 Natężenie przepływu odpowiadające maksymalnej częstotliwości na 
wejściu czujnika B3

TR6 (3) sek. 2 Czas opóźnienia sygnalizacji błędu F85/F86 (1=1 sekunda): 0÷250. 
W fazie zapłonu wykorzystywana jest wartość b15.

Kontrola CIŚNIENIA - Parametry PID dla wentylacji hal pneumatycznych -  NIEUŻYWANA W MODUŁACH PCH
kp % (3) 25 Zysk proporcjonalny
ki % (3) 5 Zysk całkowity
kd % (3) 10 Zysk pochodny
li % (3) 100 Maksymalna granica integralnej części

Parametry obliczenia pojemności cieplnej i chwilowego zużycia paliwa
Qmin kW (3) 4,8 7,6 8,5 12,4 16,4 (1) 21 (1) Minimalna pojemność cieplna paleniska (ref. dolna wartość opałowa 

- Hi)

Qmax kW (3) 19 34,85 42 65 (2) 82 (1) (4) 99,9 
(1) (3)

Maksymalna pojemność cieplna paleniska (ref. dolna wartość 
opałowa - Hi)

PCI kW/
m3

patrz tabela „Parametry rodzajów gazu” 
poniżej Dolna wartość opałowa (Hi)

UWAGI:
(1) Modele PCH105 i PCH080 MBQ nie posiadają homologacji do pracy z gazem G2.350 (Polska).
(2) Ustawić 57 (kW) do pracy z gazem G2.350 lub G27 (Polska)
(3) Ustawić 94 (kW) do pracy z gazem G25.1 (Węgry) lub G27 (Polska)
(4)  Ustawić 75(kW) do pracy z gazem G27 (Polska)

Tabela „Parametry rodzajów gazu”
PARAMETR G20 G25 G25.3 G25.1 G27 G2.350 G30 G31 OPIS

PCI (3) kW/m3 9,45 8,13 8,31 8,14 7,75 6,75 12,4 Dolna wartość opałowa (Hi)
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BŁĄD OPIS PRZYCZYNA ODBLOKOWANIE
Blokady spowodowane przez płomień – zależne od urządzeń kontroli płomienia (TER)

F10 Brak zapalenia się płomienia po 4 próbach 
wykonanych przez urządzenie.

• Brak gazu
• Odwrócenie fazy lub przewodu neutralnego
• Niepodłączone uziemienie
• Podłączenie fazy do fazy bez przewodu neutralnego
• Elektroda zapłonowa uszkodzona lub nieprawidłowo umiesz-

czona
• Elektroda detekcyjna uszkodzona lub nieprawidłowo umiesz-

czona
• Elektroda detekcyjna rusza się lub po rozgrzaniu odprowadza 

ładunki do uziemienia
• Uszkodzona elektroda detekcji kondensatu lub zwarcie do masy
• Zbyt wysokie zasilanie gazem (>60 mbar)

Reset ręczny
F11

Płomień w nieodpowiednim momencie 
(wykrywanie płomienia, gdy dla urządzenia 
kontroli płomienia nie powinien być obecny)

F12

Brak zapłonu; niewidoczny.
Licznik wyświetlający historię wskazuje, 
czy nagrzewnica miała problemy z za-
płonem 

Reset automatyczny

F13 Urządzenie TER nie akceptuje resetu 
z karty CPU-SMART • TER zakończył 5 prób resetu w ciągu 15 minut.

Odczekać 15 minut 
i wykonać reset 
urządzenia

F14 Brak komunikacji pomiędzy urządzeniem 
TER a CPU przez ponad 60 sekund

• Uszkodzone urządzenie TER lub karta CPU-SMART
• Połączenia na termostacie STB do masy
• Rurka kapilarna termostatu STB, która wyładowuje na 

złącze typu Faston masy korpusu termostatu

Reset automatyczny

F15

Karta CPU-SMART wysłała sygnał uru-
chomienia do urządzenia TER, które po 
300 sekundach, gdy nie występuje żadna 
inna blokada nie przekazało stanu prawi-
dłowego działania.

• Niedostateczne ciśnienie gazu sieciowego
• Niski poziom CO2
• Urządzenie TER uszkodzone

Reset ręczny, reset 
automatyczny po 
5 minutach

F16 Ogólne zablokowanie urządzenia
• Wskazuje, że jeżeli ilość wymaganego ciepła pozostała 

aktywna przez ponad 24h, aparatura TER wykonała 
cykl kontroli przechodząc chwilowo w stan oczekiwania.

Reset ręczny, reset 
automatyczny po 
5 minutach

F17
Uszkodzenie wewnętrzne urządzenia 
TER, które nie akceptuje resetu z karty 
CPU-SMART

• Urządzenie TER uszkodzone
Reset ręczny, reset 
automatyczny po 
5 minutach

Blokady spowodowane temperaturą (blokady bezpieczeństwa)

F20 Zadziałanie termostatu bezpieczeństwa 
STB

• Zbyt wysoka temperatura powietrza z powodu braku 
cyrkulacji powietrza

• Termostat bezpieczeństwa uszkodzony lub niepod-
łączony

Reset ręczny

F21 (NIEUŻYWANE – Zmostkowane)
Wejście ID1 otwarte • Brak mostka ID1 – IDC1 Reset ręczny

F22 Otwarcie termostatu bezpieczeństwa STB 
lub termostatu spalin przy rozruchu

• Oblodzenie lub temperatura poniżej -20°C
• Termostat bezpieczeństwa lub termostat spalin uszko-

dzony lub niepodłączony
Reset automatyczny

F35 Wejście ID5 otwarte (nieużywane) • Brak mostka ID5 – IDC5

F38 Awaria wentylatora DDMP - Wejście ID6 
(NIEUŻYWANE) • Awaria wentylatora DDMP

Blokada FAN – wentylator palnika

F30 Prędkość wentylatora zbyt niska w fazie 
uruchomienia – VAG

• Uszkodzony wentylator palnika.
• Przewody elektryczne FAN przerwane, niepodłączone 

lub nieprawidłowo podłączone

Reset ręczny
F31 Prędkość wentylatora zbyt wysoka w fazie 

gotowości – VAG

F32
Prędkość wentylatora podczas działania 
poza minimalnym lub maksymalnym 
ustawionym zakresem parametrów – VAG

Reset ręczny, reset 
automatyczny po 
5 minutach

5.5. Analiza blokad – Błędy
Karta CPU-SMART steruje dwoma typami blokad:
• prewencyjną, która ostrzega klienta, że nagrzewnica PCH wymaga konserwacji;
• działania, która zatrzymuje nagrzewnicę PCH z powodów bezpieczeństwa lub konieczności jego zapewnienia.
Niektóre blokady działania wymagają resetu ręcznego, inne – po rozwiązaniu problemu, który je spowodował – resetują się automatycznie.
Poniżej przedstawiono kompletną listę blokad, możliwą przyczynę i możliwe rozwiązania.
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Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

18kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 19 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

BŁĄD OPIS PRZYCZYNA ODBLOKOWANIE
Sondy NTC uszkodzone lub ich brak

F41 Błąd sondy NTC1, temperatura wlotu 
powietrza Brak sygnału z sondy lub sonda uszkodzona Reset automatyczny

F43 Błąd czujnika NTC3, temperatura spalin
Przegrzanie 

F51 Temperatura sondy wlotu powietrza 
NTC1>TH1

• Sprawdzić parametr TH1 – wartość zadana dla wlotu 
powietrza.

• Wentylator(y) chłodzenia nie działa (nie działają)
• Niedostateczne natężenie przepływu powietrza

Wykonać reset auto-
matyczny, gdy
jeśli NTC1< TH1-15

F53 NTC3 > TH3 (NIEUŻYWANY)

• Sprawdzić parametr TH3 – wartość zadana dla tem-
peratury spalin.

• Wentylator(y) chłodzenia nie działa (nie działają)
• Niedostateczne natężenie przepływu powietrza

Reset automatyczny
gdy
NTC3< TH3

Kontrola komunikacji ModBus

F60
Błąd komunikacji między kartą CPU-
-SMART a siecią ModBus, Smart Web 
lub Smart Easy

• Sieć ModBus jest odłączona 
• Adres karty jest błędny i/lub nieskonfigurowany w sieci 

ModBus
Reset automatyczny

Brak napięcia

F75

Brak napięcia podczas trwania cyklu 
działania (za wyjątkiem trybu gotowości);
błąd nie jest widoczny na zdalnym stero-
waniu, a tylko zliczany.

• Brak napięcia elektrycznego podczas działania Reset automatyczny

F80 - F82 (NIEUŻYWANY)

F80 Błąd czujnika ciśnienia • Czujnik ciśnienia uszkodzony lub niepodłączony 
• Sygnał na wejściu B2 jest < 0,2 Vdc Reset automatyczny

F81 Ciśnienie niższe niż Set-point B2 • Sygnał na wejściu B2 jest < set-point ST5 Automatyczne roz-
wiązywanie

F82 Ciśnienie wyższe niż Set-point B2 • Sygnał na wejściu B2 jest > set-point ST5 + TH5 Automatyczne roz-
wiązywanie

F99 Błąd programowania parametrów CPU

• S1=0 przy SEL=1 i D0=2
• S3=0 przy SEL=3 i D0=2
• D2≠0 i D9=1
• D10=1 przy D8=1

Automatyczne roz-
wiązywanie

Nieprawidłowe działanie karty CPU-SMART

F00 Nieprawidłowe działanie wewnętrzne karty 
CPU-SMART

• Co najmniej jeden parametr karty CPU przyjął wartość 
spoza przewidzianego zakresu.

Wykonać ręczny test 
karty, odłączając na-
pięcie

CPU Błąd komunikacji karty CPU-SMART • Kabel RJ11 odłączony lub uszkodzony Automatyczne roz-
wiązywanie

... Błąd komunikacji karty CPU-SMART • Kabel RJ11 odłączony lub uszkodzony Automatyczne roz-
wiązywanie

W przypadku problemów związanych z komunikacją pomiędzy kartą 
CPU-SMART a panelem LCD, na wyświetlaczu pojawia się migający 
napis CPU, jeśli problem dotyczy CPU; jeżeli problem dotyczy karty 
wyświetlacza, pojawią się trzy migające punkty. W takim przypadku 
sprawdzić, czy wyświetlacz i karta są prawidłowo podłączone i czy 
kabel RJ11 jest solidnie wprowadzony do złącza.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Axx nie jest raportem o błędach, ale odpowiada ad-
resowi urządzenia, patrz Punkt 5.2.
----------------------------------------------------------------------------------
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HG0130.00 A 025b HG0130.00 A 029b

PCHXX0-0FV0
HG0130.00 A 061

PCHXX0-0F00
HG0130.00 A 060

5.6. Podłączenia do komina
Moduł nagrzewnicy PCH jest urządzeniem z obwodem spalania 
typu hermetycznego i z wentylatorem palnika umieszczonym ponad 
wymiennikiem. 
Podłączenie do komina, w zależności od sposobu instalacji na-
grzewnicy, może być typu „C”, z zasysaniem z zewnątrz powietrza 
podtrzymującego spalanie, lub typu „B” z zasysaniem powietrza 
podtrzymującego spalanie z pomieszczenia, w którym nagrzewnica 
jest zainstalowana.
W przypadku instalacji nagrzewnicy na zewnątrz, wykonanie typu 
„B” jest równocześnie typem „C”.
W szczególności nagrzewnica posiada homologację na następujące 
typy odprowadzania: B23P-C13-C33-C43-C53-C63; odnośnie do-
datkowych informacji dotyczących odprowadzania, należy zapoznać 
się z obowiązującymi przepisami.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Odprowadzanie typu „C” jest obowiązkowe dla na-
grzewnic PCH zamieszczonych wewnątrz jednostki uzdatniania 
powietrza lub roof-top zainstalowanych wewnątrz.
----------------------------------------------------------------------------------
Do realizacji odprowadzania dymu niezbędne jest zastosowanie rur 
i zatwierdzonych terminali oraz uwzględnienie, że dla modułów z 
kondensacją PCH musi zostać zastosowany następujący materiał:
- aluminium o grubości większej lub równej 1,5 mm;
- stal nierdzewna o grubości większej lub równej 0,6 mm; stal powinna 
posiadać zawartość węgla mniejszą lub równą 0,2%.
Stosować rury z uszczelnieniem, aby uniemożliwić wydostawanie 
się kondensatu z przewodów rurowych; uszczelka musi być odporna 
na temperaturę dymów w granicach od 25°C do 120°C.
Nie jest konieczne wykonanie izolacji komina, aby skropliny nie 
wytwarzały się w przewodzie, gdyż nie powodują one problemów 
dotyczących nagrzewnicy, która jest przygotowany na ich przyjęcie. 
Należy wykonać izolację przewodów, jeśli konieczna jest ochrona 
komina przed przypadkowym kontaktem. 
Dla zasysania powietrza należy użyć:
- aluminium o grubości większej lub równej 1,0 mm;
- stal nierdzewną o grubości większej lub równej 0,4 mm.
----------------------------------------------------------------------------------
WAŻNE: Odcinki komina poziomego, składające się na insta-
lację odprowadzania dymów, powinny być zainstalowane z 
lekkim nachyleniem (1°-3°) w kierunku nagrzewnicy, aby nie 
następowało nagromadzenie skroplin.
----------------------------------------------------------------------------------

Odprowadzanie zbiorowe
Jeżeli jest to możliwe, to zawsze korzystne jest stosowanie poje-
dynczego odprowadzania, w związku z tym, iż są to odprowadzenia 
modułów PCH pod ciśnieniem, zapobiega się nieprawidłowemu 
funkcjonowaniu systemu w wyniku nieprawidłowego zwymiarowania.
W przypadku zamiaru stosowania odprowadzania zbiorowego, musi 
zostać ono zwymiarowane przez projektanta, który przygotuje zawory 
antyrefluksowe (kod. G15011) na wyjściu z każdego komina, przed 
połączeniem ze zbiorczym przewodem kominowym, uniemożliwiając 
odprowadzanie produktów spalania jednego modułu do wnętrza 
drugiego modułu.

Grupa Apen dla konfiguracji „B-System” jest w stanie zapewnić 
odprowadzanie zbiorowe.
W celu zaprojektowania odprowadzania zbiorowego z armaturą 
PP i zaworem zwrotnym z tworzywa sztucznego należy zamówić 
wersję PCHXX0-0F00 lub PCHXX0-0FV0, która zapewnia regulację 
temperatury spalin za pomocą termostatu i czujnika temperatury.

Dane dymów odprowadzania
Tabela umożliwia obliczenie systemu odprowadzania dymów z 
rurami dostępnymi na rynku znajduje się w Punkcie 5.8 „Podłączenie 
GAZU” w danych regulacji gazu.

Maksymalna dopuszczalna wartość recyrkulacji wynosi 10%
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Przewodnik przy wyborze
W przypadku, gdy końcówka nie jest podłączona bezpośrednio do 
nagrzewnicy, a więc przewody przebiegają pewien odcinek, w oparciu 
o ich przebieg, należy skontrolować, czy średnica zastosowanych 
końcówek, przedłużaczy i kolanek jest prawidłowa.
Po ustaleniu przebiegu należy obliczyć straty ciśnienia poszcze-
gólnych komponentów; każdy komponent posiada swoją własną 
wartość straty ciśnienia, ponieważ zróżnicowane jest również 
natężenie przepływu dymów.
Następnie, sumowane są straty ciśnienia zidentyfikowanych kom-
ponentów, sprawdzając, czy wynik nie jest większy od wartości 
dostępnej dla modułu stosowanej nagrzewnicy PCH; jeżeli wystę-
puje rura doprowadzania powietrza do spalania, straty muszą być 
dodawane do strat odprowadzenia dymów.
W przypadku gdyby suma strat wynikające ze złączy przekraczała 
ciśnienie dopuszczalne dla odprowadzania, należy zastosować 
przewody rurowe o większej średnicy, sprawdzając obliczenia; strata 
ciśnienia przekraczająca ciśnienie dopuszczalne w kanałach odpro-
wadzających dymy zmniejsza moc cieplną modułu nagrzewnicy.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: W przypadku instalacji wewnętrznej:
- zastosowanie złączek współosiowych jest dopuszczalne 
dla nagrzewnic PCH, na odcinku maksymalnym, który nie 
przekracza 3 metrów;
- pozycjonowanie końcówki odprowadzania dymów musi 
zostać zainstalowane zgodnie z ustaleniami obowiązujących 
norm krajowych.
----------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli na przebiegu zostaną wykonane kolanka, należy od długości 
dostępnej odjąć długość przewidzianego kolanka.
• Kolanko Ø 80 o szerokim promieniu 90° Leq = 1,6m;
• Kolanko Ø 80 o szerokim promieniu 45° Leq = 1,1m;
• Kolanko Ø 100 o szerokim promieniu 90° Leq = 2,4m;
• Kolanko Ø 100 o szerokim promieniu 45° Leq = 0,9m.
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5.7. Odprowadzanie skroplin
Szczególną uwagę należy zwracać na odprowadzanie skroplin; 
w istocie, źle wykonane odprowadzenie zagraża prawidłowemu 
działaniu urządzenia.
Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
• niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin wewnątrz wy-

miennika;
• niebezpieczeństwo zamarznięcia ze skroplin w rurach;
• niebezpieczeństwo odprowadzania dymów przez spust skroplin.

Gromadzenie się skroplin w wymienniku
W trakcie normalnego działania woda pochodząca ze skroplin nie 
może gromadzić się w wymienniku.
Elektroda znajdująca się w syfonie wewnątrz nagrzewnicy PCH 
kontroluje i blokuje działanie palnika przed nagromadzeniem się 
poziomu wody uznawanego za niebezpieczny wewnątrz wyciągu 
dymów. Podczas instalacji modułu wewnątrz jednostki, a następnie 
podczas pozycjonowania jednostki na podłodze należy zachować 
ostrożność, aby moduł, a zatem wymiennik, znajdowały się w idealnie 
płaskim położeniu, w celu utrzymania niezmiennego, charaktery-
stycznego nachylenia wiązki rur.

Podłączenie odprowadzania skroplin
Moduły PCH wyposażone są w spust kondensatu na panelu ze-
wnętrznym modułu.
W zależności od zastosowań, APEN GROUP dysponuje zestawem 
neutralizacji skroplin (kod. G14303). 

W zależności od rodzaju instalacji, odprowadzenie skroplin może 
się odbyć w jeden z następujących sposobów:
• odprowadzanie swobodne;
• odprowadzanie do kanałów wodnych;
• odprowadzanie do wnętrza jednostki (zbiornik do gromadzenia skroplin).

Wielokrotne nagrzewnice PCH wyposażone są w pojedynczy spust 
kondensatu, który zbiera produkty odprowadzania pojedynczych 
modułów wewnętrznych oraz rurkę spustu powietrza dolnego sy-
fonu, umieszczoną na przednim panelu w pobliżu modułu poniżej.

Środki ostrożności
Do odprowadzania skroplin należy stosować:
• aluminium, stal nierdzewną, rurę silikonową lub z Vitonu bądź 

EPDM dla gorących przewodów, które pozwalają na przejście dymu;
• dla rur zimnych, gdzie występuje jedynie przejście wody, rury 

z PVC i wszystkie materiały odpowiednie do zastosowania w 
ciepłych rurach.

Nie stosować miedzi lub rur ocynkowanych z żelaza.

Odprowadzanie swobodne
Podczas instalacji jednostki na zewnątrz oraz dla zewnętrznych, 
niezbyt ostrych temperatur, opróżnianie kondensatu będzie mogło 
odbyć się swobodnie przez połączenia przewodów rurowych. Bę-
dzie należało sprawdzić, czy odprowadzanie wody nie zatrzymuje 
się w jednostce.
W przypadku, gdyby należało wprowadzić system opróżniania do 
przewodów rurowych (w kształcie kielicha), podobny do przedsta-
wionego na rysunku poniżej, należałoby wsunąć połączenie typu 
otwartego, aby uniknąć utworzenia się lodu w przewodzie rurowym, 
który uniemożliwiłby opróżnienie kondensatu z konsekwentnym 
zgromadzeniem się wody w wymienniku. 
Jeśli przewód odprowadzający został zainstalowany na zewnątrz, 

może okazać się konieczne jego ogrzanie, przy pomocy kabla 
grzewczego.
Odprowadzanie do kanałów wodnych
Pozostawienie odprowadzenia skroplin w otoczeniu do ogrzewania 
jest dobrym rozwiązaniem przeciw tworzeniu się lodu; odprowadzenie 
skroplin może odbywać się do kanałów wodnych lub być zbierane i 
neutralizowane roztworem zasadowym (zestaw neutralizacji skroplin, 
kod. G14303). 
Rury muszą przebiegać wewnątrz jednostki (w cieple) do punktu 
ujścia do środowiska, unikając przebiegów zewnętrznych.

Odpływ do środka agregatu
Nawet niniejsze rozwiązanie jest bardzo efektywne przeciwko 
możliwemu tworzeniu się lodu na spuście skroplin; wewnętrzne 
połączenie pomiędzy złączem modułu PCH a spustem skroplin 
może zostać wykonane z rury silikonowej, dostępnej APEN GROUP. 
Dla niniejszej instalacji należy koniecznie sprawdzić, czy materiały 
zbiornika skroplin jednostki uzdatniania powietrza lub roof-top, w 
której jest zainstalowana nagrzewnica PCH są odpowiednie do 
użytku (np. z blachy nieocynkowanej).

----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Nie we wszystkich krajach dopuszczalne są wszystkie 
przedstawione typologie spustu kondensatu. Należy odnieść 
się do przepisów obecnych w lokalnych normach.
----------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie
w kształcie 

kielicha

Rura wentylacyjna

Nachylona wiązka rur

Odprowadzanie skroplin
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5.8. Podłączenie GAZU
Do podłączenia linii gazu należy stosować wyłącznie komponenty 
posiadające certyfikację WE.

Moduł PCH jest dostarczany razem z następującymi elementami:
• podwójny zawór gazowy;
• stabilizator i filtr gazowy.
Wszystkie komponenty są zamontowane wewnątrz wnęki palnika.
W celu uzupełnienia instalacji, zgodnie z wymogami obowiązujących 
norm, należy obowiązkowo zamontować następujące elementy:
• przyłącze antywibracyjne;
• zawór gazowy.
----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: NALEŻY obowiązkowo używać filtru gazu 
z certyfikatem EN126 o stopniu filtracji mniejszym lub równym 
50 mikronów, bez stabilizatora ciśnienia, o większej zdolności 
filtracji, ponieważ filtr montowany standardowo przed zaworem 
gazu ma ograniczoną powierzchnię.
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
WAŻNE: Dla prawidłowej konserwacji wykonać podłączenie 
do modułu PCH przy użyciu uszczelki i śrubunku.
----------------------------------------------------------------------------------
Unikać stosowania złączy gwintowanych bezpośrednio na złączu gazu.

Zgodnie z obowiązującymi normami maksymalne ciśnienie 
w pomieszczeniach lub węzłach ciepłowniczych wynosi 40 mbar; 
wyższe wartości muszą być zredukowane przed wejściem do 
kotłowni lub miejsca instalacji modułu PCH.

LEGENDA

1 Zawór elektromagnetyczny gazu palnika głównego
2 Zawór elektromagnetyczny gazu palnika pilotującego
3 Stabilizator ciśnienia
4 Zawór elektromagnetyczny bezpieczeństwa gazu
5 Filtr gazu (mały przekrój)
6 Przegub zapobiegający drganiom
7 Filtr gazu (duży przekrój)
8 Kurek gazu

---------------------------------------------------------------------------------
W fazie instalacji zaleca się dokręcenie nakrętki mocują-
cej przewód zewnętrznego zasilania gazem do urządze-
nia, nie przekraczając podanych momentów dokręcania:
- Ø 3/4'':  150 Nm;
- Ø 1'':   200 Nm.
- Ø 1 1/2'': 300 Nm.
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
Surowo zabrania się zasilania obwodu gazowego ciśnie-
niem wyższym niż 60mbar. Grozi to uszkodzeniem zaworu.
Jeśli ciśnienia są wyższe niż 60mbar, należy zainstalować 
reduktor ciśnienia w odległości mniejszej niż 10 m i nie 
zakładać żadnego stabilizatora ciśnienia pomiędzy reduk-
torem a nagrzewnicą, pozostawiając jednak filtr gazu.
---------------------------------------------------------------------------------

Wykonuje instalatorObecne w dostawie modułu PCH

Reduktor ciśnienia↑ Max 60 mbar
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Tabela państw - kategoria gazu

Kraj Kategoria Gaz Ciśnienie Gaz Ciśnienie
AT, CH II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 50 mbar
BE <70kW I2E(S)B, I3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
BE >70kW I2E(R)B, I3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
DE II2ELL3B/P G20/G25 20 mbar G30/G31 50 mbar
DK, FI, GR, SE, NO, 
IT, CZ, EE, LT, SI, 
AL, MK, BG, RO, 
HR, TR 

II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar

RO II2L3B/P G25 20 mbar G30/G31 30 mbar
ES, GB, IE, PT, SK II2H3P G20 20 mbar G31 37 mbar
FR II2Esi3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
LU II2E3P G20/G25 20 mbar G31 37/50 mbar
NL (od 01/01/2018) II2EK3B/P G20/G25.3 20/25 mbar G30/G31 30 mbar
HU II2HS3B/P G20/G25.1 25 mbar G30/G31 30 mbar
CY, MT I3B/P G30/G31 30 mbar
LV I2H G20 20 mbar
IS I3P G31 37 mbar
PL II2ELwLs3B/P G20/G27/G2.350 20/13 mbar G30/G31 37 mbar
RU II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar

Na opakowaniu każdej nagrzewnicy podane są w jasny sposób: kraj przeznaczenia, kategoria gazu i kod urządzenia.
Przy pomocy odpowiedniego kodu można dojść do regulacji wykonanej fabrycznie.

UWAGA: Zgodnie z przepisami normy EN17082, EN 437 i ISO3166, GB oznacza Wielką Brytanię (United Kingdom).

Kody bez rozszerzenia:
• PCH020IT  brak rozszerzenia oznacza, że urządzenie zostało poddane próbie technicznej i przygotowane do 

funkcjonowania z gazem ziemnym [G20].

Kody z rozszerzeniem:
Czwarta litera oznacza typ gazu, do którego zostało dostosowane urządzenie;
• PCH020FR-xxx0 0 oznacza, że urządzenie zostało poddane próbie technicznej i przygotowane do gazu ziemnego [G20];
• PCH020MT-xxx1 1 oznacza, że urządzenie zostało poddane próbie technicznej i przygotowane do gazu LPG [G31];
• PCH020NL-xxx2  2 oznacza, że urządzenie zostało poddane próbie technicznej i przygotowane do gazu naturalnego 'L' [G25] 

lub K' [G25.3];
• PCH020HU-xxx3 3 oznacza, że urządzenie zostało poddane próbie technicznej i przygotowane do gazu ziemnego [G25.1];
• PCH020PL-xxx4 4 oznacza, że urządzenie zostało poddane próbie technicznej i przygotowane do gazu [G2.350].

Na urządzeniu, dodatkowa nalepka, umieszczona w pobliżu podłączenia paliwa, informuje wyraźnie dla jakiego typu gazu i dla jakiego 
ciśnienia zasilania urządzenie zostało przygotowane i poddane próbie technicznej. 
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Tabela danych regulacji gazu

TYP GAZU G20 - Kat. E-H
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 20 [min 17-max 25] *
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,7
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,51 2,01 0,80 3,69 0,90 4,44 1,31 6,88 1,74 8,68 2,22 10,58

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 8,8 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,5 9,1

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86 26 70 28 80
PRZEPŁYW MASY DYMÓW 
(MAX.) [kg/h] 31 57 72 107 135 165

PRZEGRODA GAZU [mm] 5,8 7,4 7,5 11 12,2 15,8

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

* Dla Węgier ciśnienie zasilające wynosi 25 mbar.

TYP GAZU G25 - Kat. L-LL
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 25* [min 17-max 30] **
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,7
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,59 2,34 0,93 4,29 1,05 5,17 1,53 8,00 2,02 10,1 2,21 12,30

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 8,8 9 8,6 9 8,8 8,9 8,8 9,2 8,6 9,1 8,8 9

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86 26 70 28 80

PRZEGRODA GAZU [mm] 7,4 8,9 8,9 Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

* Dla Niemiec ciśnienie zasilające wynosi 20 mbar.
* Dla Rumunii ciśnienie zasilające wynosi 25 mbar.

TYP GAZU G25.3 - Kat. K (Tylko Holandia - od 01/01/2018)
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 25 [min 20-max 30] *
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,7
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,57 2,29 0,91 4,19 1,02 5,05 1,49 7,82 1,97 9,87 2,53 12,03

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 8,7 9,1 8,8 9 8,8 9,1 8,9 9,1 8,7 9,1 8,8 9,4

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86 26 70 28 80

PRZEGRODA GAZU [mm] 5,4 7,7 8,9 Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny
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TYP GAZU G2.350 - Kat. Ls (tylko dla PL-Polska)
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065*
Moc min maks min maks min maks min maks

KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela 
odniesienia

CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 13 [min 10-max 16] 
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,75
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,71 2,81 1,13 5,17 1,26 6,22 1,84 9,63

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 8,4 9 8,4 9 8,6 9 8,4 8,8

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86

PRZEGRODA GAZU [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny 30,5

* Maksymalna nominalna moc cieplna 57,0 kW 

UWAGA: Minimalna i maksymalna wartość mocy cieplnej w modelach PCH065, PCH130 i PCH132 są niższe w stosunku 
do stosowania gazu G20. Modele PCH080, PCH105, PCH160, PCH162, PCH210, PCH212, PCH320, PCH420 nie są odpo-
wiednie do stosowania z gazem G2.350.
Zestaw do przekształcania dla G2.350 zostaje dostarczony na zamówienie.

TYP GAZU G25.1 - Kat. S (Tylko dla HU-Węgry)
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105*
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 25 [min 20-max 33]
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,70
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,59 2,33 0,93 4,29 1,04 5,16 1,52 7,99 2,01 10,1 2,21 12,29

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 9,3 9,5 9,1 9,6 9,4 9,6 9,3 9,7 9,8 10,3 9,4 9,6

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86 26 70 28 80

PRZEGRODA GAZU [mm] 7,4 8,9 8,9 Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

* Maksymalna nominalna moc cieplna 94,0 kW

TYP GAZU G27 - Kat. Lw [ex GZ41.5] (Tylko dla PL-Polska)
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065* PCH080** PCH105***
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 20 [min 16-max 23]
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,70
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,57 2,26 0,90 4,15 1,01 5,00 1,48 7,74 1,95 9,76 2,50 11,90

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 8,7 9,2 8,7 9,1 8,6 9,1 8,6 8,8 8,7 9,1 8,5 8,7

TEMPERATURA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 77 26 67 28 74

PRZEGRODA GAZU [mm] 8,3 11,4 10,3 Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny 30,5 Niekonieczny

*Maksymalna nominalna moc cieplna 57 kW
** Maksymalna nominalna moc cieplna 75 kW
*** Maksymalna nominalna moc cieplna 94 kW
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TYP GAZU G30 - Kat. 3B-P
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080* PCH105**
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 30 [min 25-maks 35] - 50 [min 42,5-maks 57,5] 
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,51
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [kg/h] 0,40 1,58 0,63 2,90 0,71 3,49 1,03 5,39 1,49 6,80 1,70 8,30

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 10,8 11,4 10,8 11,5 10,8 10,9 10,7 11,3 10,1 10,3 10,4 10,6

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86 26,5 70 28 80
PRZEGRODA GAZU [mm] 3,7 5,0 5,2 6,5 7,0 9,3

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

*Minimalna nominalna moc cieplna 18 kW
** Minimalna nominalna moc cieplna 24 kW

TYP GAZU G31 - Kat. 3P
TYP MASZYNY PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105
Moc min maks min maks min maks min maks min maks min maks
KATEGORIA w zależności od kraju przeznaczenia - patrz tabela odniesienia
CIŚNIENIE ZASILAJĄCE [mbar] 30 [min 25-max 35] - 37 [min 25-max 45] - 50 [min 42,5-max 57,5] 
Ø DYSZA PILOTUJĄCA [mm] 0,51
ZUŻYCIE GAZU  
(15°C-1013 mbar) [kg/h] 0,39 1,55 0,62 2,85 0,70 3,43 1,01 5,31 1,34 6,70 1,47 8,18

DWUTLENEK WĘGLA - ZA-
WARTOŚĆ CO2

[%] 9,3 9,8 9,2 9,7 9,3 9,4 9,4 9,6 9,3 9,6 9,5 9,8

TEMPERATURA SPALIN [°C] 39 113 31 94 30 94 31 86 26,5 70 28 80
PRZEPŁYW MASY DYMÓW 
(MAX.) [kg/h] 24 45 58 84 107 130

PRZEGRODA GAZU [mm] 3,7 5,0 5,2 6,5 7,0 9,3

PRZEGRODA POWIETRZA [mm] Niekonieczny Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny

Niekoniecz-
ny Niekonieczny Niekonieczny

UWAGA: 
Dla PCH130 i PCH132 wartości zużycia gazu i maksymalnego natężenia przepływu posiadają wartość podwójną w 
stosunku do PCH065.
Dla PCH 160 i PCH162 wartości zużycia gazu i maksymalnego natężenia przepływu posiadają wartość podwójną w 
stosunku do PCH080.
Dla PCH 210 i PCH212 wartości zużycia gazu i maksymalnego natężenia przepływu posiadają wartość podwójną w 
stosunku do PCH105.
Dla PCH320 wartości zużycia gazu i maksymalnego natężenia przepływu posiadają wartość potrójną w stosunku do 
PCH105.
Dla PCH420 wartości zużycia gazu i maksymalnego natężenia przepływu posiadają wartość poczwórną w stosunku do 
PCH105.



Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

APEN GROUP SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w produktach lub w dokumentacji

28kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 29 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

HG0131.00 A 003

H
G

01
31

.0
0 

A 
00

3_
A

5.9. Pierwsze włączenie
Dostarczony moduł nagrzewnicy PCH jest ustawiony i sprawdzony 
dla gazu wskazanego na tabliczce znamionowej. Przed urucho-
mieniem modułu PCH należy sprawdzić następujące zagadnienia;
• upewnić się, że gaz z sieci jest gazem, na który jest ustawione 

urządzenie PCH;
• sprawdzić, przy pomocy gniazda poboru ciśnienia „IN” znajdu-

jącego się na zaworze gazu, czy ciśnienie na wejściu zaworu 
odpowiada wartości ciśnienia wymaganej dla wykorzystywanego 
typu gazu;

• sprawdzić, czy połączenia elektryczne odpowiadają zaleceniom 
podanym w niniejszej instrukcji lub na innych schematach elek-
trycznych załączonych do nagrzewnicy;

• sprawdzić czy zostało wykonane skuteczne połączenie uzie-
mienia, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa;

• włączyć napięcie nagrzewnicy za pomocą przełącznika głównego 
i włożyć wtyczkę zasilania do wnętrza obudowy modułu PCH;

Aby włączyć nagrzewnicę, zastosować się do następujących zaleceń:
• Sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawia się RDY, w przypadku, 

gdy pojawia się OFF, wykonać polecenie znajdujące się w menu 
FUN i ustawić urządzenie na ON;

• Sprawdzić na wyświetlaczu LCD, czy wartość Tin jest większa 
niż wartość Von.

W momencie, gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się ON, nagrzewnica 
uruchamia cykl zapłonu.
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Często zdarza się, że przy pierwszym włączeniu pal-
nik pilotujący nie zapali się z powodu obecności powietrza w 
przewodach rurowych gazu, powodując blokadę urządzenia.
Należy odblokować i powtórzyć czynność, do momentu uzy-
skania zapłonu.
------------------------------------------------------------------------------

5.10. Analiza spalania

Odczekać na włączenie generatora. Sprawdzić, czy nagrzew-
nica osiąga maksymalną moc, dostępne są dwie możliwości:
• sprawdzenie, czy sygnał na wejściu Tin wynosi 10 V;
• wejście do menu REG na wyświetlaczu LCD i za pomocą 

poleceń Hi i Lo wymuszenie działania z maksymalnym 
lub minimalnym natężeniem przepływu.

Przy maksymalnej mocy sprawdzić ponownie, czy ciśnienie na 
wejściu zaworu odpowiada wymaganemu ciśnieniu; w prze-
ciwnym wypadku należy je ustawić.
Wykonać analizę spalania, sprawdzając, czy wartość CO2 
odpowiada wartościom podanym w tabelach w Punkcie 4.6 
„Podłączenie gazu”.
W przypadku, gdy zmierzona wartość jest inna, należy użyć 
śruby regulacyjnej, umieszczonej na zwężce Venturiego. 
Odkręcając śrubę, zwiększa się wartość CO2, dokręcając ją, 
wartość ta zmniejsza się.
Ustawić nagrzewnicę na minimalnej mocy, sprawdzić, czy war-
tość CO2 odpowiada wartościom podanym w tabelach w Punk-
cie 4.6 „Podłączenie gazu”. W przypadku niezgodności, należy 
użyć śruby offset, dokręcając ją, aby zwiększyć i okręcając, 
by zmniejszyć zawartość CO2 i następnie powtórzyć analizę.
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Nagrzewnica bezpośrednio dostarczana jako 
przeznaczona do działania z LPG, jest wyregulowana 
na gaz G31. W przypadku działania z gazem G30 należy 
sprawdzić i ewentualnie ustawić wartość CO2 wg tabel 
w Punkcie 4.6 „Podłączenie gazu”.
------------------------------------------------------------------------------

Venturi

Gniazdo poboru 
ciśnienia gazu na 
wejściu (IN)

Śruby regulacji OFFSET

Króciec pomiaru ciśnienia 
OFFSET (Pascal)

Regulacja CO2

Dla modeli: PCH020, PCH034, PCH045, PCH065, PCH080

Dla modeli: PCH105

Regulacja CO2
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5.11. Przekształcenie na LPG
Czynność ta jest absolutnie zabroniona w krajach, takich jak 
Belgia, gdzie nie jest dopuszczalna dwojaka kategoria gazu.
 
Urządzenie jest dostarczane z wyregulowaniem seryjnym na metan; 
w wyposażeniu jest dostarczany zestaw seryjny do przekształcenia na 
LPG, składający się z następujących elementów:
• przegroda skalibrowanego gazu;
• dysza urządzenia pilotującego;
• nalepka „Urządzenie przekształcone ...”.
Zestaw ten nie jest dostarczany w krajach, gdzie powyższe przekształce-
nie jest zabronione. W celu wykonania przekształcenia należy wykonać 
niżej opisane czynności:
• odciąć zasilanie elektryczne;
• pomiędzy przewodem gazowym a zwężką Venturiego wymienić 

zamontowaną membranę gazu (metan) na dostarczoną mem-
branę (LPG);

• wymienić dyszę pilotującą (metan) na tę obecną w wyposażeniu 
(LPG);

• przywrócić zasilanie elektryczne i przygotować nagrzewnicę do 
uruchomienia;

• podczas iskrzenia elektrody należy sprawdzić, czy nie występuje 
wypływ gazu.

Kiedy palnik jest zapalony i działa na maksymalnej mocy, należy 
sprawdzić czy;
• ciśnienie na wejściu zaworu odpowiada wymogom przewidzianym 

dla wykorzystywanego typu gazu;
• wykonać analizę spalania, jak opisano w Punkcie 4.8 „Analiza 

spalania”;
• zawartość CO2 nie przekracza odpowiednich wartości dla stoso-

wanego typu gazu (tabele w Punkcie 4.6 „Podłączenie gazu”). W 
przypadku różnicy względem zmierzonej wartości, należy ją zmo-
dyfikować przy użyciu śruby regulującej: dokręcając ją, zmniejsza 
się zawartość CO2, odkręcając zawartość CO2 ulega zwiększeniu.

• czy nie ma strat na złączce zaworu gazu Venturiego.
Po wykonaniu przekształcenia i regulacji, należy wymienić tabliczkę 
„Urządzenie wyregulowane na gaz metan” na tabliczkę będącą w 
wyposażeniu „Urządzenie przekształcone ...”.

5.12. Przekształcenie na gaz G25 - G25.1 - G25.3 
- G27
Przekształcenie z G20 na G25 lub G25.1 lub G.25.3 lub G27 jest 
dopuszczalne odpowiednio wyłącznie w krajach kategorii II2ELL-
3B/P [Niemcy], II2Esi3P [Francja], II2E3P [Luksemburg], II2HS3B/P 
[Węgry] i kategorii II2ELwLs3B/P [Polska]. W przypadku krajów 
kategorii II2L3B/P [Holandia do 31/12/2017] i II2EK3B/P [Holandia 
od 01/01/2018], urządzenie jest dostarczane uprzednio skalibrowane 
i wyregulowane na G25 lub G25.3.
W krajach kategorii I2E, gdzie nie jest dopuszczalne przekształcenie z 
G20 na G25 [Belgia], urządzenie jest dostarczane po wyregulowaniu 
na działanie z wykorzystaniem G20.
Przekształcenie z jednego typu gazu na inny może być wykonane 
wyłącznie przez autoryzowane ośrodki obsługi.
Przekształcenie na G25 i/lub na G25.1,G25.3, G27, gdzie jest to 
możliwe, polega na:
• umieszczeniu przegrody (w zależności od rodzaju gazu i 

modelu urządzenia) 
Po wykonaniu przekształcenia, ponownie zapalić palnik i:
• sprawdzić, czy ciśnienie na wejściu zaworu gazu odpowiada 

wymogom przewidzianym dla wykorzystywanego typu gazu 
[zobacz tabele Punktu 7.2 „Tabele danych regulacji gazu”]; 

• sprawdzić, czy wartość CO2, przy maksymalnej i minimalnej 
pojemności cieplnej znajduje się w granicach przedziału wartości 
podanych dla tego typu gazu; w przypadku, gdyby stwierdzona 
wartość odbiegała od tych wartości, należy ją zmodyfikować 
przy użyciu śruby regulującej zwężki Venturiego: po dokręceniu 
wartość się zmniejsza, po odkręceniu wartość się zwiększa.

Umieścić tabliczkę „urządzenie przekształcone na gaz G25...” w 
miejscu tabliczki „urządzenie wyregulowane na ...”.
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Zwrócić uwagę na wartość CO2 dla gazu G25.1; dla 
tego gazu minimalna i maksymalna wartość mocy cieplnej 
w modelu PCH105 są niższe niż przy stosowaniu gazu G20.
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Zestaw do przekształcania na G25, G25.1 i G27 jest 
dostarczany tylko na zamówienie. Zestaw do przekształcania 
na G25 jest zestawem seryjnym przeznaczonym dla Francji, 
Niemiec i Luksemburgu.
------------------------------------------------------------------------------

Skalibrowana przegroda GAS

Uszczelki
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5.14. Wymiana zaworu gazu
W przypadku wymiany zaworu gazu, należy sprawdzić i ewentu-
alnie skalibrować zawartość CO2 poprzez regulację umieszczoną 
na zwężce Venturiego.
Zaleca się nie wykonywać kalibracji zaworu offset: kalibracja ta 
wykonywana jest przez producenta.
W przypadku, gdy okaże się to konieczne, należy wykonać analizę 
spalania, jak opisano w Punkcie 5.10 „Analiza spalania”.
Zaleca się zawsze wykonanie analizy dymów po wykonaniu wy-
miany zaworu gazu.

5.13. Przekształcenie na gaz G2.350
Przekształcenie jest dozwolone wyłącznie w Polsce.
Przekształcenie z jednego typu gazu na inny może być wykonane 
wyłącznie przez autoryzowane ośrodki obsługi.
Przekształcenie na G2.350 polega na:
• dla wszystkich modeli: wymiana dyszy pilotującej.
• tylko dla modeli PCH065: montaż kalibrowanej membrany na 

wlocie powietrza zwężki Venturiego [patrz tabele w Punkcie 
5.8 „Podłączenie gazu”]. 

Po wykonaniu przekształcenia, ponownie zapalić palnik i:
• sprawdzić, czy ciśnienie na wejściu do zaworu odpowiada 

ciśnieniu wymaganemu dla stosowanego typu gazu [patrz 
tabele w Punkcie 5.8 „Podłączenie gazu”];

• sprawdzić, czy wartość CO2, przy maksymalnej i minimalnej 
pojemności cieplnej znajduje się w granicach przedziału wartości 
podanych dla tego typu gazu; w przypadku, gdyby stwierdzona 
wartość odbiegała od tych wartości, należy ją zmodyfikować 
przy użyciu śruby regulującej zwężki Venturiego: po dokręceniu 
wartość się zmniejsza, po odkręceniu wartość się zwiększa.

Umieścić tabliczkę "urządzenie przekształcone na gaz G2.350..." w 
miejscu tabliczki "urządzenie wyregulowane na ...".
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Minimalna i maksymalna wartość mocy cieplnej 
w modelach PCH065, PCH130 i PCH132 są niższe w stosunku 
do stosowania gazu G20. Modele PCH080, PCH105, PCH160, 
PCH162, PCH210, PCH212, PCH320, PCH420 nie są odpowiednie 
do stosowania z gazem G2.350.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Zestaw do przekształcania zostaje dostarczony wy-
łącznie na zamówienie
------------------------------------------------------------------------------

Przegroda powietrza
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6. KONSERWACJA
Aby utrzymać należytą sprawność nagrzewnicy i zapewnić jej długie 
działanie, zaleca się wykonywać okresowo pewne kontrole:

1) kontrola stanu elektrod zapłonu, wykrywania i płomienia pilotu-
jącego;
2) kontrola stanu przewodów i końcówek odprowadzania dymów 
oraz pobierania powietrza;
3) kontrola stanu zwężki Venturiego;
4) kontrola czystości wymiennika i palnika;
5) kontrola i czyszczenie syfonu zbierającego skropliny;
6) kontrola ciśnienia na wejściu zaworu gazu;
7) kontrola działania urządzenia kontrolującego płomień;
8) kontrola termostatu/ów bezpieczeństwa;
9) kontrola prądu jonizującego.
------------------------------------------------------------------------------
UWAGA: Czynności, o których mowa w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 
muszą być wykonywane po odcięciu napięcia nagrzewnicy i 
po zamknięciu dopływu gazu. Czynności, o których mowa w 
punktach 6, 7, 8 i 9 powinny być wykonywane przy włączonej 
nagrzewnicy.
------------------------------------------------------------------------------

Tabela terminów konserwacji i serwisowania

Konserwacja co
1 rok

Nadzwyczaj-
na

1) Elektrody i Pilot
2) Końcówki Dym / Powie-
trze
3) Zwężka Venturiego
4) Wymiennik/Palnik
5) Syfon do zbierania skro-
plin
6) Zawór gazu
7) Urządzenie płomienia
8) termostat/y bezpieczeń-
stwa
9) Prąd jonizujący

5.15. Wymiana karty modulacyjnej
Przy wymianie karty należy wykonać kontrole ustawienia niektórych 
parametrów za pomocą polecenia na LCD lub Smart Web/Easy. 
Każda nagrzewnica PCH posiada listę wartości standardowych 
zaprogramowanych fabrycznie. Listę parametrów należy aktuali-
zować tak, aby w przypadku konieczności wymiany karty można 
było ustawić dokładnie takie same parametry.
* Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do nagrzewnic PCH, 
dla innych urządzeń, które używają tej samej karty modulacji należy 
odnieść się do odpowiedniej instrukcji obsługi.

Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej karty
Zmienić adres karty za pomocą przełączników, kopiując dokładnie 
konfigurację właśnie wymienionej karty.

Programowanie parametrów
Obowiązkowo należy ustawić następujące parametry
• d0, d1 i d5, określają typ urządzenia;
• b1, b2, b3, regulują obroty silnika wentylatora dymów;
• S1 aktywuje sondę NTC1 wlotu ciepłego powietrza;
• ST1 jest to wartość zadana dla NTC1;
• H51, H52 i H53 dla regulacji 0/10 VDC;
• S2, ST2 i P2 jeśli obecne ogrzewanie przedziału elektrycznego.
• TH1 jest górną granicą temperatury aktywacji błędu F51

Programowanie parametrów – Sposób postępowania
Parametry są modyfikowane na wyświetlaczu LCD na maszynie 
lub, alternatywnie, na karcie Smart Web/easy.

Za pomocą Smart Web/Easy uzyskać dostęp do wszystkich pa-
rametrów [patrz tabela na poprzednich stronach]; parametry są 
chronione hasłem, które podaje serwis techniczny APEN GROUP.
Procedury dostępu i modyfikacji parametrów funkcjonalnych są 
opisane w instrukcji Smart Web/Easy. Przypominamy, że zmiana 
parametrów musi odbywać się przy WYŁĄCZONYM palniku (z 
wyświetlaczem w stanie rdy lub Off).

Przełącznik do Smart Web/Easy
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1) Kontrola elektrod
Zdemontować jednostkę płomienia pilotującego i przy pomocy 
strumienia sprężonego powietrza oczyścić siateczkę i dyszę. 
Sprawdzić, czy ceramika jest nienaruszona i usunąć przy pomocy 
papieru ściernego ślady utlenienia na metalowych częściach elektrod. 
Sprawdzić prawidłową pozycję elektrod (patrz poniższy rysunek). 
WAŻNE jest, by elektroda wykrywania była styczna z głowicą pilota, 
a nie z jego wnętrzem; elektroda włączania musi odprowadzać do 
sieci palnika pilotującego.
Za każdym razem, gdy wykonuje się czyszczenie i przegląd elek-
tron zapłonu/wykrywania płomienia pilotującego, należy wymienić 
wszystkie uszczelki zamontowane między palnikiem a płomieniem 
pilotującym.

Zbiornik główny

Zbiornik sekundarny

z powrotem syfon do instalacji odprowadzania skroplin.

6) Kontrola ciśnienia gazu na wejściu
Sprawdzić, czy ciśnienie na wejściu zaworu odpowiada wymogom 
przewidzianym dla wykorzystywanego typu gazu.
Kontrolę tę należy wykonać przy włączonej nagrzewnicy, ustawionej 
na maksymalną wydajność termiczną.

7) Kontrola działania urządzenia kontrolującego płomień
Podczas pracy nagrzewnicy zamknąć zawór gazu i sprawdzić, 
czy urządzenie zablokuje się, wyświetlając na wyświetlaczu LCD 
karty CPU maszyny błąd F10. Otworzyć kurek gazu, odblokować i 
odczekać, aż nagrzewnica ponownie się uruchomi.

8) Kontrola termostatu/ów bezpieczeństwa
Czynność do wykonania z działającą nagrzewnicą, z zapalonym 
palnikiem.
Za pomocą izolowanego narzędzia [230 V] otworzyć zestaw ter-
mostatów, zdjąć złącze typu faston z termostatu bezpieczeństwa, 
zaczekać na pojawienie się sygnalizacji blokady F20 na wyświetlaczu 
LCD karty CPU maszyny. Zamknąć serię termostatów, a następnie 
wykonać odblokowanie.

9) Kontrola prądu jonizującego 
Operacja może być wykonana bezpośrednio z wyświetlacza LCD 
po wejściu do menu I/O. Parametr IOn wskazuje wartość prądu 
jonizacji. Odczyty mogą być następujące:
• 100 wskazuje, że wartość jest wyższa od 2 mikroamperów, co 

wystarcza do działania urządzenia;
• od 0 do 100 wskazuje wartość od 0 do 2 mikroamperów. Na 

przykład 35 odpowiada wartości 0,7 mikroampera, która jest 
wartością progową wykrywaną przez urządzenia kontroli 
płomienia.

;Wartość prądu jonizacji nie może być niższa niż 2 mikroampery. 
Niższe wartości wskazywałyby, że elektroda wykrywania jest nie-
właściwie umieszczona, utleniona lub niedługo ulegnie uszkodzeniu.

Sprawdzić, czy elektroda 
zapłonu odprowadza ładu-
nek na zewnętrzną krawędź 
palnika pilotującego.

Utrzymać elektrodę wykrywającą w pozycji 
stycznej z głowicą palnika pilotującego.

2) Kontrola przewodów odprowadzania dymów oraz pobierania 
powietrza
Sprawdzić wzrokowo, gdzie jest to możliwe, lub też z wykorzystaniem 
odpowiednich przyrządów, stan przewodów.
Usunąć pył, który osiada na końcówce zasysania powietrza.

3) Kontrola i czyszczenie zwężki Venturiego
Usunąć, przy pomocy pędzelka, ewentualne zanieczyszczenia znaj-
dujące się na wlocie zwężki Venturiego, uważając, aby przedostały 
się one do jej wnętrza.

4) Kontrola i czyszczenie wymiennika i palnika
Właściwe spalanie nagrzewnic PCH zapobiega tworzeniu się 
zanieczyszczeń spowodowanych nieprawidłowym spalaniem. W 
związku z tym zaleca się, aby nie dokonywać czyszczenia wymien-
nika i palnika, chyba że w wyjątkowych przypadkach. Oznaką, która 
może wskazywać na nagromadzenie zanieczyszczeń we wnętrzu 
wymiennika, może być duża zmiana przepływu gazu, nie powodo-
wana złym działaniem zaworu gazu.
W przypadku, gdy chce się dokonać czyszczenia palnika i/lub 
wymiennika, należy wykonać wymianę wszystkich uszczelek za-
montowanych pomiędzy palnikiem a wymiennikiem. 

5) Kontrola i czyszczenie syfonu zbierającego skropliny
Czyścić syfon raz w roku, sprawdzając stan połączeń. Upewnić 
się, że nie występują ślady pozostałości metalowych. W przypadku 
tworzenia się pozostałości metalowych, zwiększyć ilość przeglądów.
Usunąć śruby mocujące pokrywy i wyczyścić wnętrze syfonu (można 
umyć syfon po bieżącą wodą), sprawdzając czy wszystkie przewody 
są drożne. Sprawdzić stan uszczelki. Sprawdzić integralność elek-
trody wykrywającej i usunąć przy pomocy papieru ściernego ślady 
utlenienia na metalowych częściach.
Napełnić główny zbiornik czystą wodą i zamknąć pokrywę; Włożyć 
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Pierwszy Poziom Drugi Poziom Trzeci Poziom

FLt

I-O

Set

Par

Fun
typ

działania

reg
regulacja
palnika

Wyświetlanie 
stanu maszy-

ny

On

OFF

ESt (estate)
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Lo

ESC
ENTER

ESC
ENTER

ESC
ENTER
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napięcie na wejściu B1

„Wartość”
ESC

ENTER

PrA
napięcie na wejściu B2

„Wartość”
ESC

ENTER

Abi
aktywuje modyfikacje

„Wartość-Mod.”
ESC

ENTER

Na dole 
pierwszego 

poziomu

Na górze 
pierwszego 

poziomu

ESC
ENTER

ESC
ENTER

ESC
ENTER

ESC
ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

„Potwierdź”

„Potwierdź”

„Potwierdź”

ENTER

ENTER

„Potwierdź”

„Potwierdź”

ENTER
„Potwierdź”

A

B

C

D

Prt
pojemność cieplna

„Wartość”
ESC

ENTER

COn
zużycie gazu

„Wartość”
ESC

ENTER

Mapa nawigacji menu wyświetlacza LCD

Odsyłamy do następnej strony 
dla następujących schematów:

A - „historia błędów”

B - „wartości czujników”

C - „set-point”

D - „parametry karty”
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rSt

F10

F11

F12

- - -

F91

F95

F00

„Wartość-Mod.”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

FLt
ESC

ENTER

A - „historia błędów”

„Potwierdź”ENTER

ESC

ENTER

B - „wartości czujników”

nt1 (NTC1)

nt2 (NTC2)

nt3 (NTC3)

An1 (Wejście Anal. B1)

PrH (ciśn. powietrza)

FLH (przepływ powietrza)

rPu (obroty PWM1)

uS2 (wyjście PWM2-Y1)

uSA (wyjście anal. Y2)

IOn (poziom płomienia TER)

ESC
ENTER

I-O „Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

„Wartość”

ESC

ENTER

D - „parametry karty”
Hasło wymagane do zmiany

Par
ESC

ENTER
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b2

b3

- - -

b13

b14

b15

d0

d2

- - -

d8

d9
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C - „set-point”
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Legenda:

„Wartość” = wartość nie do modyfi-
kowania, wartość tylko do odczytu

„Wartość-Mod.” = Wartość do mo-
dyfikowania, wartość do zapisywania
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7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Schemat elektryczny pojedynczego modułu PCH: PCH020 - PCH105
(kod. JG0385.01_A)
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Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

APEN GROUP SPA zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian w produktach lub w dokumentacji

36kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 37 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

8. ANALIZA AWARII

TAK

Czy istnieje sygnaliza-
cja zablokowania?

Palnik jest włączony?

Wyświetlacz jest OFF?

Wyświetlacz jest RDY?

Wartość = 10?

Wartość > 45?
Ustalić blokadę 
i odblokować

Wyświetlacz jest wyłą-
czony.

Włączyć zasilanie.

Przełączyć polecenie 
na On

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK Brak zgody na 
uruchomienie

Użyć regulatora rooftop 
lub AHU

Niewystarczające natężenie 
przepływu powietrza, alterna-

tywnie zwiększyć ST1

Odczytać temperaturę 
powietrza na wlocie na NTC1

NIE

Przeczytać TIN

DZIAŁANIE PCH

Działanie OK, sprawdzić 
ustawienia maszyny

Sprawdzić, czy są za-
mknięte kontakt ON/OFF 
(ID2 i IDC2, odpowiada-
jące zaciskom 7 i 8 ze-

wnętrznej listwy zacisko-
wej M1) i czy TIN<VON

NIE
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Moduł nagrzewnicy kondensacyjnej PCH

36kod HG0131.05PL wyd.A-2010 PCH 37 kod HG0131.05PL wyd.A-2010PCH

HG0131.00 A 007

HG0131.00 A 006

9. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

9.1. Części zamienne tablicy rozdzielczej

Wyświetlacz LCD karta CPU
G16790

Łącznik regulacji wentylatora palnika
G10054

Łącznik ON/OFF
G10051

Łącznik ALARMU
G10052

Karta CPU-SMART
G16800.03

Łącznik ModBus
G10054

Łącznik NTC1
G04763

Łącznik 0-10 VDC
G10052

Łącznik zasilania wentylatora palnika
G10053

Łącznik zasilania elektrycznego 230 VAC
G10180

Karta urządzenia TER
G10900.01
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9.2. Części zamienne zespołu palnika

Elektroda wykrywająca
G16334.02

Elektroda zapłonu
G16333.02

Uszczelka pilota
G16561

Przewód wykrywania
G27511

Przewód zapłonu
G14062.01

Zespół płomienia pilotującego
G28030.01  G20.
G28030.01-1 LPG.

Zawór gazu
G14456 Dla wszystkich modeli

Wentylator powietrza/
gazu

G22903 PCH020-034
G22904 PCH045-065
G22815 PCH080

G22816 PCH105

Zwężka Venturiego zaworu gazu
G14898 PCH020
G14990 PCH034
G16219 PCH045
G14154 PCH065-080
G14154.08 PCH105

Płomień palnika
G14534-P  PCH020-034
G14375.01-P PCH045
G16340.01-P PCH065
G27618-PF PCH080-105

Uszczelka zaworu gazowego
C02000 Dla wszystkich modeli

Uszczelka przegrody
2x X01133 Dla wszystkich modeli

Elektrozawór pilotujący
G14378 Dla wszystkich modeli

Uszczelka kołnierza 
palnika
G16562

Uszczelka płomienia
palnika
G16566

Uszczelka wentylatora palnika
G14086

Połączenie kołnierza
palnika
G16560

Uszczelka
okna rewizyjnego
G16563

Okno rewizyjne
G16564

Panel
okna rewizyjnego
G16565

Śruby
okna rewizyjnego
3xX04197
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Wyposażenie
Uszczelka okrągła
G27194

Połączenie wlotu
G27816

Połączenie odprowadzania dymów
G27815

Końcówka „typu B”
G28814

Zamknięcie drzwiczek
X04511

Uszczelka czarna obudowy
X01495

9.3. Inne dostępne części zamienne

Uszczelka elektrody
wykrywającej
G28826 

Elektroda wykrywająca skropliny
G27806 

Uszczelka
Syfon skroplin
G28827 Syfon

C09385  Dla wszystkich modeli

Rura odprowadzająca skropliny
G27576   Dla wszystkich modeli
Listwa zaciskowa
G28892 PCH020-105
 PCH130-210
 PCH132-212
G28894 PCH320-420

Kontrola zdalna (OPCJONALNA)
Smart Web G27700
Smart Easy G27500

Zespół karty CPU
G28301.05 PCH020-065
G28302.05 PCH080-105

Syfon wraz z elektrodą
Wykrywającą skropliny
C09385

Termostat STB i NTC
G16300 STB
G16400 Czujnik NTC standard
G17675 Sonda bez silikonu
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