
N A Ś C I E N N E  K O T Ł Y  G A Z O W E

MS

Kotły całkowicie wyposażone, posiadające zamontowaną fabrycznie 
elektroniczną konsolę sterowniczą, funkcjonalną i prosta w obsłudze, 
pozwalającą sterować obieg bezpośredni i obieg c.w.u. Konsolę 
można uzupełnić opcjonalnie o regulację na 2 poziomach komfortu:  
a mianowicie termostat pokojowy i/lub czujnik zewnętrzny.

		Warunki		
eksploatacyjne

Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Max. temperatura robocza: 
85 °C

Termostat zabezpieczający: 
105 °C
Zakres regulacji termostatu 30 
do 85 °C
Stopień ochrony: IPX5D

	Homologacja
– MS 24, 24 MI : B11BS
– MS 24 FF, 24 MI FF : C12x - C32x - C42x - C52 - C82x - B22

		kategoria	urządzenia	gazoWego	
II2ELwLs3P, klasa NOx 3

MS 24 FF, MS 24 MI FF MS 24, MS 24 MI

MS 24 MI
Ogrzewanie  
i mikroakumulacja c.w.u.

Niskotemperaturowy

Wszystkie rodzaje gazu 
ziemnego 
Propan

dla MS 24: 51BT3644/45 DR
dla MS 24FF: 51BT3642/43 DR

STANDARD

MS 24 :
Ogrzewanie

Kotły o mocy 10,6 do 24 kW dla c.o.:

  MS 24, do podłączenia do komina
  MS 24 FF, do podłączenia do przewodu pow.-spal. 

Kotły o mocy 10,6 do 24 kW  
dla c.o. i mikroakumulacji c.w.u.:
  MS 24 MI, do podłączenia do komina
  MS 24 MI FF, do podłączenia do przewodu pow.-
spal. 
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PREZENTACJA KOTŁÓW

Kotły MS 24 i MS 24 MI... są dostarczane zmontowane 
i przetestowane fabrycznie. Wstępnie są one wyposażone 
do pracy z gazem ziemnym GZ-50, a dzięki zastosowaniu 
zestawu do przezbrojenia (wyposażenie dodatkowe) mogą 
pracować z innymi rodzajami gazów ziemnych i propanem. 
Istnieją różne możliwości podłączenia odprowadzania spa-
lin: komin, przewód powietrzno-spalinowy (FF).
Kotły MS 24 (FF) charakteryzujące się zmniejszonymi 
wymiarami (730×400×299 mm). Fabrycznie wyposażone 
są w zawór przełączający c.o./c.w.u. pozwalający podłą-
czyć niezależny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Jako 
wyposażenie dodatkowe dostępny jest podgrzewacz SR 100 
o pojemności 100 litrów do zamontowania pod kotłem.
Kotły MS 24 MI (FF) są kotłami dwufunkcyjnymi, wytwa-
rzającymi c.w.u. jakości *** wg normy EN 625 dzięki 
wymiennikowi płytowemu o dużych wymiarach wykonane-
mu ze stali nierdzewnej. Istnieje możliwość dostarczenia 
jako wyposażenie dodatkowe tych kotłów, zestawu podłą-
czenia hydraulicznego podgrzewacza solarnego systemu 
Drain Back.

 podWyższone	parametry	eksploatacyjne:
–  Klasa sprawności HHH dla wersji z przewodem 

powietrzno-spalinowym, HH dla wersji podłączanych 
do komina i VMC

–  Klasa NOx 3 wg pr EN 297 A3 dla wersji podłącza-
nych do komina, EN 483 dla wersji szczelnych (FF)

 informacje	odnośnie	dostaWy:
– Dostawa kotłów MS w 2 pakietach:

• kocioł,
•  zespół zaworów wodnych i gazowych.

	zalety	kotłóW:
–  Wymiennik główny miedziany pokryty farbą aluminio-

wo-krzemową zwiększającą wytrzymałość na ciepło,
–  Zawór gazowy z modulatorem zewnętrznym i podwój-

nym elektromagnetycznym zaworem bezpieczeństwa,
–  Palnik atmosferyczny z rampą ze stali nierdzewnej,
– Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
–  Elektroniczna konsola sterownicza z wyświetlaczem 

cyfrowym, z bezpośrednim dostępem, pozwalająca 
fabrycznie sterować obieg bezpośredni i obieg c.w.u. 
(czujnik jako wyposażenie dodatkowe). Możliwość 
regulacji obiegów przez termostat pokojowy i/lub czuj-
nik zewnętrzny (opcje),

–  Hydroblok z materiału kompozytowego dla 
MS 24 MI (FF) lub z mosiądzu dla MS 24 (FF) zawie-
rający pompę c.o. 2-biegową z odpowietrznikiem auto-
matycznym, automatyczne obejście, zawór przełącza-
jący c.o./c.w.u. umieszczony na powrocie, presostat 
wody, zawór spustowy, separator układu, zawór bez-
pieczeństwa c.o. 3 bar, manometr, wymiennik płytowy 
ze stali nierdzewnej i detektor przepływu z turbiną do 
pomiaru przepływu c.w.u. dla kotłów wersji MS 24 MI 
(FF), demontowalne filtry na obiegach c.o. i c.w.u. ,

–  Termostat ciągu kominowego dla wersji «kominowej», 
presostat spalin dla wersji «FF»,

–  Wentylator wyciągowy i presostat powietrza dla wersji 
FF,

–  Naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności 6 litrów,
– Szyna kotwiąca do ściany - w zakresie dostawy,
–  Wyposażony fabrycznie w kabel podłączenia do sieci 

elektrycznej.

DOSTĘPNE MODELE

Kocioł Typ podłączenia Model Zakres mocy cieplnej
(kW)
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Ogrzewanie
– komin
– przewód pow.-spal.

MS 24
MS 24 FF

10,6-24
10,6-24

M
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Ogrzewanie  
i mikroakumulacja c.w.u.

– komin
– przewód pow.-spal.

MS 24 MI
MS 24 MI FF

10,6-24
10,6-24
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DANE TECHNICZNE KOTŁÓW

 opis

Presostat 
powietrza

Termostat zabezpieczający105 °C

Komora spalania 
z wymiennikiem 
głównym miedzianym 
i atmosferycznym 
palnikiem gazowym 
z rampą ze stali 
nierdzewnej

Wziernik płomieni

Wymiennik płytowy 
ze stali nierdzewnej 
dla wytwarzania 
mikroakumulowanej 
c.w.u. (tylko MS 24 MI)

Pompa obiegowa 
c.o. 2-biegowa z 
separatorem powietrza

Zawór przełączający 
c.o./c.w.u. sterowany 
silnikiem 

Naczynie wzbiorcze c.o. o poj. 6 l 
umieszczone z tyłu korpusu kotła

Czujnik temperatury ogrzewania

Zawór gazowy

Venturi

Podłączenie powietrze/spaliny 
Ø 60/100 mm z króćcem pomiarowym

M
S_

Q
00

40
M

S_
Q

00
15

Elektroda zapłonowa i jonizacyjna

Króciec pomiaru 
ciśnienia gazu

Presostat wody

Konsola sterownicza w 
położeniu odchylonym 
patrz str. 6

Manometr

Separator hydrauliczny

Zawór napełniający

MS 24 (FF)
MS 24 MI (FF) 
Przedstawiony model : MS 24 MI FF

MS 24 (wersja podłączenia do komina)

Miejsce podłączenia elektrycznego 
termostatu pokojowego 
(pod drzwiczkami)

Króciec spalin Ø 125 mm

Przerywacz ciągu

Wymiennik główny miedziany

Komora spalania

Atmosferyczny palnik gazowy  
z rampą ze stali nierdzewnej

Wentylator wyciągowy

Miejsce podłączenia elastycznych 
przewodów odprowadzających z 
dostarczonym syfonem (separator 
układu i zawór bezpieczeństwa c.o.

Widok od spodu MS 24 (FF), 24 MI (FF)

Przewody podłączeniowe
• dostarczane z MS 24, 24 FF
• do oddzielnego zamówienia dla 
MS 24 MI, 24 MI FF : pakiet HX 11

Zespół podłączeniowy z zaworami wodnymi i 
gazowymi do oddzielnego zamówienia :
- pakiet HX 8 dla MS 24, 24 FF
- pakiet HX 9 dla MS 24 MI, 24 MI FF

M
S_
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00
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M
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6

MS_F0016

Zawór 
bezpieczeństwa dla 
c.o.
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DANE TECHNICZNE KOTŁÓW

 Wymiary	(mm	i	cale)
MS 24

MS 24 MI

MS 24 FF

MS 24 MI FF
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 Zasilanie c.o. Ø 18 mm wewn.
  MS 24 (FF) : zasilanie gł. podgrzewacza G 3/4 (jeżeli jest) 

MS 24 MI (FF) : wypływ c.w.u. Ø 16 mm wewn.
  Zasilanie gazem Ø 18 mm wewn.
  MS 24 (FF) : powrót gł. podgrzewacza G 3/4 (jeżeli jest) 

MS 24 MI (FF) : wlot wody zimnej Ø 16 mm wewn.
  Powrót z c.o. Ø 18 mm wewn.

  MS 24, MS 24 MI : króciec spalin Ø 125 mm 
MS 24 FF, MS 24 MI FF : odprowadzenie spalin i przewód 
doprowadzenia powietrza Ø 60/100 mm (przedstawiono z kolanem 
dostarczonym z poziomym przewodem powietrzno-spalinowym – pakiet 
DY 908)

 Wlot wody zimnej (napełnianie kotła) Ø 16 wewn.

Départ chauffage  Ø 18 int.1

Départ primaire ballon  Ø G 3/4 (si ballon ) 

Retour primaire ballon  Ø G 3/4 (si ballon ) 

2

Arrivée gaz  Ø 18 int.4

Retour chauffage  Ø 18 int 5

Buse de fumées Ø 125 mm6

7 Entrée eau froide (remplissage chaudière) Ø 16 int.

4

3

70

70

20

280

37

400

299

MS_F0004

MS 24 
MS 24 VMC 

730

70

20

20

28 

58
122

90

65
65 65 65

2 3 45

7
1

6

Départ chauffage  Ø 18 mm int1

Sortie eau chaude sanitaire  Ø 16 mm int.2

Arrivée gaz  Ø 18 mm int.4

Retour chauffage  Ø 18 mm int.5

Buse de fumées Ø 125 mm6

Entrée eau froide sanitaire  Ø 16 mm int.4

3

70

400

MS_F0005

MS 24 MI

730

70

20

37

280

70

20

28 

58
122

90

65
65 65 65

2
3

4

51

299

20

6

Départ chauffage  Ø 18 int.1

Départ primaire ballon  Ø G 3/4 (si ballon ) 

Retour primaire ballon  Ø G 3/4 (si ballon ) 

2

Arrivée gaz  Ø 18 int.4

Retour chauffage  Ø 18 int 5

Evacuation des prodruits de combustion et conduit d’ amenée d’ air Ø 60/100 mm6

7 Entrée eau froide (remplissage chaudière) Ø 16 int.

4

3

70

70

20

37

400

299

MS_F0001

MS 24 FF

730

280

120

70

20

20

28 

58
122

90

65
65 65 65

2 3 45

7
1

6

Départ chauffage  Ø 18 mm int.1

Sortie eau chaude sanitaire  Ø 16mm int.2

Arrivée gaz  Ø 18 mm int.4

Retour chauffage  Ø 18 mm int.5

Evacuation des prodruits de combustion et conduit d’ amenée d’ air Ø 60/100 mm6

Entrée eau froide sanitaire  Ø 16 mm int.4

3

70

400

200

MS_F0002

MS 24 MI FF

730

70

120

70

37

20

280

20

28 

58
122

90

65
65 65 65

2
3

4

51

299

20

6

Legenda
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DANE TECHNICZNE KOTŁÓW

 dane	tecHniczne	i	parametry	eksploatacyjne	Według	rt	2005
Kocioł
 Typ kotła: niskotemperaturowy
Nr certyfikatu CE: 
dla MS 24: 51BT3644/45 DR
dla MS 24FF: 51BT3642/43 DR
Palnik:
•  MS 24, MS 24 MI, MS 24 MI: 

atmosferyczny bez wentylatora
•  MS 24 FF, MS 24 MI FF: 

atmosferyczny z wentylatorem

Paliwo: 
gaz ziemny lub propan

Odprowadzenie spalin: 
• MS 24, MS 24 MI: komin 
• MS 24 FF, MS 24 MI FF: szczelne

Min. temp. zasilania: 30°C
Min. temp. powrotu: 20°C
Klasa NOx: 3

Model MS 24 24 FF 24 MI 24 MI FF

Typ generatora Ogrzewanie Ogrzewanie i c.w.u. 

Znamionowa moc cieplna Pn (tryb c.o. i c.w.u. ) kW 24 24 24 24
Sprawność w % Pci, 
przy obciąż.… % Pn 
i śr. temp… °C

100 % Pn - 70 °C % 91,2 92,9 91,2 92,9

30 % Pn - 40 °C % 90,2 90,4 90,2 90,4
Znamionowy przepływ wody przy Pn, ∆t = 20 K m3/h 1,03 1,03 1,03 1,03
Strata przy wyłączeniu przy ∆t = 30 K W 183 59 183 59
% strat przez ścianki % 50 75 50 75
Min. moc cieplna (tryb c.o. i c.w.u.) kW 10,6 10,6 10,6 10,6
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obieg.) przy Pn W 5 55 5 55
Moc elektr. pompy obiegowej przy Pn/Pmin W 75/75 75/75 75/75 75/75
Wysokość manometr. do dyspozycji - obieg c.o. mbar 175 175 175 175
Pojemność wodna l 3 3 3,5 3,5
Natężenie przepływu - gaz ziemny H/L m3/h 2,78/3,23 2,73/3,17 2,78/3,23 2,73/3,17
gazu przy Pn - propan kg/h 2,04 2,00 2,04 2,00
Zapotrzebowanie ciągu mbar 0,5 - 0,5 -
Natężenie przepływu spalin przy Pn kg/s 0,014 0,020 0,014 0,020
Ciężar netto kg 28 32 29 33

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu SR 100

Model MS 24 MI (FF) 24 (FF) + SR 100

Pojemność podgrzewacza c.w.u. l - 100
Moc wymiany kW 24 24
Wydajność początkowa przez 10 min. przy ∆t = 30 K l/10 min - 160
Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K l/h 590 590
Wydajność początkowa przy ∆t = 30 K (wg EN 625) l/min 12,0 20
Straty przez ścianki c.w.u. przy ∆t : 45 K W - 73
Stała schładzania Wh/24hl.K. - 0,27
Współczynnik wydajności NL (temp.pocz. 50°C)
Parametry sanitarne przy temp. otoczenia 20 °C, temp. wody zimnej 10 °C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym 85 °C.
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KONSOLA STEROWNICZA

Kotły MS... wyposażone są w elektroniczną konsolę sterow-
niczą z wyświetlaczem cyfrowym, dostępną bezpośrednio 
od przodu.
Fabrycznie, pozwala ona sterować automatycznie obieg 
bezpośredni i obieg c.w.u. dopasowując moc kotła do rze-
czywistych potrzeb użytkownika dzięki kontroli temperatury 
przez 2 czujniki NTC. Konsola zapewnia ochronę przeciw-
zamrożeniową 2 obiegów poniżej temperatury zasilania 

5 °C. Konsolę można uzupełnić o regulację pogodową 
(czujnik zewnętrzny jako wyposażenie dodatkowe) i/lub 
termostat pokojowy (opcje - patrz niżej).
Ponadto konsola sterownicza posiada system diagnozowa-
nia całkowicie widoczny na ekranie oraz zawór przełącza-
jący c.o./c.w.u..

 Wyposażenie	dodatkoWe	konsoli	steroWniczej

Termostat pokojowy programowany przewodowy – pakiet AD 247
Termostat pokojowy programowany bezprzewodowy – pakiet AD 248
Termostat pokojowy nie programowany – pakiet AD 140

Czujnik zewnętrzny – pakiet HX 31

Czujnik zewnętrzny można stosować wyłącz-
nie lub w połączeniu z termostatem pokojo-
wym.

88
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AD 140

Termostaty pokojowe programowane – pakiet 
AD 247/AD 248 zapewniają regulację i pro-
gramowanie tygodniowe ogrzewania poprzez 
oddziaływanie na palnik według różnych try-
bów pracy: «Automatyczny» wg programu, 
«Stały» przy temperaturze regulowanej lub 
«Urlop». Wersja bezprzewodowa jest dostar-
czana z obudową odbiornika do zamocowa-
nia na ścianie w pobliżu kotła.

Termostat nie programowany pozwala regulo-
wać temperaturę pomieszczenia zależnie od 
wartości zadanej, poprzez oddziaływanie na 
palnik.

88
01

Q
02

9

AD 247

Czujnik ciepłej wody użytkowej – pakiet AD 250

Czujnik ciepłej wody użytkowej pozwala 
regulować z priorytetem wytwarzanie c.w.u.  
w niezależnym podgrzewaczu.M

C
A
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Regulacja temperatury c.w.u.

M
S
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Regulacja temperatury 
ogrzewania

Tryb „info”

Ekran LCD wyświetlający 
zależnie od przypadku

– temperatury rzeczywiste lub 
zadane

– stany pracy
– kody „usterek“

Przycisk reset Przycisk Lato/Zima/
tylko ogrzewanie/Wyłączone

MS 24 (FF), MS 24 MI (FF)
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AKCESORIA I WYP. DOD. PODŁĄCZENIA HYDRAUL.

 instalacja	noWa

STANDARD Z RAMĄ PIONOWĄ

Pakiet do zamówienia:
•  dla MS 24 (FF) : 

zespół podłączeń hydr. : pakiet HX 8
•  dla MS 24 MI (FF) : 

zespół podłączeń hydr. : pakiet HX 9

Ten zespół zaworów wodnych i gazowych zamontowa-
nych fabrycznie oraz szablon montażowy są dostarczane 
w oddzielnym pakiecie z kotłem w celu wstępnego zainstalo-
wania. Umożliwia to instalatorowi wykonanie z wyprzedze-
niem wszystkich podłączeń hydraulicznych, napełnienie wodą 
i przeprowadzenie kontroli szczelności, oraz zamontowanie 
kotła na miejscu w ostatniej chwili.

Uwaga : zespół HX 8 jest fabrycznie wyposażony w przewo-
dy podłączeniowe do przykręcenia

Pakiet do zamówienia :
•  dla MS 24 (FF) : 

zespół podłączeń. hydr.: pakiet HX 8 
+ tylna rama dystansowa: pakiet HX 21

•  dla MS 24 MI  (FFC): 
zespół podłączeń. hydr.: pakiet HX 9, 
+ tylna rama dystansowa: pakiet HX 21

Tylna rama dystansowa umożliwia 
przejście przewodów podłączeniowych 
wody i gazu z tyłu kotła (do góry).

Uwaga :  tylna rama dystansowa 
HX 21 jest fabrycznie 
wyposażona  
w przewody podłączeniowe 
do przykręcenia Zestaw przewodów podłączenia 

hydraulicznego : pakiet HX 11 (tylko
dla MC 24 MI (FF))

Zestaw ten zawiera miedziane rurki 
podłączeniowe wody i gazu. Rurki te, 
zakrzywione do dołu, przykręca się do
zaworów w zespole podłączenia 
hydraulicznego.

Wyposażenie dodatkowe: Osłona zespołu podłączeniowego: pakiet HX 25 
(dla MS 24 (FF) i MS 24 MI (FF) pozwala na staranne wykończenie spodu kotła

M
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(HX 9)

M
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(HX 11)
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(HX 21)
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(HX 9)
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POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE DODATKOWE KOTŁÓW

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej SR 100

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej SR 100 
jest podgrzewaczem o wysokiej wydajności. 
Jest chroniony od wewnątrz warstwą emalii 
szklanej o dużej zawartości kwarcu, dopusz-
czonej do kontaktu z produktami spożywczymi, 
oraz przez anodę magnezową.

Dane techniczne podgrzewacza podłącza-
nego do kotłów MS 24 podano na stronie 5. 
Proponowane zestawy połączeniowe kotły-
-podgrzewacze zawierają elastyczne przewo-
dy łączące kocioł z podgrzewaczem.

SR 100

MS_F0015

DY 911

DY 908

DY 909

DY 910

Zestaw podłączenia kotła bi-flux – pakiet HX 30

Zestaw podłączenia do przewodu 3 CEP Ø 60/100 mm – pakiet DY 911

Pozwala podłączyć kocioł w konfiguracji C52. 
(patrz strona 10)

W przypadku podłączenia do przewo-
du 3 CEP, stosować pakiet DY 911 przedsta-
wiony obok.

 akcesoria	przeWodóW	poWietrzno-spalinoWycH	do	kotłóW	ms

M
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Poziomy wylot spalin Ø 60/100 mm – pakiet DY 678
Poziomy wylot spalin Alu Ø 80/125 mm, lg 730 mm – pakiet DY 826
Adapter – rekuperator kondensatu Alu Ø 60/100 na 80/125 mm – pakiet HA 210
Rekuperator kondensatu Alu Ø 60/100 – pakiet HA 211

MS_F0015

DY 911

DY 908

DY 909

DY 910

MS_F0015

DY 911

DY 908

DY 909

DY 910

MS_F0015

DY 911

DY 908

DY 909

DY 910

DY 678

HA 210

HA 211 

M
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Zestaw podłączenia hydraulicznego do obiegu solarnego z termostatycznym 
zaworem przełączającym – pakiet HX 24 - (tylko dla MS 24 MI (FF))

Zestaw przezbrojeniowy na propan – pakiet HX 28
Zestaw przezbrojeniowy na gaz GZ 41,5 – pakiet HX 39
Zestaw przezbrojeniowy na gaz GZ 35 – pakiet HX 38

Zestaw ten zawiera zespół przewodów podłą-
czeniowych kotła z solarnym podgrzewaczem 
c.w.u., włącznie z zaworem przełączającym 
i zaworem odcinającym na wodzie zimnej. 
Pozwala on zestawić system solarny z kotłem 
z wytwarzaniem mikroakumulowanej c.w.u. 
i z tego powodu regulować solarny obieg 
c.w.u. zależnie od potrzeb użytkownika (patrz 
str. 12).

65

1

1 Platine de raccordement hydraulique chaudière.
2 Entrée eau chaude en provenance de la chaudière.
3 Entrée eau chaude en provenance du préparateur solaire ø16 mm int.
4 Entrée eau froide en provenance de la chaudière.
5 Départ eau chaude sanitaire G 1/2.
6 Entrée eau chaude sanitaire G 1/2.
7 Vanne de sectionnement entrée eau froide.
8 Mitigeur thermostatique.

65 656565

208

2

MS_F0010

3

4

5 6

8

7

 Zespół podłączenia hydraulicznego kotła
 Wlot ciepłej wody z kotła
 Wlot ciepłej wody z podgrzewacza solarnego Ø16 mm wewn.
 Wlot wody zimnej z kotła
 Zasilanie c.w.u. G 1/2
 Wlot wody zimnej użytkowej G 1/2

 Zawór odcinający na wlocie wody zimnej
 Zawór przełączający termostatyczny
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WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

Instalowanie i konserwacja kotła zarówno w budynkach 
mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej 

powinny być prowadzone przez osobę wykwalifikowaną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki.

 zalecenia	dotyczące	instaloWania	i	konserWacji

 miejsce	zainstaloWania
Instalację wykonuje się zgodnie z zasadami techniki, oraz 
obowiązującymi przepisami i normami.
Kotły MS można instalować w każdym miejscu w mieszkaniu 
(nawet na balkonie), pod warunkiem że jest to pomieszczenie 
chronione przed zamarznięciem i jest wentylowane. W 
żadnym wypadku nie wolno kotła instalować nad źródłem 
ciepła lub urządzeniem kuchennym. Stopień ochrony IPX5D 
pozwala na instalowanie w kuchni i w łazience.
Ściana, na której kocioł jest powieszony musi przenieść 
obciążenie od kotła napełnionego wodą. Dla zapewnienia 
dobrego dostępu wokół kotła, zaleca się przestrzeganie 
minimalnych wymiarów podanych obok.

  Wentylacja	
(tylko	MS	24,	MS	24	MI)

Doprowadzenie świeżego powietrza
Powierzchnia przekroju wlotu doprowadzenia świeżego 
powietrza, obowiązkowo, w przypadku bezpośredniego 
wlotu powietrza musi mieć wartość zgodną z obowiązującymi 
przepisami.

Odprowadzenie zużytego powietrza
 Jeżeli kocioł jest zainstalowany na przykład w kuchni, 
odprowadzenie zużytego powietrza z urządzeń nie 
podłączonych do przewodu odprowadzenia spalin 
(kuchenka gazowa,...) może być zapewnione przez 
przerywacz ciągu kotła. W tym celu wystarczy, że góra 
obudowy kotła jest umieszczona minimum 1,80 m nad 
podłogą.
W przypadku umieszczenia «w zamkniętej wnęce» należy 
przewidzieć we wnęce otwory wentylacyjne o całkowitym 
przekroju minimum 600 cm2. Minimalna odległość między 
przodem kotła i drzwiczkami lub płytą zamykającą musi 
wynosić 10 cm.
Uwaga : Przy kotłach podłączonych do koncentrycznego 
przewodu powietrzno-spalinowego (podłączenie typu C12 
lub C32) wentylacja nie jest potrzebna, chyba że zasilanie 
gazem posiada jedno lub więcej podłączeń mechanicznych.

Dla uniknięcia uszkodzenia kotłów, nie wolno 
dopuścić do zanieczyszczenia powietrza do 
spalania związkami chloru i/lub fluoru, które 
są szczególnie korozjogenne. Związki te są 

obecne, na przykład, w aerozolach, farbach, rozpusz-
czalnikach, środkach czyszczących, ługach, detergentach, 
klejach, soli używanej do odśnieżania, itd.
Należy przestrzegać :
–  unikać zasysania powietrza odprowadzanego z pomiesz-

czeń, w których używane są takie produkty: salony fryzjer-
skie, magle, pomieszczenia przemysłowe (rozpuszczalni-
ki), chłodnie (ryzyko wycieku chłodziwa), itd.

– unikać gromadzenia takich produktów w pobliżu kotłów.
Zwracamy uwagę, że w przypadku korozji kotła 
i/lub jego urządzeń zewnętrznych spowodowa-
nej związkami chloru i/lub fluoru traci ważność 
udzielona przez nas gwarancja.

100
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466

25
min.

25
min.

400

730

 min. 250

 min. 200
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Wymiary minimalne :

  przeWód	spalinoWy	MS	24,	MS	24	MI	(tylko	przy	podłączeniu	do	komina)
Przekrój przewodu kominowego musi być co najmniej 
równy przekrojowi króćca spalin kotła. Podłączenie między 
króćcem spalin kotła i przewodem kominowym powinno 

być jak najkrótsze i jak najbardziej to możliwe – proste. 
Jego przekrój nie powinien być mniejszy od przekroju króć-
ca spalin kotła.

S1 + S2 =
-  600 cm2 w wersji podłączenia do 
komina (MS 24, 24 MI)

-  150 cm2 dla kotłów podłączanych 
do przewodu powietrzno-
spalinowego (MS 24 FF, 24 BIC FF, 
24 MI FF
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WSKAZÓWKI ODNOŚNIE INSTALOWANIA

 podłaczenie	elektryczne
Dostarczane kotły MS… są wyposażone w kabel podłącze-
niowy do sieci elektrycznej. Podłączenie elektryczne musi 
być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Kocioł musi być zasilany za pośrednictwem układu elek-
trycznego z wyłącznikiem wielobiegunowym o rozwarciu 
styków > 3 mm. Zabezpieczyć podłączenie do sieci bez-
piecznikiem 6A.

Uwaga :
–   przewody czujników należy układać oddzielnie od
przewodów 230 V w odległości minimum 10 cm.

Kotły MS powinny być używane tylko w instalacjach 
grzewczych typu zamkniętego. Instalacje centralnego 
ogrzewania muszą być czyszczone, aby usunąć pozosta-
łości po montażu oraz osady, które mogą powodować 
niedogodności (hałasy w instalacji, reakcje chemiczne 
między metalami). Szczególnie w przypadku umieszcze-
nia kotła w instalacji istniejącej konieczne jest jej dobre 
przepłukanie, aby uniknąć przedostania się szlamu do 
nowego kotła. Z drugiej strony ważnym jest, aby chro-

nić instalację centralnego ogrzewania przed ryzykiem 
korozji, osadzania się kamienia kotłowego i rozwojem 
mikroorganizmów stosując inhibitor korozji dostosowany 
do wszystkich typów instalacji (grzejniki stalowe, żeliwne, 
ogrzewanie podłogowe). Produkty uzdatniania wody 
grzewczej muszą być zatwierdzone do stosowania przez 
PZH oraz dopuszczone przez producenta kotła.

 podłączenie	gazu
Podłączenie gazu wykonuje się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. We wszystkich wypadkach zawór odcinający 
należy umieścić możliwie jak najbliżej kotła. Zawór ten jest 
dostarczany zamontowany fabrycznie w zespole przyłączy 
hydraulicznych dostarczanym w opcji wraz z kotłem MS. 
Na wlocie kotła musi być zamontowany filtr gazu.

Średnice przewodów rurowych należy określić zgodnie ze 
specyfikacjami projektowymi.
Ciśnienie zasilania gazem:
–  20 mbar dla gazu ziemnego H, 25 mbar dla gazu ziem-

nego L,
– 37 mbar dla propanu.

Certyfikat zgodności
Instalator jest zobowiązany wydać certyfikat zgodności zatwierdzony przez organy nadzoru budowlanego i bezpieczeństwa 
instalacji gazowych

 podłączenie	poWietrze/spaliny	(tylko	ms	24	ff,	ms	24	mi	ff)
Odnośnie przygotowania przewodów podłączeniowych 
powietrze/spaliny i zasad ich instalowania, patrz zeszyt 
«Systemy kominowe». Odnośnie szczegółowych informacji 

o różnych konfiguracjach, patrz zeszyt specjalny «Systemy 
kominowe» lub aktualny katalog wyrobów

Konfiguracja C12x Konfiguracja C32x Konfiguracja C52 Konfiguracja C42x

Lmax

LF

LA

Lmax

Lmax

C42x

C12x

C32x

C52

MS_F0014

Lmax = LA+LF

Lmax

LF

LA

Lmax

Lmax

C42x

C12x

C32x

C52

MS_F0014

Lmax = LA+LF

Lmax

LF

LA

Lmax

Lmax

C42x

C12x

C32x

C52

MS_F0014

Lmax = LA+LF

Lmax

LF

LA

Lmax

Lmax

C42x

C12x

C32x

C52

MS_F0014

Lmax = LA+LFLmax = La + Lf

La max = 10 m
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Lmax (m) Ø 60/
100 mm

Ø 80/
125 mm

MS… FF 4 10

Lmax (m) Ø 80/125 mm

MS… FF 9

Lmax (m) Ø 60/100 mm

MS… FF 4

Klasyfikacja
 Naścienne kotły gazowe ms są urządzeniami pracującymi w układzie zamkniętym podłączanymi zgodnie z proponowanymi następują-
cymi konfiguracjami :

Lmax (m) Ø 80 mm

MS… FF 30

	podłączenie	Hydrauliczne
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Pompe Grundfos UPO/UPSO 15-50 15-70

Natężenie przepływu (m3/h)

Duża prędkość

Mała prędkość
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Wysokość manometryczna pompy obiegowej c.o. 
stanowiącej wyposażenie kotłów MS (pompa typu 
Grundfos UPO 15-50)

Dane techniczne naczynia wzbiorczego, w które 
wyposażone są kotły MS :

 przykłady	instalacji
Przytoczone tu przykłady instalacji nie wyczerpują wszyst-
kich możliwości instalowania. Mają one na celu jedynie 
zwrócenie uwagi na podstawowe zasady, jakie należy 
przestrzegać. Przedstawiono tu pewną ilość organów 
kontrolno-zabezpieczających (niektóre z nich są już 
w kotłach MS zamontowane fabrycznie) ostatecznie jed-
nak to projektanci, inżynierowie i biura projektów zadecy-
dują które urządzenia kontrolne i zabezpieczające zosta-

ną zainstalowane w kotłowni, zależnie od jej specyfiki. 
We wszystkich przypadkach należy przestrzegać zasad 
techniki i obowiązujących przepisów lokalnych.
Uwaga : przy podłączeniu ciepłej wody użytkowej 
z boku, jeżeli przewód rozprowadzający jest wykonany 
z miedzi, pomiędzy wypływem c.w.u. i tym przewodem 
należy zamontować złączkę stalową, żeliwną, lub z mate-
riału izolacyjnego, aby uniknąć korozji na przyłączu.

MS 24 MI (FF) z 1 obiegiem bezpośrednim, sterowany przez 1 termostat pokojowy + czujnik zewnętrzny
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• Naczynie 6 l, ciśnienie początkowe 1 bar

Ciśnienie naczynia 
(bar) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Pojemność instalacji 
(l) 110 105 95 86 78 70
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MS 24 (FF) + podgrzewacz c.w.u. z 1 obiegiem bezpośrednim + 1 obieg ciepłej wody użytkowej, sterowa-
ny przez termostat pokojowy programowany 230 V + czujnik zewnętrzny

MS_F0008A
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230V
50Hz
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Termostat pokojowy
przewodowy 230V
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3 Zawór bezpieczeństwa ogrzewania 3 bar
4 Manometr
7 Odpowietrznik automatyczny
8 Odpowietrznik ręczny
9  Zawór odcinający
10 3-drogowy zawór mieszający
11 Pompa obiegowa c.o.
16 Naczynie wzbiorcze
17 Zawór spustowy
21 Czujnik zewnętrzny
23  Czujnik temperatury zasilania za zaworem 

mieszającym (dostarczany z płytką pakiet 
AD 222)

26 Pompa ładująca c.w.u.
27 Zawór zwrotny klapowy
28 Wlot wody zimnej użytkowej

29 Reduktor ciśnienia
30  Grupa bezpieczeństwa zaplombowana 

i wytarowana na 7 bar*
32 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. (dowolnie)
33 Czujnik temperatury c.w.u.
44  Termostat ograniczający 65 °C, z odbloko-

waniem ręcznym, dla ogrzewania podłogo-
wego (DTU 65,8, NFP 52-303-1)

46  Zawór 3-drogowy przełączający dwupozycyjny
50 Separator systemu (zawór antyskażeniowy)
51 Zawór termostatyczny
52 Zawór upustowy
55  Zawór bezpieczeństwa c.w.u. zaplombowa-

ny i wytarowany na 7 bar
64  Obieg grzejnikowy 

(np. grzejniki niskotemperaturowe)

75 Pompa do użytku sanitarnego
84  Zawór odcinający z zaworem zwrotnym 

odblokowywanym
85 Pompa obiegu pierwotnego solarnego
87  Zawór bezpieczeństwa wytarowany na 

6 bar
88 Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego
89 Zasobnik czynnika solarnego
112a Czujnik kolektora słonecznego
129 Przewody Duo
130  Separator powietrza z odpowietrznikiem 

ręcznym (Airstop)
131 Pole kolektora słonecznego

MS 24 MI (FF) z 1 obiegiem bezpośrednim, podłączony do instalacji solarnej, sterowany przez termostat 
pokojowy + czujnik zewnętrzny

M
S_

F0
00

8A

Termostat pokojowy przewodowy

infocentrala 801 080 881infocentrala 801 080 881www.dedietrich.plwww.dedietrich.pl  Dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata według stawek operatorów pomniejszona o 70%.

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. – ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
e-mail: biuro@dedietrich.pl    fax: +48 71 3450064


