
Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,0
 мін.7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x49,7x28,8
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Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,0
 мін.7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x49,7x28,8
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EOLO MYTHOS 
DOM 24 1E 

Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,0 - 18,0
 мін.7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x49,7x28,8
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Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,0 - 18,0
 мін.7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x49,7x28,8
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EOLO MYTHOS 
DOM 18 1E 

Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,0 - 10,0
 мін.7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x49,7x28,8

089  17

*1
.0

41
32

1U
A

2*

EOLO MYTHOS 
DOM 10 1E 

Інструкція з експлуатації,
встановлення та технічного 

обслуговування

UA

Виготовлено Іммергаз С.П.А. Вулиця Чиза 
Лигуре, 95 42041 Бресцело, Італія

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,0 - 10,0
 мін.7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
130 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x49,7x28,8
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EOLO MYTHOS 
DOM 10 1E 

EOLO MYTHOS 
DOM 24 1E 

Год выпуска:

Инструкция по 
эксплуатации и 

предупреждения

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 
DOM 24 1E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 25,3 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

Вид и номинальное 
давление газа:
2H(природный газ 
(G20)-2кПа (20 mbar)

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 130 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x49,7x28,8
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EOLO MYTHOS 
DOM 18 1E 

Год выпуска:

Инструкция по 
эксплуатации и 

предупреждения

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 
DOM 18 1E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 25,3 / 20,2 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

Вид и номинальное 
давление газа:
2H(природный газ 
(G20)-2кПа (20 mbar)

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 130 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x49,7x28,8
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EOLO MYTHOS 
DOM 10 1E 

Год выпуска:

Инструкция по 
эксплуатации и 

предупреждения

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 
DOM 10 1E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 25,3 / 11,7 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

Вид и номинальное 
давление газа:
2H(природный газ 
(G20)-2кПа (20 mbar)

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 130 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x49,7x28,8
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Manual de instrucțiuni și
recomandări
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EOLO MYTHOS 
DOM 10-18-24 1E 

Instructions and
warning book
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EOLO MYTHOS 
DOM 10-18-24 1E 





Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.

Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.

Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.

Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.

Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.

Продукт не призначений для країн ЄС.  

Шановний клієнте,

Ми вітаємо Вас з придбанням Immergas - продукту високої якості, покликаного забезпечити Вам протягом тривалого часу зручність та безпеку.  
Як клієнт Immergas, Ви завжди можете розраховувати на професійну авторизовану клієнтську Сервісну службу, що підготовлена та володіє 
найновішими технологіями, щоб забезпечити постійну працездатність Вашого котла. Уважно прочитайте наступні сторінки: з них Ви 
можете отримати корисні поради щодо правильного користування приладом, дотримання яких принесе Вам задоволення від продукту Immergas.
 У випадку будь-якої необхідності втручання або планового технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих сервісних центрів: вони 
мають оригінальні запасні частини та спеціальну підготовку, проведену виробником.

Загальні застереження.

Усі вироби Immergas захищені відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому та захищеному від атмосферних факторів місці.
Посібник з інструкціями є невід'ємною та істотною частиною продукту та повинна бути передана новому користувачу у разі зміни власника 
або переходу права власності на виріб.
 Її необхідно дбайливо зберігати та ретельно вивчити, оскільки всі попередження містять важливі вказівки стосовно безпеки під час 
установлення, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей посібник з інструкціями містить технічну інформацію щодо встановлення котлів Immergas. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпека праці, охорона навколишнього середовища, запобігання нещасним випадкам), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства та принципів розумності.
 Відповідно до норм чинного законодавства, становлення має бути здійснене кваліфікованими фахівцями, відповідно до норм чинного 
законодавства. Установлення та обслуговування повинно здійснюватися відповідно до чинних правил, у відповідності до інструкцій заводу-
виробника та уповноваженим персоналом, тобто особами, що мають специфічні технічні компетенції в галузі, пов'язаній із такими установкам, 
як того вимагає закон.
Неправильне встановлення або монтаж приладу та/або компонентів, аксесуарів, комплектів та пристроїв Immergas може привести до 
виникнення передбачуваних заздалегідь проблем з людьми, тваринами або майном. Щоб правильно встановити прилад, уважно прочитайте 
цю інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись кваліфікованим технічним персоналом, авторизований сервісний центр виступає в 
цьому сенсі гарантом якості та професіоналізму.
 Прилад слід використовувати тільки для тієї мети, для якої він був призначений. Будь-яке інше використання вважається невідповідним, і 
тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки під час встановлення, експлуатації або технічного обслуговування, або у зв'язку з недотриманням чинного технічного 
регламенту, норм законодавства, або інструкцій, що містяться в цьому посібнику (а також наданих виробником), виробник звільняється від 
будь-якої відповідальності, договірної та позадоговірної, за можливі збитки, а також анулюється гарантія на пристрій.

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.

Уважаемый клиент!

Мы рады поздравить Вас с приобретением высококачественного изделия компании Immergas, которое на долгое время обеспечит Вам комфорт и 
надежность. Как клиент компании Immergas Вы всегда можете рассчитывать на надежную высококвалифицированную помощь авторизованной 
сервисной службы, которая обеспечит постоянную и эффективную работу приобретенного Вами котла. Внимательно прочитайте приведенные 
ниже страницы: Вы найдете на них полезные рекомендации по правильной эксплуатации котла, соблюдение которых позволит Вам получать 
удовлетворение от приобретенного Вами продукта фирмы Immergas.

При необходимости в проведении технического обслуживания или каких-либо работ рекомендуем Вам своевременно обращаться в 
авторизированные Сервисные центры, которые располагают оригинальными комплектующими, и в которых работает персонал, прошедший 
специальную подготовку под руководством представителей фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Ваш котел проверен на заводе изготовителе на работоспособность и соответствие всем параметрам, указанным в данной инструкции. 
Упаковка котла выполнена с учетом его особенностей в целях защиты в пути от механических повреждений и гарантирует его безопасную 
транспортировку до потребителя. 
В целях обеспечения сохранности котла, его работоспособности, а также безопасного ввода в эксплуатацию, хранение и транспортировка 
котла с момента приобретения до ввода в эксплуатацию должны соответствовать требованиям производителя.
А именно:
Котел должен храниться и перевозиться только в заводской упаковке.
Котел должен храниться в сухом закрытом помещении. 
Не допускается прямое попадание на котел атмосферных осадков и солнечной радиации. 
Не допускается попадание в котел пыли, грызунов или насекомых.
Не допускается коррозионное или химическое воздействие на котел.
Инструкция по эксплуатации является важной составной частью котла и должна передаваться новому пользователю, в том числе, в случае 
смены его владельца. 
Инструкцию следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности при монтаже, 
эксплуатации и техобслуживании котла. 
В настоящей инструкции содержится техническая информация по монтажу котлов Immergas. В отношении прочих вопросов, связанных с 
монтажом самих котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), необходимо 
придерживаться действующего законодательства и принципов разумной эксплуатации оборудования.
Согласно действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты в пределах 
параметров, установленных законом. Монтаж и техобслуживание котла должны производиться с соблюдением всех действующих норм и 
в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым согласно законодательству понимаются лица, 
обладающие необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования. 
Ненадлежащий монтаж и установка котла и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж котла, внимательно 
ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями. 
Техобслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом; авторизованная Сервисная служба компании Immergas 
в этом смысле является гарантией квалификации и профессионализма.
Котел должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует считать 
неправильным и, следовательно, представляющим потенциальную опасность. 
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в любом случае предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается любая 
контрактная или внеконтрактная ответственность за могущий быть причиненным ущерб, а также аннулируется имевшаяся гарантия 
на изделие.

Настоящий котел не предназначен для использования в странах ЕС.

Компания Immergas S.p.A. снимает с себя всякую ответственность, связанную с допущенными в тексте ошибками, и оставляет за собой право 
вносить в технические и рекламные проспекты на свою продукцию любые изменения без предварительного уведомления.

Уважаемый клиент!

Мы рады поздравить Вас с приобретением высококачественного изделия компании Immergas, которое на долгое время обеспечит Вам комфорт и 
надежность. Как клиент компании Immergas Вы всегда можете рассчитывать на надежную высококвалифицированную помощь авторизованной 
сервисной службы, которая обеспечит постоянную и эффективную работу приобретенного Вами котла. Внимательно прочитайте приведенные 
ниже страницы: Вы найдете на них полезные рекомендации по правильной эксплуатации котла, соблюдение которых позволит Вам получать 
удовлетворение от приобретенного Вами продукта фирмы Immergas.

При необходимости в проведении технического обслуживания или каких-либо работ рекомендуем Вам своевременно обращаться в 
авторизированные Сервисные центры, которые располагают оригинальными комплектующими, и в которых работает персонал, прошедший 
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Согласно действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты в пределах 
параметров, установленных законом. Монтаж и техобслуживание котла должны производиться с соблюдением всех действующих норм и 
в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым согласно законодательству понимаются лица, 
обладающие необходимой компетентностью в области соответствующего оборудования. 
Ненадлежащий монтаж и установка котла и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж котла, внимательно 
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Produsul nu este destinat țărilor UE.  

Stimate Client,

Vă felicităm pentru alegerea unui produs de înaltă calitate Immergas, în măsură să vă asigure timp îndelungat confort și siguranță. În calitate de Client 
Immergas vă veți putea baza întotdeauna pe un Serviciu de Asistență Autorizat, calificat, pregătit și actualizat pentru a asigura eficiența centralei dvs. de-a 
lungul timpului. Citiți cu atenție paginile următoare: veți putea descoperi sugestii utile referitoare la utilizarea corectă a aparatului, a căror respectare va 
confirma satisfacția dvs. față de produsul Immergas.
Pentru eventuale intervenții de rutină sau întreținere ordinară, adresați-vă Centrelor de asistență autorizate: acestea dispun de componente originale și au 
avantajul unei pregătiri asigurate direct de către producător.

Recomandări generale

Toate produsele Immergas sunt protejate cu ambalaj adecvat pentru transport.
Materialul trebuie depozitat la loc uscat și ferit de acțiunea agenților atmosferici.
Aceste instrucțiuni constituie parte integrantă și importantă a produsului și trebuie puse la dispoziția utilizatorului chiar și în cazul schimbării proprietarului.
Acestea trebuie păstrate și consultate cu atenție, deoarece furnizează informații importante privind fazele de instalare, utilizare și întreținere.
Acest manual de instrucțiuni conține informații tehnice privind instalarea centralelor Immergas. În ceea ce privesc celelalte aspecte legate de instalarea 
centralelor (de ex.: siguranța la locul de muncă, protecția mediului înconjurător, prevenirea accidentelor), este obligatorie respectarea prevederilor normelor 
în vigoare și principiile tehnicii.
Instalațiile trebuie proiectate de către personal autorizat și profesional calificat conform prevederilor legilor în vigoare. Instalarea și întreținerea trebuie efectuate 
conform normelor în vigoare, conform instrucțiunilor producătorului, de către o societate autorizată, înțelegând prin aceasta că deține competența tehnică 
specifică în sectorul instalațiilor, conform prevederilor Legale.
Instalarea sau montarea neadecvată a aparatului și/sau a componentelor, accesoriilor, kit-urilor și dispozitivelor Immergas pot provoca probleme care nu pot 
fi prevăzute, persoanelor, animalelor și lucrurilor. Citiți cu atenție instrucțiunile puse la dispoziție împreună cu produsul pentru instalarea corectă a acestuia.
Întreținerea trebuie efectuată de personal tehnic autorizat, Serviciul de Asistență Tehnică Autorizat reprezintă în acest sens o garanție de calificare și 
profesionalitate.
Aparatul trebuie utilizat doar în scopul pentru care a fost proiectat. Orice utilizare diferită este considerată neadecvată și deci potențial periculoasă.
Se exclude orice responsabilitate contractuală sau extracontractuală a producătorului în caz de daune provocate de instalarea, utilizarea sau întreținerea 
greșită sau în caz de nerespectare a legislației tehnice în vigoare sau a instrucțiunilor din acest manual (sau oricum puse la dispoziție de producător), iar 
garanția aparatului își pierde valabilitatea.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșeli de tipar sau transcriere, rezervându-și dreptul de a aduce modificări fără preaviz propriilor 
documente tehnice și comerciale.

Product not intended for EU countries.  

Dear Customer,

Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to ensure well-being and safety for a long period of time. As an Immergas Customer, 
you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: 
you will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance. By respecting these suggestions, you will no doubt be satisfied with your 
Immergas product.
For any assistance and scheduled maintenance please contact Authorised After-Sales centres: they have original spare parts and are specifically trained by the 
manufacturer.

General warnings

All Immergas products are protected with suitable transport packaging.
The material must be stored in a dry place protected from the weather.
The instruction book is an integral and essential part of the product and must also be given to the new user in the case of transfer or succession of ownership.
It must be stored with care and consulted carefully, as all of the warnings provide important safety indications for installation, use and maintenance stages.
This instructions manual provides technical information for installing Immergas boilers. As for the other issues related to boiler installation (e.g. safety at the work 
site, environmental protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good practice.
In compliance with the legislation in force, the systems must be designed by qualified professionals, within the dimensional limits established by the Law. 
Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by an agreed 
company, intended as a company with specific technical skills in the system sector, as envisioned by the Law.
Improper installation or assembly of the appliance and/or Immergas components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals 
and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure proper installation.
Maintenance must be carried out by authorised technical personnel. The Authorised After-sales Service represents a guarantee of qualifications and 
professionalism.
The appliance must only be destined for the use for which it has been expressly declared. Any other use will be considered improper and therefore potentially 
dangerous.
If errors occur during installation, operation and maintenance, due to non-compliance with technical laws in force, standards or instructions contained in 
this book (or however supplied by the manufacturer), the manufacturer is excluded from any contractual and extra-contractual liability for any damages and 
the appliance warranty is invalidated.

The manufacturer declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and commercial 
documents without forewarning.
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з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані з повної або напівповної 
цегли. У випадку стін з обмеженими несучими 
властивостями, необхідно спочатку провести 
перевірку щодо достатньої міцності місця 
кріплення котла.

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

- Тип котла C ,  якщо встановлений з 
використанням концентричних труб або 
інших типів каналів, передбачених для 
котлів із герметичною камерою для забору 
повітря і викидання диму.

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

НІТАК

з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані з повної або напівповної 
цегли. У випадку стін з обмеженими несучими 
властивостями, необхідно спочатку провести 
перевірку щодо достатньої міцності місця 
кріплення котла.

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

- Тип котла C ,  якщо встановлений з 
використанням концентричних труб або 
інших типів каналів, передбачених для 
котлів із герметичною камерою для забору 
повітря і викидання диму.

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 
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з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані з повної або напівповної 
цегли. У випадку стін з обмеженими несучими 
властивостями, необхідно спочатку провести 
перевірку щодо достатньої міцності місця 
кріплення котла.

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

- Тип котла C ,  якщо встановлений з 
використанням концентричних труб або 
інших типів каналів, передбачених для 
котлів із герметичною камерою для забору 
повітря і викидання диму.

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 
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з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані з повної або напівповної 
цегли. У випадку стін з обмеженими несучими 
властивостями, необхідно спочатку провести 
перевірку щодо достатньої міцності місця 
кріплення котла.

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

- Тип котла C ,  якщо встановлений з 
використанням концентричних труб або 
інших типів каналів, передбачених для 
котлів із герметичною камерою для забору 
повітря і викидання диму.

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 
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з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані з повної або напівповної 
цегли. У випадку стін з обмеженими несучими 
властивостями, необхідно спочатку провести 
перевірку щодо достатньої міцності місця 
кріплення котла.

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

- Тип котла C ,  якщо встановлений з 
використанням концентричних труб або 
інших типів каналів, передбачених для 
котлів із герметичною камерою для забору 
повітря і викидання диму.

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 
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з а по біжног о  к ла па н у  (якщо в ін  не 
підключений до зливної лійки) або у 
разі протікання гідравлічних з'єднань; 
у протилежному випадку, виробник не 
несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих 
вище, не ставити під котлом меблі та інші 
предмети вжитку.
У  р а з і  не с п р а в но с т і ,  полом к и  а б о 
неефективної роботи пристрій повинен 
бути вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця авторизованого 
сервісного центру (далі в тексті АСЦ), який 
має відповідні технічні знання і оригінальні 
запчастини. Ні в якому разі не слід намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад 
самостійно, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил тягне 
за собою особисту відповідальність та втрату 
гарантії.

• Стандарти монтажу:
 - З а б о р о н я є т ь с я  в с т а н о в л е н н я  в 

приміщеннях,  де  існує не безпека 
виникнення пожежі (наприклад, гаражі), 
у потенційно небезпечних для газового 
обладнання, витяжних повітропроводів 
і каналів для забору повітря для горіння 
приміщеннях.

 - Забороняється встановлювати котел 
прямо над кухонною плитою.

 - З а б о р он яє т ь с я  в с т а новл юв ат и  в 
приміщеннях / складових частинах 
загальних частин будівлі кондомініуму, 
внутрішніх сходах та в інших місцях 
евакуаційних шляхів (наприклад, сходові 
майданчики, вестибюлі).

 - Крім того, не слід встановлювати котел 
у приміщеннях/ місцях, які належать 
до місць загального вжитку в будинку, 
таких як, наприклад, підвали, під'їзди, 
тощо, якщо інше не передбачено чинним 
місцевим законодавством.

Увага: встановлення на стіну повинне 
забезпечувати стабільну та надійну підтримку 
для самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані з повної або напівповної 
цегли. У випадку стін з обмеженими несучими 
властивостями, необхідно спочатку провести 
перевірку щодо достатньої міцності місця 
кріплення котла.

П Р И М І Т К А : г в и н т и  д л я  а н к е р і в  з 
шестигранною головкою, прису тні у 
блістері, можна використовувати тільки для 
кріплення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.

1 ІНСТРУКЦІЯ  
З МОНТАЖУ.

1.1 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ.
Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E 
призначений виключно для встановлення на 
стіну, для опалення та виробництва гарячої 
води в побутових та аналогічних їм умовах.
Місце встановлення приладу Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (завжди безпечно, ефективно 
та легко):
- здійснення монтажу (відповідно до вимог 

технічного законодавства та технічних 
норм);

- здійснення технічного обслуговування (в 
тому числі запланованого, регулярного, 
звичайного, позачергового);

- здійснення демонтажу (назовні, в місці, 
пе р ед б аче ном у  д л я  з а в а н т а же н н я 
і  т ра нспорт у в ання о бла днання т а 
компонентів), а також його можливої заміни 
аналогічним приладом і/або компонентами.

Стіна повинна бути рівною, без виступів 
або заглиблень, щоб дозволяти доступ із 
заднього боку. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).
У залежності від зміні типу установки також 
змінюється класифікація котла, а саме:

- Ко тел  тип у  B 22 в с т а новлю ється  з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середовища, 
у якому встановлено котел.

- Тип котла C ,  якщо встановлений з 
використанням концентричних труб або 
інших типів каналів, передбачених для 
котлів із герметичною камерою для забору 
повітря і викидання диму.

Встановлення газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене на 
виконання цих робіт підприємство.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Встановлення повинне проводитися у 
відповідності до норм та положень чинного 
законодавства, з дотриманням місцевих 
технічних регламентів, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.
До початк у вс тановлення прис трою 
необхідно перевірити його цілісність після 
перевезення; у разі виникнення сумнівів 
негайно зверніться до постачальника. 
Елементи упаковки (скоби, цвяхи, пластикові 
паке ти,  пінопласти,  тощо..)  повинні 
залишатися поза досяжністю дітей, оскільки 
вони є потенційно небезпечними. У випадку, 
якщо пристрій буде розміщуватися всередині 
або між меблями, необхідно передбачити 
достатній простір для проведення планового 
технічного обслуговування, рекомендується 
залишити 45 см між верхньою частиною 
котла і стелею та проміжок у 3 см між 
обшивкою котла і вертикальним стінками 
меблів. Біля приладу не повинні знаходитися 
жодні легкозаймисті предмети (папір, 
ганчірки, пластик, полістирол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, оскільки вони можуть 
зазнати пошкоджень при спрацюванні 

НЕТДА

подъездах, на чердаках, в мансардах и т.п., 
если на этот счет нет иных действующих 
местных нормативных требований.

Внимание: установка котла на стену требует 
надежного и эффективного крепления для 
самого котла.
Дюбели (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или крепежный 
шаблон, поставляемые вместе с котлом, 
долж ны использоватьс я только для 
настенного крепления котла; они могут 
гарантировать надлежащую опору только 
при их правильной установке (согласно 
общепринятым правилам) в стене, состоящей 
из полнотелого или полуполнотелого 
кирпича. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых кирпичей или блоков, если это 
простенок с ограниченной статичностью или 
с любой другой не указанной в документации 
к л а д к о й ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и 
предварительную статическую проверку 
опорной системы.

Примечание: шурупы для дюбелей с 
шестиугольной головкой в блистерной 
упаковке предназначены только для 
крепления соответствующей опорной 
скобы на стене.

Котлы данного типа служат для нагрева воды 
до температуры ниже точки кипения при 
атмосферном давлении.
О н и  д о л ж н ы  б ы т ь  п о д к л ю ч е н ы  к 
отопительной системе и к водопроводной 
м а г и с т р а л и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и х 
характеристикам и мощности.

котла и вертикальными панелями шкафа. 
Вблизи котла не должны находиться 
легковоспламеняющиеся предметы (бумага, 
тряпки, пластик, пенопласт и т.д.).
Не рекомендуется устанавливать под котлом 
электробытовые приборы, так как они 
могут выходить из строя при срабатывании 
п р ед ох р а н и т ел ь н ы х  к л а п а н ов ,  п ри 
образовании засора в сливном сифоне или в 
случае утечки из гидравлических соединений; 
в противном случае, изготовитель не может 
считаться ответственным за возможные 
повреждения электробытовых приборов.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом мебель, предметы обстановки и т.д.
При возникновении неисправностей, поломок 
или сбоев в работе необходимо выключить 
котел и вызвать квалифицированного техника 
(например, техника авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
п о д г о т о в к о й  и  о р и г и н а л ь н ы м и 
запчастями). Не следует проводить никаких 
самостоятельных действий или пытаться 
отремонтировать котел.
Необходимо, чтобы помещение, в котором 
устанавливается котел, было оснащено 
п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и е й . 
Удаление воздуха должно производиться 
непосредственно на улицу; приток воздуха 
может осуществляться как с улицы, так 
посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через:
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу;
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие.
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
местными техническими нормативными 
требованиями.
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности пользователя и 
приводит к утрате гарантии.

• Правила монтажа:
 - Запрещается установка в пожароопасных 

помещениях (например, в гаражах, 
подземных автостоянках), приборов, 
работающих на газе, и соответствующих 
дымоотводящих каналов и каналов для 
забора воздуха для сгорания.

 - Запр ещае тся  ус т ановка  котла  на 
вертикальной проекции варочных 
панелей.

 -  Запр ещае тся ус т ановка котлов в 
помещениях  и ли пр о с т р а нс тв ах , 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
на внутренних лестницах и прочих 
элементах здания, представляющих собой 
пути экстренной эвакуации (например: 
лестничные площадки, подъезды).

 - Также запрещается установка котлов 
в помещениях или пространствах, 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
например, в подвальных помещениях, в 

1 МОНТАЖ КОТЛА. 

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E разработан 
только для настенной установки и должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей сантехнической воды 
для бытовых и подобных целей.
Помещение  для  ус т а новки ко тла  и 
соответствующих принадлежностей Immer-
gas должно обладать соответствующими 
техническими и конс трукционными 
характеристиками, которые обеспечивают 
(в условиях безопасности, эффективной и 
удобной работы):
- м о н т а ж  ( с о г л а с н о  п р е д п и с а н и я м 

технических норм законодательства и 
технических стандартов);

- операции по техническому обслуживанию 
(включая плановое, периодическое, текущее 
и внеочередное);

- демонт аж (в  том числе  нару ж у,  в 
место, предназначенное для загрузки и 
транспортировки агрегатов и компонентов), 
а также их возможная замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выступы или неровности, 
препятствующие доступу с задней стороны. 
Данный котел не предназначен для установки 
на фундамент или пол (Рис. 1-1).
При изменении типа установки котла 
меняется также классификация котлов, а 
именно:

- Котел типа В22,  если при установке 
используется специальный кожух для 
всасывания воздуха, непосредственно с 
места, где был установлен котел

- Котел типа С, если устанавливается 
с использованием коаксиальных труб 
и л и  д р у г и х  т и п ов  п е р е х од н и ков , 
предусмотренных для котлов с герметичной 
камерой для всасывания возду ха и 
дымоудаления.

Только специализированные предприятия 
уполномочены устанавливать газовые котлы 
Immergas.

В н и м а н и е :  И з г о тов и тел ь  не  не с ё т 
ответственности за урон, нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами.

Установка должна производиться согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным 
требованиям и в соответствии с указаниями 
инструкции.
П е р е д  у с т а н о в к о й  к о т л а  с л е д у е т 
убедиться в его целостности; в случае 
сомнений необходимо незамедлительно 
обратиться к поставщику. Детали упаковки 
(скобы, саморезы, пластиковые пакеты, 
пенополис тир ол  и  т.д . )  не  должны 
оставляться в доступном для детей месте, 
так как они являются источником опасности. 
В том случае, если котел размещается внутри 
или между шкафами, необходимо наличие 
достаточного пространства для проведения 
техобслуживания; рекомендуется оставлять 
не менее 45 см между верхом котла и 
потолком и не менее 3 см между кожухом 
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подъездах, на чердаках, в мансардах и т.п., 
если на этот счет нет иных действующих 
местных нормативных требований.

Внимание: установка котла на стену требует 
надежного и эффективного крепления для 
самого котла.
Дюбели (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие 
имеются опорная скоба или крепежный 
шаблон, поставляемые вместе с котлом, 
долж ны использоватьс я только для 
настенного крепления котла; они могут 
гарантировать надлежащую опору только 
при их правильной установке (согласно 
общепринятым правилам) в стене, состоящей 
из полнотелого или полуполнотелого 
кирпича. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых кирпичей или блоков, если это 
простенок с ограниченной статичностью или 
с любой другой не указанной в документации 
к л а д к о й ,  н е о б х о д и м о  п р о и з в е с т и 
предварительную статическую проверку 
опорной системы.

Примечание: шурупы для дюбелей с 
шестиугольной головкой в блистерной 
упаковке предназначены только для 
крепления соответствующей опорной 
скобы на стене.

Котлы данного типа служат для нагрева воды 
до температуры ниже точки кипения при 
атмосферном давлении.
О н и  д о л ж н ы  б ы т ь  п о д к л ю ч е н ы  к 
отопительной системе и к водопроводной 
м а г и с т р а л и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  и х 
характеристикам и мощности.

котла и вертикальными панелями шкафа. 
Вблизи котла не должны находиться 
легковоспламеняющиеся предметы (бумага, 
тряпки, пластик, пенопласт и т.д.).
Не рекомендуется устанавливать под котлом 
электробытовые приборы, так как они 
могут выходить из строя при срабатывании 
п р ед ох р а н и т ел ь н ы х  к л а п а н ов ,  п ри 
образовании засора в сливном сифоне или в 
случае утечки из гидравлических соединений; 
в противном случае, изготовитель не может 
считаться ответственным за возможные 
повреждения электробытовых приборов.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом мебель, предметы обстановки и т.д.
При возникновении неисправностей, поломок 
или сбоев в работе необходимо выключить 
котел и вызвать квалифицированного техника 
(например, техника авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
п о д г о т о в к о й  и  о р и г и н а л ь н ы м и 
запчастями). Не следует проводить никаких 
самостоятельных действий или пытаться 
отремонтировать котел.
Необходимо, чтобы помещение, в котором 
устанавливается котел, было оснащено 
п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й  в е н т и л я ц и е й . 
Удаление воздуха должно производиться 
непосредственно на улицу; приток воздуха 
может осуществляться как с улицы, так 
посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через:
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу;
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие.
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
местными техническими нормативными 
требованиями.
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности пользователя и 
приводит к утрате гарантии.

• Правила монтажа:
 - Запрещается установка в пожароопасных 
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 -  Запр ещае тся ус т ановка котлов в 
помещениях  и ли пр о с т р а нс тв ах , 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
на внутренних лестницах и прочих 
элементах здания, представляющих собой 
пути экстренной эвакуации (например: 
лестничные площадки, подъезды).

 - Также запрещается установка котлов 
в помещениях или пространствах, 
являющимися общими для пользования 
жильцами многоквартирного дома, 
например, в подвальных помещениях, в 

1 МОНТАЖ КОТЛА. 

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Котел Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E разработан 
только для настенной установки и должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей сантехнической воды 
для бытовых и подобных целей.
Помещение  для  ус т а новки ко тла  и 
соответствующих принадлежностей Immer-
gas должно обладать соответствующими 
техническими и конс трукционными 
характеристиками, которые обеспечивают 
(в условиях безопасности, эффективной и 
удобной работы):
- м о н т а ж  ( с о г л а с н о  п р е д п и с а н и я м 

технических норм законодательства и 
технических стандартов);

- операции по техническому обслуживанию 
(включая плановое, периодическое, текущее 
и внеочередное);

- демонт аж (в  том числе  нару ж у,  в 
место, предназначенное для загрузки и 
транспортировки агрегатов и компонентов), 
а также их возможная замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выступы или неровности, 
препятствующие доступу с задней стороны. 
Данный котел не предназначен для установки 
на фундамент или пол (Рис. 1-1).
При изменении типа установки котла 
меняется также классификация котлов, а 
именно:

- Котел типа В22,  если при установке 
используется специальный кожух для 
всасывания воздуха, непосредственно с 
места, где был установлен котел

- Котел типа С, если устанавливается 
с использованием коаксиальных труб 
и л и  д р у г и х  т и п ов  п е р е х од н и ков , 
предусмотренных для котлов с герметичной 
камерой для всасывания возду ха и 
дымоудаления.

Только специализированные предприятия 
уполномочены устанавливать газовые котлы 
Immergas.

В н и м а н и е :  И з г о тов и тел ь  не  не с ё т 
ответственности за урон, нанесённый 
котлами, снятыми с других установок, и за их 
несоответствие с другими приборами.

Установка должна производиться согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным 
требованиям и в соответствии с указаниями 
инструкции.
П е р е д  у с т а н о в к о й  к о т л а  с л е д у е т 
убедиться в его целостности; в случае 
сомнений необходимо незамедлительно 
обратиться к поставщику. Детали упаковки 
(скобы, саморезы, пластиковые пакеты, 
пенополис тир ол  и  т.д . )  не  должны 
оставляться в доступном для детей месте, 
так как они являются источником опасности. 
В том случае, если котел размещается внутри 
или между шкафами, необходимо наличие 
достаточного пространства для проведения 
техобслуживания; рекомендуется оставлять 
не менее 45 см между верхом котла и 
потолком и не менее 3 см между кожухом 
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În caz de anomalii, defecțiuni sau mod de fun-
cționare incorect, aparatul trebuie oprit și trebuie 
solicitată intervenția unei societăți autorizate (de 
exemplu Centrul Autorizat de Asistență Tehnică, 
care dispune de pregătirea tehnică specifică și de 
piese de schimb originale). Nu efectuați singuri 
nicio intervenție sau tentativă de reparație.
Nerespectarea celor de mai sus duce la asumarea 
de responsabilități personale și la pierderea 
garanției.

• Norme de instalare:
 - este interzisă instalarea în interiorul încăpe-

rilor cu risc de incendiu (de exemplu: garaje, 
boxe), spații potențial periculoase, a aparate-
lor care funcționează cu gaz, a conductelor de 
evacuare a gazelor de ardere și a conductelor 
de admisie a aerului pentru ardere.

 - Este interzisă instalarea în proiecția verticală 
a suprafețelor destinate gătitului.

 - Este interzisă instalarea în următoarele 
încăperi care reprezintă părți comune ale 
clădirilor de locuințe, scări interioare sau alte 
elemente care reprezintă căi de evacuare (de 
ex: paliere, holuri).

 - Este, de asemenea, interzisă instalarea în 
încăperi/medii care reprezintă părți comune 
ale clădirilor de locuințe precum: subsoluri, 
holuri, planșeu, mansarde nelocuibile etc., 
excepție făcând cazul în care există alte 
prevederi în acest sens cuprinse în normele 
locale în vigoare.

Atenție: instalarea centralei pe perete, trebuie să 
garanteze o susținere stabilă și eficientă a acesteia.
Diblurile (furnizate standard) trebuie folosite 
numai pentru fixarea centralei pe perete în cazul 
în care este prezent un dispozitiv de susţinere sau 
de fixare cu care este prevăzută centrala; acestea 
pot asigura o susţinere adecvată numai dacă sunt 
introduse corect (conform regulilor) în pereţi 
construiţi din cărămizi pline sau semipline. În 
cazul pereților realizați din cărămizi sau blo-
curi perforate, pereți despărțitori cu staticitate 
limitată sau ziduri diferite de cele indicate, este 
necesar să efectuați o verificare statică prealabilă 
a sistemului de susținere.

N.B.: șuruburile pentru diblurile cu cap hexa-
gonal aflate în kit trebuie folosite exclusiv 
pentru fixarea dispozitivului de susținere pe 
perete.

Aceste centrale au rolul de a încălzi apa la o tem-
peratură inferioară celei de fierbere la presiune 
atmosferică.
Trebuie să fie racordate la o instalație de încălzire 
și la o rețea de distribuție a apei de consum ade-
cvată performanței și puterii acestora.

1 INSTALARE  
CENTRALĂ.

1.1 RECOMANDĂRI PENTRU 
INSTALARE.

Centrala termică Eolo Mytos Dom 10-18-24 1E a 
fost proiectată numai pentru instalarea pe perete, 
pentru încălzirea spațiilor și prepararea de apă 
caldă de consum pentru uz casnic sau similare.
Locul de instalare al aparatelor și al accesoriilor 
Immergas trebuie să aibă caracteristicile (tehnice 
și structurale) care să permită (în condiții de 
siguranță, eficiență și accesibilitate):
- instalarea (conform prevederilor legislației și 

normelor tehnice în vigoare);
- operațiunile de întreținere (inclusiv cele pro-

gramate, periodice, ordinare și extraordinare);
- mutarea (până în exterior într-un loc special 

pentru încărcarea și transportul aparatelor și 
componentelor) precum și înlocuirea acestora, 
în caz de nevoie, cu aparate și/sau componente 
echivalente.

Peretele trebuie să fie neted, fără proeminențe 
și denivelări pentru a nu permite accesul din 
partea posterioară. Nu au fost proiectate pentru 
instalații pe batiuri sau pardoseli (Fig. 1-1).
Modificând tipul de instalație se modifică și 
clasificarea centralei, mai precis:

- Centrală de tip B22 dacă este instalată folosind 
terminalul corespunzător pentru admisia 
aerului direct din locul în care este instalată 
centrala.

- Centrală de tip C dacă este instalată folosind 
conducte concentrice sau alte tipuri de conduc-
te pentru centralele cu cameră etanșă, pentru 
admisia aerului și evacuarea gazelor de ardere.

Aparatele pe gaz Immergas trebuie instalate 
numai de către o societatea calificată și autorizată.

Atenție: producătorul nu își asumă responsabili-
tatea pentru eventuale daune cauzate de centrale 
scoase din alte instalații și nici pentru eventuale 
neconformități ale acestor aparate.

Instalarea trebuie realizată conform prevederilor 
normelor și legislației în vigoare, respectând 
normele și indicațiile tehnice.
Înainte de a instala aparatul, verificați ca acesta să 
fi fost livrat complet; dacă nu sunteți siguri de acest 
lucru, adresați-vă imediat furnizorului. Elementele 
ambalajului (cleme, cuie, saci din plastic, polisti-
ren expandat etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna 
copiilor, deoarece reprezintă surse de pericol. În 
cazul în care aparatul este montat între corpuri de 
mobilier, trebuie să vă asigurați că există suficient 
spațiu pentru lucrările normale de întreținere; este 
recomandat să lăsați un spațiu de cel puțin 45 de 
cm între partea superioară a centralei și tavan și 
un spațiu liber de 3 cm între mantaua centralei și 
pereții verticali ai corpului de mobilier. Nu lăsați 
obiecte inflamabile în apropierea aparatului (hârtie, 
cârpe, plastic, polistiren, etc.).
Nu depozitați aparate electrocasnice sub centrală 
deoarece acestea pot fi deteriorate în cazul in-
tervenției supapei de siguranță (dacă aceasta nu 
este corect racordată la o pâlnie de evacuare) sau 
în caz de pierderi prin racordările hidraulice; în 
caz contrar producătorul nu poate fi considerat 
responsabil pentru eventualele daune provocate 
produselor electrocasnice.
Se recomandă, de asemenea, din motivele enu-
merate mai sus, să nu așezați obiecte de mobilier, 
etc. sub centrală.
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In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off and contact an 
authorised company (e.g. the Authorised Tech-
nical Assistance centre, which has specifically 
trained staff and original spare parts). Do not 
attempt to modify or repair the appliance alone.
Failure to comply with the above implies personal 
responsibility and invalidates the warranty.
• Installation Standards:
 - installation of gas appliances, flue exhaust 

pipes and combustion air intake pipes is 
forbidden in places with a fire risk (for 
example: garages, closed parking stalls), and 
in potentially dangerous places.

 - Installation is prohibited on the vertical 
projection of the cooking surface.

 - Installation is forbidden in places/rooms 
that constitute public areas of apartment 
buildings, internal stairways or other escape 
routes (e.g. floor landings, entrance halls, 
etc.).

 - Installation is also forbidden in places/rooms 
that constitute public areas of apartment 
buildings such as cellars, entrance halls, attics, 
lofts, etc., unless otherwise provided for by 
local regulations in force.

Attention: wall mounting of the boiler must 
guarantee stable and efficient support for the 
generator.
The plugs (standard supply) are to be used only in 
conjunction with the mounting brackets or fixing 
template to fix the appliance to the wall; they only 
ensure adequate support if inserted correctly 
(according to technical standards) in walls made 
of solid or semi-hollow brick or block. In the 
case of walls made from hollow brick or block, 
partitions with limited static properties, or in any 
case walls other than those indicated, a static test 
must be carried out to ensure adequate mount.

Note: the hex head screws supplied in the 
blister pack are to be used exclusively to fix the 
relative mounting bracket to the wall.

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be connected to a central heating 
system and domestic hot water circuit suited to 
their performance and capacity.

1 BOILER  
INSTALLATION.

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E boiler has 
been designed for wall mounted installation only, 
for heating and production of domestic hot water 
for domestic use and similar purposes.
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural), such as to al-
low for (always in safe, efficient and comfortable 
conditions):
- installation (according to the provisions of 

technical legislation and technical regulations);
- maintenance operations (including scheduled, 

periodic, routine and special maintenance);
- removal (to outdoors in the place for loading 

and transporting the appliances and com-
ponents) as well as the eventual replacement 
of those with appliances and/or equivalent 
components.

The wall surface must be smooth, without any 
protrusions or recesses enabling access to the 
rear part. They are not designed to be installed 
on plinths or floors (Fig. 1-1).
By varying the type of installation the classificati-
on of the boiler also varies, precisely:

- Type B22 boiler if installed using the relevant 
terminal for air intake directly from the room 
in which the boiler has been installed.

- Type C boiler if installed using concentric pipes 
or other types of pipes envisioned for the sealed 
chamber boiler for intake of air and expulsion 
of fumes.

Only professionally enabled companies are 
authorised to install Immergas gas appliances.

Attention: the manufacturer declines all liability 
for damages caused by boilers removed from 
other systems or for any non-conformities of 
such equipment.

Installation must be carried out according to 
regulation standards, current legislation and in 
compliance with local technical regulations and 
the required technical procedures.
Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing ma-
terials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance is 
installed inside or between cabinets, ensure su-
fficient space for normal servicing; it is therefore 
recommended to leave at least 45 cm between 
the upper part of the boiler and the ceiling and 
a gap of 3 cm between the boiler casing and the 
vertical sides of the cabinet. Keep all flammable 
objects away from the appliance (paper, rags, 
plastic, polystyrene, etc.).
Do not place household appliances underneath 
the boiler as they could be damaged if the safety 
valve intervenes (if not conveyed away by a 
draining funnel), or if there are leaks from the 
hydraulic connections; otherwise, the manufac-
turer cannot be held responsible for any damage 
caused to the household appliances.
For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing furnishings, furniture, etc. under 
the boiler.
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 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, дотримуйтесь вказівок 
виробника.

- Комплект аксесуарів захисту від замерзання 
води в контурі надається за запитом 
(комплект проти замерзання) і складається 
з електричного нагрівачу, відповідної 
проводки та термостата (читайте інструкцію 
встановлення аксесуарів комплекту проти 
замерзання).

За цих умов котел буде захищений від 
замерзання при температурі середовища 
-15°C.

Захист проти замерзання котла (як при -5°C, 
так і при -15°C) буде забезпечено тільки в 
тому випадку, якщо:
- котел правильно підключений до мережі 

живлення та газопостачання;
- котел пос тійном у підключений до 

електроживлення;
- котел не перебуває у вимкненому режимі 

(“off ”);
- котел справний (Парагр. 2.4);
- основні  компоненти котла та/або 

комплекту проти замерзання справні.
Га р анті я  не  р о зп ов с ю д ж у є ть с я  н а 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

Примітка: якщо котел встановлений в місці, 
де температура опускається нижче 0°C, 
необхідно передбачити теплоізоляцію труб 
з'єднання, як системи опалення, так і системи 
побутової води.

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5°С.  Котел 
оснащений функцією захисту від замерзання, 
яка запускає насос та пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C.
За цих умов котел захищений від замерзання 
при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°С. У випадку, 
якщо котел встановлений в місці, де 
температура опускається нижче -5 °C, прилад 
може замерзнути.
Щоб уникнути ризику замерзання, слід 
дотримуватися нижченаведених вказівок:
- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від 
виробника щодо відсу тності ризику 
пошкодження теплообмінника та інших 
складових частин котла. Антифриз не 
повинен шкодити здоров'ю. Слід ретельно 
дотримуватися інструкції виробника 
цієї рідини щодо потрібного відсотка 
відповідно до мінімальної температури, при 
якій ви хочете зберегти апарат.

 Увага: надмірне використання гліколю 
може поставити під загрозу нормальну 
роботу приладу.

 Потрібно виготовити   водний розчин 
класу потенційного забруднення води 2 
(EN 1717:2002 або положення місцевих 
нормативних актів).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до 
антифризу рідини на основі етилен-
гліколю та пропілену (у разі, коли суміші 
приготовлені якісно).

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота (мм) Ширина (мм) Глибина (мм)

756 440 240

Підключення

Газ
ВОДА 

Сантехнічна 
вода

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 V - Електричне підключення
 Зауваження: блок підключення (за окремим замовленням)
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 Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, дотримуйтесь вказівок 
виробника.

- Комплект аксесуарів захисту від замерзання 
води в контурі надається за запитом 
(комплект проти замерзання) і складається 
з електричного нагрівачу, відповідної 
проводки та термостата (читайте інструкцію 
встановлення аксесуарів комплекту проти 
замерзання).

За цих умов котел буде захищений від 
замерзання при температурі середовища 
-15°C.

Захист проти замерзання котла (як при -5°C, 
так і при -15°C) буде забезпечено тільки в 
тому випадку, якщо:
- котел правильно підключений до мережі 

живлення та газопостачання;
- котел пос тійном у підключений до 

електроживлення;
- котел не перебуває у вимкненому режимі 

(“off ”);
- котел справний (Парагр. 2.4);
- основні  компоненти котла та/або 

комплекту проти замерзання справні.
Га р анті я  не  р о зп ов с ю д ж у є ть с я  н а 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

Примітка: якщо котел встановлений в місці, 
де температура опускається нижче 0°C, 
необхідно передбачити теплоізоляцію труб 
з'єднання, як системи опалення, так і системи 
побутової води.

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5°С.  Котел 
оснащений функцією захисту від замерзання, 
яка запускає насос та пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C.
За цих умов котел захищений від замерзання 
при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°С. У випадку, 
якщо котел встановлений в місці, де 
температура опускається нижче -5 °C, прилад 
може замерзнути.
Щоб уникнути ризику замерзання, слід 
дотримуватися нижченаведених вказівок:
- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від 
виробника щодо відсу тності ризику 
пошкодження теплообмінника та інших 
складових частин котла. Антифриз не 
повинен шкодити здоров'ю. Слід ретельно 
дотримуватися інструкції виробника 
цієї рідини щодо потрібного відсотка 
відповідно до мінімальної температури, при 
якій ви хочете зберегти апарат.

 Увага: надмірне використання гліколю 
може поставити під загрозу нормальну 
роботу приладу.

 Потрібно виготовити   водний розчин 
класу потенційного забруднення води 2 
(EN 1717:2002 або положення місцевих 
нормативних актів).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до 
антифризу рідини на основі етилен-
гліколю та пропілену (у разі, коли суміші 
приготовлені якісно).

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.
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 Зауваження: блок підключення (за окремим замовленням)
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- основні  компоненти котла та/або 
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- захищати систему опалення від замерзання 

шляхом введення до системи якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від 
виробника щодо відсу тності ризику 
пошкодження теплообмінника та інших 
складових частин котла. Антифриз не 
повинен шкодити здоров'ю. Слід ретельно 
дотримуватися інструкції виробника 
цієї рідини щодо потрібного відсотка 
відповідно до мінімальної температури, при 
якій ви хочете зберегти апарат.

 Увага: надмірне використання гліколю 
може поставити під загрозу нормальну 
роботу приладу.

 Потрібно виготовити   водний розчин 
класу потенційного забруднення води 2 
(EN 1717:2002 або положення місцевих 
нормативних актів).

 Матеріали, з яких виготовлений контур 
опалення котлів Immergas, стійкі до 
антифризу рідини на основі етилен-
гліколю та пропілену (у разі, коли суміші 
приготовлені якісно).

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Висота (мм) Ширина (мм) Глибина (мм)
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Підключення

Газ
ВОДА 

Сантехнічна 
вода

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Умовні позначення:
 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід холодної сантехнічної води 
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення
 V - Електричне підключення
 Зауваження: блок підключення (за окремим замовленням)

 Сроки эксплуатации и рекомендации 
по утилизации приведены в указаниях 
поставщика.

- З а щ и т и т ь  о т  з а м е р з а н и я  л и н и ю 
сантехнической воды при помощи 
дополнительного комплекта, поставляемого 
по заказу (комплект против замерзания), в 
состав которого входят электрический 
нагревательный элемент, соответствующие 
электрические соединения и управляющий 
т е р м о с т а т  ( с л е д у е т  в н и м а т е л ь н о 
ознакомиться с инструкциями по установке, 
которые содержатся в упаковке комплекта).

При соблюдении приведенных ниже условий 
котел защищён от замерзания при 
температуре до -15°C.

Защита от замерзания котла (как при -5°C, 
так и при  -15°C) обеспечивается только в 
том случае, если:
- котел надлежащим образом подключён к 

системе электропитания и подачи газа;
- п и т а н и е  к о т л а  о с у щ е с т в л я е т с я 

постоянно;
- котел не выключен («off.»);
- отсутствуют неполадки в работе котла 

(Пар. 2.4);
- установлен главный выключатель;
- главные компоненты котла и/и ли 

комплекта против замерзания находятся 
в рабочем состоянии.

Гарантия не распространяется на ущерб, 
связанный с перебоями в подаче электроэнергии 
и несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в случае установки котла 
в помещениях, в которых температура 
опускается ниже 0°C, необходимо обеспечить 
теплоизоляцию подсоединенных труб как для 
контура производства санитарной воды, так 
и для отопления.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае,  когда 
температура воды внутри котла опускается 
ниже 4°C.
Эта система обеспечивает котлу защиту 
от замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.
Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C, система может замерзнуть.
Во избежание риска замерзания следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
- З а щ и т и т ь  о т  з а ме р з а н и я  с ис тем у 

о топ ле н и я ,  д л я  э тог о  до б а в и т ь  в 
контур антифриз хорошего качества, 
который подходит для использования в 
системах отопления и имеет гарантию 
от производителя о ненанесении урона 
теплообменнику и другим компонентам 
котла и который признан безвредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя антифриза в 
отношении необходимой концентрации для 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка.

 Внимание: чрезмерное использование 
гликоля может отрицательно сказываться 
на работе системы.

 Необходимо приготовить водный раствор 2 
класса загрязнения воды (в соответствии с 
EN 1717:2002 или с согласно действующим 
нормативным техническим требованиям).

 Материалы, из которых выполнена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к незамерзающим жидкостям 
на основе этилен- и пропиленгликолей (в 
том случае если растворы приготовлены 
согласно соответствующей технологии).

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической сети
 Примечание: блок подключения (опция)

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГАЗ САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА УСТАНОВКА

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

  (*) Примечание: присоединение к котлу - только накидной 
гайкой с уплотнительной прокладкой.

 Сроки эксплуатации и рекомендации 
по утилизации приведены в указаниях 
поставщика.

- З а щ и т и т ь  о т  з а м е р з а н и я  л и н и ю 
сантехнической воды при помощи 
дополнительного комплекта, поставляемого 
по заказу (комплект против замерзания), в 
состав которого входят электрический 
нагревательный элемент, соответствующие 
электрические соединения и управляющий 
т е р м о с т а т  ( с л е д у е т  в н и м а т е л ь н о 
ознакомиться с инструкциями по установке, 
которые содержатся в упаковке комплекта).

При соблюдении приведенных ниже условий 
котел защищён от замерзания при 
температуре до -15°C.

Защита от замерзания котла (как при -5°C, 
так и при  -15°C) обеспечивается только в 
том случае, если:
- котел надлежащим образом подключён к 

системе электропитания и подачи газа;
- п и т а н и е  к о т л а  о с у щ е с т в л я е т с я 

постоянно;
- котел не выключен («off.»);
- отсутствуют неполадки в работе котла 

(Пар. 2.4);
- установлен главный выключатель;
- главные компоненты котла и/и ли 

комплекта против замерзания находятся 
в рабочем состоянии.

Гарантия не распространяется на ущерб, 
связанный с перебоями в подаче электроэнергии 
и несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в случае установки котла 
в помещениях, в которых температура 
опускается ниже 0°C, необходимо обеспечить 
теплоизоляцию подсоединенных труб как для 
контура производства санитарной воды, так 
и для отопления.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае,  когда 
температура воды внутри котла опускается 
ниже 4°C.
Эта система обеспечивает котлу защиту 
от замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.
Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C, система может замерзнуть.
Во избежание риска замерзания следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
- З а щ и т и т ь  о т  з а ме р з а н и я  с ис тем у 

о топ ле н и я ,  д л я  э тог о  до б а в и т ь  в 
контур антифриз хорошего качества, 
который подходит для использования в 
системах отопления и имеет гарантию 
от производителя о ненанесении урона 
теплообменнику и другим компонентам 
котла и который признан безвредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя антифриза в 
отношении необходимой концентрации для 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка.

 Внимание: чрезмерное использование 
гликоля может отрицательно сказываться 
на работе системы.

 Необходимо приготовить водный раствор 2 
класса загрязнения воды (в соответствии с 
EN 1717:2002 или с согласно действующим 
нормативным техническим требованиям).

 Материалы, из которых выполнена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к незамерзающим жидкостям 
на основе этилен- и пропиленгликолей (в 
том случае если растворы приготовлены 
согласно соответствующей технологии).

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической сети
 Примечание: блок подключения (опция)

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГАЗ САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА УСТАНОВКА

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

  (*) Примечание: присоединение к котлу - только накидной 
гайкой с уплотнительной прокладкой.

 Сроки эксплуатации и рекомендации 
по утилизации приведены в указаниях 
поставщика.

- З а щ и т и т ь  о т  з а м е р з а н и я  л и н и ю 
сантехнической воды при помощи 
дополнительного комплекта, поставляемого 
по заказу (комплект против замерзания), в 
состав которого входят электрический 
нагревательный элемент, соответствующие 
электрические соединения и управляющий 
т е р м о с т а т  ( с л е д у е т  в н и м а т е л ь н о 
ознакомиться с инструкциями по установке, 
которые содержатся в упаковке комплекта).

При соблюдении приведенных ниже условий 
котел защищён от замерзания при 
температуре до -15°C.

Защита от замерзания котла (как при -5°C, 
так и при  -15°C) обеспечивается только в 
том случае, если:
- котел надлежащим образом подключён к 

системе электропитания и подачи газа;
- п и т а н и е  к о т л а  о с у щ е с т в л я е т с я 

постоянно;
- котел не выключен («off.»);
- отсутствуют неполадки в работе котла 

(Пар. 2.4);
- установлен главный выключатель;
- главные компоненты котла и/и ли 

комплекта против замерзания находятся 
в рабочем состоянии.

Гарантия не распространяется на ущерб, 
связанный с перебоями в подаче электроэнергии 
и несоблюдением вышеуказанных правил.

Примечание: в случае установки котла 
в помещениях, в которых температура 
опускается ниже 0°C, необходимо обеспечить 
теплоизоляцию подсоединенных труб как для 
контура производства санитарной воды, так 
и для отопления.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае,  когда 
температура воды внутри котла опускается 
ниже 4°C.
Эта система обеспечивает котлу защиту 
от замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.
Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C, система может замерзнуть.
Во избежание риска замерзания следует 
придерживаться следующих рекомендаций:
- З а щ и т и т ь  о т  з а ме р з а н и я  с ис тем у 

о топ ле н и я ,  д л я  э тог о  до б а в и т ь  в 
контур антифриз хорошего качества, 
который подходит для использования в 
системах отопления и имеет гарантию 
от производителя о ненанесении урона 
теплообменнику и другим компонентам 
котла и который признан безвредным для 
здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя антифриза в 
отношении необходимой концентрации для 
минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка.

 Внимание: чрезмерное использование 
гликоля может отрицательно сказываться 
на работе системы.

 Необходимо приготовить водный раствор 2 
класса загрязнения воды (в соответствии с 
EN 1717:2002 или с согласно действующим 
нормативным техническим требованиям).

 Материалы, из которых выполнена 
отопительная система котлов Immergas, 
устойчивы к незамерзающим жидкостям 
на основе этилен- и пропиленгликолей (в 
том случае если растворы приготовлены 
согласно соответствующей технологии).

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ГАЗ САНТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОДА УСТАНОВКА

G AC (*) AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход холодной сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической сети
 Примечание: блок подключения (опция)

  (*) Примечание: присоединение к котлу - только накидной 
гайкой с уплотнительной прокладкой.
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 Pentru informații privind durata și eliminarea 
produsului, respectați informațiile producăto-
rului.

- Protejați circuitul de apă de consum împotriva 
înghețului cu ajutorul accesoriului livrat la ce-
rere (kit antiîngheț) compus dintr-o rezistență 
electrică, cabluri și un termostat de comandă 
(citiți cu atenție instrucțiunile de montare 
incluse în kit-ul accesoriu).

În aceste condiții centrala este protejată împotriva 
înghețului până la temperatura de -15°C.

Protecția centralei împotriva înghețului (atât la 
-5°C cât și la -15°C) este asigurată numai dacă:
- centrala este corect racordată la circuitele de 

alimentare cu gaz și energie electrică;
- centrala este alimentată;
- centrala nu este în modalitate "off ".
- centrala nu este în condiție de anomalie (Cap. 

2.4);
- componentele esenţiale ale centralei şi/sau ale 

kit-ului antiîngheţ nu sunt defecte.
Garanția aceasta nu acoperă daunele datorate 
întreruperii alimentării cu energie electrică sau 
nerespectării indicațiilor de mai sus.

N.B.: în cazul instalării centralei în locuri în 
care temperatura coboară sub 0°C este necesară 
izolarea conductelor de racordare la circuitul de 
apă de consum și de încălzire.

1.3 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
ÎNGHEȚULUI.

Temperatura minimă -5°C. Centrala este dotată 
standard cu o funcție de protecție împotriva 
înghețului care prevede punerea în funcțiune a 
pompei și a arzătorului când temperatura apei 
din interiorul centralei coboară sub 4°C.
În aceste condiții centrala este protejată împotriva 
înghețului până la temperatura de -5°C.

Temperatura minimă -15°C. În cazul în care 
centrala este instalată într-un loc în care tempe-
ratura coboară sub -5°C este posibil ca aparatul 
să înghețe.
Pentru a evita riscul de îngheț respectați următo-
arele instrucțiuni:
- protejaţi circuitul de încălzire împotriva în-

gheţului prin introducerea unui lichid antiîn-
gheț de bună calitate, special pentru instalații 
termice; producătorul trebuie să garanteze că 
produsul nu provoacă daune schimbătorului 
și altor componente ale centralei. Lichidul 
antiîngheț nu trebuie să fie dăunător sănătății. 
Respectați cu strictețe instrucțiunile produ-
cătorului lichidului în ceea ce privește concen-
trația în funcție de temperatura minimă atinsă 
în zona de instalare a aparatului.

 Atenție: utilizarea excesivă de glicol ar putea 
compromite buna funcționare a aparatului.

 Trebuie obținută o soluție apoasă cu clasa de 
posibilă poluare a apei 2 (EN 1717:2002 sau 
dispozițiile normelor locale în vigoare).

 Materialele din care este realizat circuitul de 
încălzire al centralelor Immergas rezistă la 
lichide antiîngheț pe bază de glicoli etilenici și 
propilenici (în cazul în care amestecurile sunt 
realizate conform instrucțiunilor).

1.2 DIMENSIUNILE PRINCIPALE.

Înălțime (mm) Lățime (mm) Adâncime (mm)
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RACORDURI

GAZ
APĂ 

CALDĂ DE 
CONSUM

INSTALAŢIE

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Legendă:
 G - Alimentare cu gaz
 AC - Ieșire apă caldă de consum
 AF - Admisie apă rece de consum 
 R - Retur de la instalație
 M - Tur către instalație
 V - Conexiunea electrică
 N.B.:  grupul de racordare (opțional)IN
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 For life and possible disposal, follow the 
supplier's instructions.

- Protect the domestic hot water circuit against 
freezing by using an accessory that is supplied 
on request (antifreeze kit) comprising two 
electric heating elements, the relevant wiring 
and a control thermostat (carefully read the 
installation instructions contained in the ac-
cessory kit pack).

In these conditions the boiler is protected against 
freezing to temperature of -15°C.

Boiler antifreeze protection (both -5°C and 
-15°C) is thus ensured only if:
- the boiler is correctly connected to gas and 

electricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- the boiler is not in “off ” mode;
- the boiler is not in anomaly conditions (Para-

graph 2.4);
- the essential components of the boiler and/or 

antifreeze kit are not faulty.
The warranty does not cover damage due to inter-
ruption of the electrical power supply and failure 
to comply with that stated on the previous page.

Note: if the boiler is installed in places where 
the temperature falls below 0°C the domestic 
hot water and central heating attachment pipes 
must be insulated.

1.3 ANTIFREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. The boiler comes 
standard with an antifreeze function that activa-
tes the pump and burner when the system water 
temperature in the boiler falls below 4°C.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C.

Minimum temperature -15°C. If the boiler is 
installed in a place where the temperature drops 
below -5°C, the appliance can freeze.
To prevent the risk of freezing follow the instruc-
tions below:
- protect the central heating circuit from freezing 

by inserting a good-quality antifreeze liquid 
into this circuit, which is specially suited for 
central heating systems and which is manu-
facturer guaranteed not to cause damage to 
the heat exchanger or other components of 
the boiler. The antifreeze liquid must not be 
harmful to one's health. The instructions of the 
manufacturer of this liquid must be followed 
scrupulously regarding the percentage neces-
sary with respect to the minimum temperature 
at which the system must be kept.

 Warning: the excessive use of glycol could jeo-
pardise the proper functioning of the appliance.

 An aqueous solution must be made with poten-
tial pollution class of water 2 (EN 1717:2002 or 
local standards in force).

 The materials used for the central heating circuit 
of Immergas boilers withstand ethylene and 
propylene glycol based antifreeze liquids (if the 
mixtures are prepared perfectly).

1.2 MAIN DIMENSIONS.

Height (mm) Width (mm) Depth (mm)

756 440 240

CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
HOT WATER SYSTEM

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Key:
 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet 
 R - System return
 M - System flow
 V - Electrical connection
 Note: connection group (optional)



7

1-3
CAVO ALIMENTAZIONE

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ

1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.5 ГІДРАВЛІЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Ув аг а:  що б г ара нтія  на  первинний 
теплообмінник залишалася в силі, перш 
ніж виконувати гідравлічні підключення 
до котла, ретельно очистіть всю теплову 
систему (трубопроводи, корпуси нагрівачів, 
тощо) за допомогою спеціальних засобів 
для витравлювання або для видалення 
накипу, щоб звільнити їх від технологічних 
залишків, які можуть завадити справній 
роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: виробник ні в якому разі не буде 
нести відповідальність за пошкодження, 
спричинені включенням автоматичних 
заповнювачів.

Попередження: , щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.5 ГІДРАВЛІЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Ув аг а:  що б г ара нтія  на  первинний 
теплообмінник залишалася в силі, перш 
ніж виконувати гідравлічні підключення 
до котла, ретельно очистіть всю теплову 
систему (трубопроводи, корпуси нагрівачів, 
тощо) за допомогою спеціальних засобів 
для витравлювання або для видалення 
накипу, щоб звільнити їх від технологічних 
залишків, які можуть завадити справній 
роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: виробник ні в якому разі не буде 
нести відповідальність за пошкодження, 
спричинені включенням автоматичних 
заповнювачів.

Попередження: , щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.5 ГІДРАВЛІЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Ув аг а:  що б г ара нтія  на  первинний 
теплообмінник залишалася в силі, перш 
ніж виконувати гідравлічні підключення 
до котла, ретельно очистіть всю теплову 
систему (трубопроводи, корпуси нагрівачів, 
тощо) за допомогою спеціальних засобів 
для витравлювання або для видалення 
накипу, щоб звільнити їх від технологічних 
залишків, які можуть завадити справній 
роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: виробник ні в якому разі не буде 
нести відповідальність за пошкодження, 
спричинені включенням автоматичних 
заповнювачів.

Попередження: , щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.5 ГІДРАВЛІЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Ув аг а:  що б г ара нтія  на  первинний 
теплообмінник залишалася в силі, перш 
ніж виконувати гідравлічні підключення 
до котла, ретельно очистіть всю теплову 
систему (трубопроводи, корпуси нагрівачів, 
тощо) за допомогою спеціальних засобів 
для витравлювання або для видалення 
накипу, щоб звільнити їх від технологічних 
залишків, які можуть завадити справній 
роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: виробник ні в якому разі не буде 
нести відповідальність за пошкодження, 
спричинені включенням автоматичних 
заповнювачів.

Попередження: , щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

Котел «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
має ступінь захисту IPX5D для всього 
приладу. Електрична безпека пристрою 
гарантована тільки у тому випадку, якщо 
він добре з'єднаний з ефективною системою 
заземлення, яка виконана відповідно до 
чинних стандартів безпеки.

Ув а г а :  в и р о б н и к  н е  н е с е  н і я к о ї 
відповідальності за збитки, заподіяні людям 
або майну, що виникли в разі відсутності 
заземлення котла і недотримання чинних 
стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 
пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без штепсельної 
вилки. Шнур живлення повинен бути 
підключений до мережі 220 В ± 10% / 50 Гц 
LN в залежності від полярності і заземлення 

, у такий мережі повинен бути вимикач 
від'єднання від перенапруги III категорії. У 
разі заміни кабелю живлення звернутися до 
кваліфікованого уповноваженого фахівця 
(наприклад, до АСЦ).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі  необхіднос ті  заміни плавких 
запобіжників мережі на платі управління, слід 
використовувати плавкі запобіжники на 3,15 
A. Для загального живлення пристрою від 
мережі небажано використовувати адаптери, 
перехідники, трійники або подовжувачі.

1.5 ГІДРАВЛІЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Ув аг а:  що б г ара нтія  на  первинний 
теплообмінник залишалася в силі, перш 
ніж виконувати гідравлічні підключення 
до котла, ретельно очистіть всю теплову 
систему (трубопроводи, корпуси нагрівачів, 
тощо) за допомогою спеціальних засобів 
для витравлювання або для видалення 
накипу, щоб звільнити їх від технологічних 
залишків, які можуть завадити справній 
роботі системи.

Згідно з чинними технічними правилами, 
очищення гідравлічної опалювальної системи 
є обов'язковим, для захисту приладу та 
устаткування від накипу (наприклад, 
вапняних відкладень) за від утворення 
шламу та інших шкідливих відкладень. 
Крім того, для підтримання дії гарантії на 
теплообмінник слід дотримуватися вимог, 
зазначених у пункті 1.18.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, за допомогою з”єднань на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, 
і в разі активації запобіжного клапана 
приміщення буде залите водою, виробник 
котла відхиляє будь-яку відповідальність.

Увага: виробник ні в якому разі не буде 
нести відповідальність за пошкодження, 
спричинені включенням автоматичних 
заповнювачів.

Попередження: , щоб зберегти якнайдовше 
життя та експлуатаційні характеристики 
пристрою, рекомендується встановлювати 
комплект «дозаторів поліфосфату» у разі, 
якщо вода має характеристики які можуть 
призвести до утворення накипу.

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ.
К о т л и  п р и з н ач е н і  д л я  р о б о т и  н а 
природному газі (G20) або на зрідженому 
газі. Труба підводу газу повинна бути 
того самого або більшого діаметру, ніж 
газовий патрубок котла 3/4”G. Перед тим, 
як виконати під'єднання газу, необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення труб 
підвідної системи, щоб усунути усі можливі 
осади, які могли б перешкодити правильній 
роботі котла. Крім того, слід перевірити, чи 
газ в системі відповідає газові, для якого 
був призначений котел (див. заводську 
табличку на котлі). Якщо вони відрізняються, 
слід змінити налаштування котла, щоб 
пристос увати його до використання 
іншого типу газу (див. переоснащення 
пристроїв у разі зміни типу газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний 
тиск в мережі (метан або зріджений газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
котла. Він повинен відповідати нормі, бо 
якщо він є недостатнім, це може вплинути 
на потужність генератора, що призведе до 
незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапану є правильним. Підвідна газова 
труба повинна мати відповідні параметри, 
що відповідають вимогам чинних норм, 
щоб забезпечити правильну подачу газу 
до пальника навіть в умовах максимальної 
пот ужності генератора, а також щоб 
забезпечити належну продуктивність 
приладу (технічні дані). Система під'єднання 
повинна відповідати чинним технічним 
нормам.

Якість газу. Пристрій був спроектований для 
роботи на газі без будь-яких домішок; інакше 
необхідно приєднати відповідні фільтри 
перед приладом, щоб очистити газ.

Баки для зберігання (якщо газ подається з 
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Буває, що нові резервуари зрідженого 

пропану можуть містити залишки інертного 
газу (азоту), які збіднюють подавану суміш, 
що викликає аномалії в роботі приладу.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може призвести до зміни 
теплотворної здатності с уміші,  яка 
подається до приладу з подальшою зміною 
його продуктивності.
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КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ

1.6 ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.
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КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Котел “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” 
имеет класс защиты IPX5D. Электрическая 
безопасность котла обеспечивается только 
при его надлежащем подсоединении к 
эффективном у конт у ру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

Внимание :  компания Immergas S.p.A. 
снимает с себя всякую ответственность за 
материальный ущерб и вред, нанесенный 
здоровью людей вследствие отсутствия 
з а з е м ле н и я  ко тл а  и  не с о бл юд е н и я 
соответствующих норм безопасности.

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности 
котла, величина которой указана на табличке 
номинальных данных на стенке котла. Котлы 
поставляются с кабелем электропитания 
“X” без вилки. Кабель электропитания 
должен включаться в электрическую сеть 
напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности LN и с заземлением; 

 в линии должен быть предусмотрен 
двухполюсный переключатель III категории 
перенапряжения. В случае замены кабеля 
питания обратиться в специализированную 
компанию (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки). 
К а б е л ь  э л е к т р о п и т а н и я  д о л ж е н 
прокладываться в соответствии с указаниями 
(Рис. 1-3). 
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя сети на электронной плате 
котла используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока З,15А. При 
подсоединении котла к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
многогнездовые розетки и удлинители.

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение котла, в целях сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
т щ а т е л ь н о  п р о м о й т е  в с ю  с и с т е м у 
отопления (трубопроводы, радиаторы и т.д.) 
специальными составами для декапирования 
или растворителями накипи для удаления 
возможных остаточных продуктов, которые 
могут отрицательно сказываться на работе 
котла.

Рекомендуется проводить химическую 
обработку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и самого котла от твердых 
отложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений. В целях 
сохранения гарантии на теплообменник 
необходимо также соблюдать условия, 
приведенные в пар. 1.18.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём 
с использованием соединений на шаблоне 
котла. Выходы предохранительных клапанов 
котла должны быть подключены к сливу. 
В противном случае изготовитель котла 
не будет нести ответственности в случае 
затопления помещения в результате 
срабатывания предохранительных клапанов.

Внимание: компания Immergas не несет 
ответственности за ущерб, вызванный 
установкой приборов автоматической 
подпитки системы отопления.

Внимание: чтобы обеспечить длительный 
срок службы котла, а также сохранить 
его характеристики и эффективность, 
рекомендуется установить комплект 
“дозатора полифосфатов” при использовании 
воды, характеристики которой могут 
способствовать образованию известковых 
отложений.

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном газе (LPG). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного 
патрубка котла 3/4”G. Перед выполнением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подвода газа, с целью удаления 
возможных загрязнений, которые могут 
помешать правильному функционированию 
котла. Следует также убедиться в том, что 
подаваемый газ соответствует тому типу 
газа, для которого разработан котел (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели котла). В противном случае 
следует произвести модификацию котла 
для его настройки на другой тип газа (см. 
“Модификация устройств в случае изменения 
типа газа”). Необходимо также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана 
или сжиженного газа), предназначенной для 
питания котла, и убедиться в его соответствии 
установленным требованиям, так как 
недостаточная величина давления может 
отрицательно сказаться на мощности котла 
и привести к проблемам для пользователя. 
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. Труба подачи газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
д е й с т в у ю щ и м  н о р м а т и в а м ,  ч т о б ы 
г а р а н т и р о в а т ь  т р е б у е м ы й  р а с х о д 
подаваемого на горелку газа даже при 
максимальной мощности и обеспечивать 
эксплуатационные характеристики котла 
(технические характеристики). Применяемые 
соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

Качество газа. TКотел был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений; при 
наличии загрязнений необходимо установить 
соответствующие фильтры перед котлом для 
обеспечения чистоты топлива.

Резервуары для хранения газа (в случае 
питания от накопительной системы 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые резервуары 

для хранения сжиженного газа содержат 
остатки инертного газа (азота), которые 
обедняют поступающую в котел смесь и 
вызывают неполадки в работе котла.

- В процессе хранения газа в резервуарах 
в  с м е с и  с ж и же н н ог о  г а з а  м оже т 
возникать расслоение ее компонентов. 
Э т о  я в л е н и е  м оже т  п ри в од и т ь  к 
изменению теплопроизводительности 
поступающей в котел смеси, что влияет на 
эксплуатационные качества котла.
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действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и самого котла от твердых 
отложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений. В целях 
сохранения гарантии на теплообменник 
необходимо также соблюдать условия, 
приведенные в пар. 1.18.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём 
с использованием соединений на шаблоне 
котла. Выходы предохранительных клапанов 
котла должны быть подключены к сливу. 
В противном случае изготовитель котла 
не будет нести ответственности в случае 
затопления помещения в результате 
срабатывания предохранительных клапанов.

Внимание: компания Immergas не несет 
ответственности за ущерб, вызванный 
установкой приборов автоматической 
подпитки системы отопления.

Внимание: чтобы обеспечить длительный 
срок службы котла, а также сохранить 
его характеристики и эффективность, 
рекомендуется установить комплект 
“дозатора полифосфатов” при использовании 
воды, характеристики которой могут 
способствовать образованию известковых 
отложений.

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном газе (LPG). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного 
патрубка котла 3/4”G. Перед выполнением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подвода газа, с целью удаления 
возможных загрязнений, которые могут 
помешать правильному функционированию 
котла. Следует также убедиться в том, что 
подаваемый газ соответствует тому типу 
газа, для которого разработан котел (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели котла). В противном случае 
следует произвести модификацию котла 
для его настройки на другой тип газа (см. 
“Модификация устройств в случае изменения 
типа газа”). Необходимо также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана 
или сжиженного газа), предназначенной для 
питания котла, и убедиться в его соответствии 
установленным требованиям, так как 
недостаточная величина давления может 
отрицательно сказаться на мощности котла 
и привести к проблемам для пользователя. 
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. Труба подачи газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
д е й с т в у ю щ и м  н о р м а т и в а м ,  ч т о б ы 
г а р а н т и р о в а т ь  т р е б у е м ы й  р а с х о д 
подаваемого на горелку газа даже при 
максимальной мощности и обеспечивать 
эксплуатационные характеристики котла 
(технические характеристики). Применяемые 
соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

Качество газа. TКотел был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений; при 
наличии загрязнений необходимо установить 
соответствующие фильтры перед котлом для 
обеспечения чистоты топлива.

Резервуары для хранения газа (в случае 
питания от накопительной системы 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые резервуары 

для хранения сжиженного газа содержат 
остатки инертного газа (азота), которые 
обедняют поступающую в котел смесь и 
вызывают неполадки в работе котла.

- В процессе хранения газа в резервуарах 
в  с м е с и  с ж и же н н ог о  г а з а  м оже т 
возникать расслоение ее компонентов. 
Э т о  я в л е н и е  м оже т  п ри в од и т ь  к 
изменению теплопроизводительности 
поступающей в котел смеси, что влияет на 
эксплуатационные качества котла.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

1.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Котел “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” 
имеет класс защиты IPX5D. Электрическая 
безопасность котла обеспечивается только 
при его надлежащем подсоединении к 
эффективном у конт у ру заземления, 
в ы п о л н е н н о м у  в  с о о т в е т с т в и и  с 
действующими нормами безопасности.

Внимание :  компания Immergas S.p.A. 
снимает с себя всякую ответственность за 
материальный ущерб и вред, нанесенный 
здоровью людей вследствие отсутствия 
з а з е м ле н и я  ко тл а  и  не с о бл юд е н и я 
соответствующих норм безопасности.

Уб е д и т е с ь  т а к ж е ,  ч т о  п а р а м е т р ы 
эле к т ри че с кой  с е т и  с о о т в е тс т ву ю т 
максимальной потребляемой мощности 
котла, величина которой указана на табличке 
номинальных данных на стенке котла. Котлы 
поставляются с кабелем электропитания 
“X” без вилки. Кабель электропитания 
должен включаться в электрическую сеть 
напряжением 230В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности LN и с заземлением; 

 в линии должен быть предусмотрен 
двухполюсный переключатель III категории 
перенапряжения. В случае замены кабеля 
питания обратиться в специализированную 
компанию (например, в Авторизованную 
службу технической поддержки). 
К а б е л ь  э л е к т р о п и т а н и я  д о л ж е н 
прокладываться в соответствии с указаниями 
(Рис. 1-3). 
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя сети на электронной плате 
котла используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока З,15А. При 
подсоединении котла к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
многогнездовые розетки и удлинители.

1.5 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ.

Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение котла, в целях сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
т щ а т е л ь н о  п р о м о й т е  в с ю  с и с т е м у 
отопления (трубопроводы, радиаторы и т.д.) 
специальными составами для декапирования 
или растворителями накипи для удаления 
возможных остаточных продуктов, которые 
могут отрицательно сказываться на работе 
котла.

Рекомендуется проводить химическую 
обработку воды тепловой установки согласно 
действующим техническим нормам с целью 
защиты системы и самого котла от твердых 
отложений (например, накипи), образования 
грязи и других вредных отложений. В целях 
сохранения гарантии на теплообменник 
необходимо также соблюдать условия, 
приведенные в пар. 1.18.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём 
с использованием соединений на шаблоне 
котла. Выходы предохранительных клапанов 
котла должны быть подключены к сливу. 
В противном случае изготовитель котла 
не будет нести ответственности в случае 
затопления помещения в результате 
срабатывания предохранительных клапанов.

Внимание: компания Immergas не несет 
ответственности за ущерб, вызванный 
установкой приборов автоматической 
подпитки системы отопления.

Внимание: чтобы обеспечить длительный 
срок службы котла, а также сохранить 
его характеристики и эффективность, 
рекомендуется установить комплект 
“дозатора полифосфатов” при использовании 
воды, характеристики которой могут 
способствовать образованию известковых 
отложений.

1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ 
МАГИСТРАЛИ.

Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) и сжиженном газе (LPG). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим 
или равным диаметру соединительного 
патрубка котла 3/4”G. Перед выполнением 
подсоединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подвода газа, с целью удаления 
возможных загрязнений, которые могут 
помешать правильному функционированию 
котла. Следует также убедиться в том, что 
подаваемый газ соответствует тому типу 
газа, для которого разработан котел (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели котла). В противном случае 
следует произвести модификацию котла 
для его настройки на другой тип газа (см. 
“Модификация устройств в случае изменения 
типа газа”). Необходимо также замерить 
динамическое давление в магистрали (метана 
или сжиженного газа), предназначенной для 
питания котла, и убедиться в его соответствии 
установленным требованиям, так как 
недостаточная величина давления может 
отрицательно сказаться на мощности котла 
и привести к проблемам для пользователя. 
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. Труба подачи газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
д е й с т в у ю щ и м  н о р м а т и в а м ,  ч т о б ы 
г а р а н т и р о в а т ь  т р е б у е м ы й  р а с х о д 
подаваемого на горелку газа даже при 
максимальной мощности и обеспечивать 
эксплуатационные характеристики котла 
(технические характеристики). Применяемые 
соединения должны соответствовать 
действующим нормам.

Качество газа. TКотел был изготовлен 
для работы на газе без загрязнений; при 
наличии загрязнений необходимо установить 
соответствующие фильтры перед котлом для 
обеспечения чистоты топлива.

Резервуары для хранения газа (в случае 
питания от накопительной системы 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые резервуары 

для хранения сжиженного газа содержат 
остатки инертного газа (азота), которые 
обедняют поступающую в котел смесь и 
вызывают неполадки в работе котла.

- В процессе хранения газа в резервуарах 
в  с м е с и  с ж и же н н ог о  г а з а  м оже т 
возникать расслоение ее компонентов. 
Э т о  я в л е н и е  м оже т  п ри в од и т ь  к 
изменению теплопроизводительности 
поступающей в котел смеси, что влияет на 
эксплуатационные качества котла.
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CABLU DE ALIMENTARE

1.6 CONEXIUNILE ELECTRICE.
Centrala “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” este 
prevăzută, pentru întreg aparatul, cu un grad de 
protecție IPX5D. Siguranța electrică a aparatului 
se obține numai atunci când acesta este conectat 
corect la o instalație eficientă de împământare, 
realizată conform prevederilor normelor de 
siguranță în vigoare.

Atenție: producătorul nu își asumă responsabili-
tatea pentru daune aduse persoanelor sau lucru-
rilor datorate lipsei conexiunii la împământare a 
centralei şi a nerespectării normelor de referință.

Verificați, de asemenea, ca instalația electrică să 
fie adecvată puterii maxime absorbite de aparat 
indicată pe plăcuța de timbru aplicată pe aparat.
Centralele sunt dotate cu cablu de alimentare 
special de tip “X” fără ştecher. Cablul de ali-
mentare trebuie conectat la o rețea de 230V 
±10% / 50Hz respectând polaritatea L-N și 
împământarea , rețea pe care trebuie să se 
afle un întreruptor omnipolar cu categoria de 
supratensiune de clasă III. În cazul înlocuirii 
cablului de alimentare adresați-vă unei societăți 
autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de 
Asistență Tehnică).
Cablul de alimentare trebuie să respecte traseul 
prestabilit (Fig. 1-3).
În cazul în care trebuie înlocuită siguranța de 
pe placa de reglare, folosiți o siguranță de 3,15A 
rapidă. Pentru alimentarea generală a aparatului 
de la rețeaua electrică, nu este permisă utilizarea 
de adaptoare, prize multiple și prelungitoare.

1.5 RACORDĂRILE HIDRAULICE.
Atenție: înainte de a racorda centrala, pentru a 
nu pierde garanția asigurată pentru schimbătorul 
primar, spălați bine instalația termică (conducte, 
corpuri de încălzire etc.) cu produse decapante 
sau dezincrustante, în măsură să elimine rezidu-
urile care ar putea compromite buna funcționare 
a centralei.

Conform normelor tehnice în vigoare, se reco-
mandă tratarea apei din instalația termică și hi-
drică, cu scopul de a proteja instalația și aparatul 
împotriva depunerilor (de exemplu, depuneri de 
calcar), împotriva formării nămolului și a altor 
depuneri nocive. Pentru a nu pierde garanţia 
schimbătorului trebuie respectate recomandările 
din Capitolul 1.18.

Racordările hidraulice trebuie să fie realizate în 
mod rațional utilizând punctele de racordare 
aflate pe centrală. Evacuarea supapei de sigu-
ranță a centralei trebuie să fie racordată la o 
pâlnie de evacuare. Producătorul nu își asumă 
responsabilitatea, dacă supapa de evacuare intră 
în funcțiune și inundă încăperea.

Atenție: producătorul nu își asumă responsabi-
litatea în caz de daune cauzate de montarea unor 
dispozitive automate de umplere.

Atenție: pentru a păstra caracteristicile și efici-
ența aparatului se recomandă instalarea kit-ului 
"dozator de polifosfați" în cazul utilizării apei cu 
caracteristici care pot provoca apariția depunerilor 
de calcar.

1.4 RACORDAREA LA CONDUCTELE 
DE GAZ.

Centralele noastre au fost proiectate pentru a 
funcționa cu gaz metan (G20) sau GPL. Con-
ducta de alimentare trebuie să fie egală sau mai 
mare decât racordul centralei 3/4”G. Înainte de 
a racordarea la gaz curățați cu atenție interiorul 
tuturor conductelor instalației de alimentare cu 
combustibil pentru a elimina reziduurile care ar 
putea compromite buna funcționare a centralei. 
Trebuie, de asemenea, verificat ca gazul distribuit 
să corespundă cu cel pentru care a fost proiectată 
centrala (a se vedea plăcuța de timbru aplicată pe 
centrală). Dacă acestea sunt diferite este necesară 
adaptarea la alt tip de gaz (a se vedea modificarea 
aparatelor în cazul schimbării tipului de gaz). 
Este importantă verificarea presiunii dinamice 
a rețelei (metan sau G.P.L.) care va fi utilizată 
pentru alimentarea centralei; dacă aceasta nu 
este suficientă poate influența puterea centralei, 
provocând neplăceri utilizatorului. 
Asigurați-vă ca racordarea robinetului de gaz 
să fie efectuată corect. Conducta de admisie 
a gazului combustibil trebuie să fie corect di-
mensionată, conform prevederilor normelor în 
vigoare, atât pentru a garanta cantitatea de gaz 
necesară la arzător și în condiții de funcționare la 
putere maximă a centralei, cât și pentru a asigura 
performanțele aparatului (date tehnice). Sistemul 
de racorduri trebuie să fie conform prevederilor 
normelor în vigoare.

Calitatea gazului combustibil. Aparatul a fost 
proiectat pentru a funcționa cu gaz combustibil 
fără impurități; în caz contrar se recomandă să 
introduceți filtre în amonte de aparat, cu scopul 
de a asigura puritatea combustibilului.

Rezervoare de stocare (în cazul alimentării de 
la un depozit de GPL).
- Se poate întâmpla ca rezervoarele noi de stocare 

a GPL să conțină reziduuri de gaz inert (azot) 
care pot reduce caracteristicile amestecului de 
GPL distribuit aparatului, provocând funcțio-
narea neadecvată a acestuia.

- Din cauza compoziției amestecului de GPL, 
în timpul perioadei de stocare în rezervoare, 
poate avea loc stratificarea componentelor 
amestecului. Acest lucru poate provoca o 
variație a puterii calorifice a amestecului dis-
tribuit aparatului și modificarea ulterioară a 
performanțelor acestuia.
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POWER CABLE

1.6 ELECTRICAL CONNECTION.
The “Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E” boiler 
has an IPX5D protection rating for the entire 
appliance. Electrical safety of the appliance is 
reached only when it is correctly connected to an 
efficient earthing system as specified by current 
safety standards.

Attention: the manufacturer declines any res-
ponsibility for damage or physical injury caused 
by failure to connect the boiler to an efficient 
earth system or failure to comply with the refe-
rence standards.

Also ensure that the electrical installation cor-
responds to maximum absorbed power specifi-
cations as shown on the boiler data nameplate.
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection;  this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III overvol-
tage category. When replacing the power supply 
cable, contact a qualified firm (e.g. the Autho-
rised After-Sales Technical Assistance Service).
The power cable must be laid as shown (Fig. 1-3).
In the event of mains fuse replacement on the 
P.C.B., use a 3.15A quick-blow fuse. For the 
main power supply to the appliance, never use 
adapters, multiple sockets or extension leads.

1.5 HYDRAULIC CONNECTION.
Attention: in order not to void the heat primary 
exchanger warranty, before making the boiler 
connections, carefully clean the heating system 
(pipes, radiators, etc.) with special pickling or 
de-scaling products to remove any deposits that 
could compromise correct boiler operation.

A treatment of the heating and water system 
water is required, in compliance with the tech-
nical standards in force, in order to protect the 
system and the appliance from deposits (e.g. 
scale), slurry or other hazardous deposits. In 
order not to void the heat exchanger warranty, 
you are required to comply with what has been 
prescribed in Paragraph 1.18.

Hydraulic connections must be made in a 
rational way using the couplings on the boiler 
template. The boiler safety valve outlet must be 
connected to a draining funnel. Otherwise, the 
manufacturer declines any responsibility in case 
of flooding if the drain valve cuts in.

Attention: the manufacturer declines all liability 
in the event of damage caused by the installation 
of an automatic filling system.

Attention: to preserve the duration of appliance 
efficiency features, in the presence of water whose 
features can lead to the deposit of lime scale, 
installation of the “polyphosphate dispenser” kit 
is recommended.

1.4 GAS CONNECTION.
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) or LPG. Supply pipes must be the same 
as or larger than the 3/4”G boiler fitting. Before 
connecting the gas line, carefully clean inside all 
the fuel feed system pipes to remove any residue 
that could impair boiler efficiency. Also make 
sure the gas corresponds to that for which the 
boiler is prepared (see boiler data nameplate). If 
different, the boiler must be converted for ope-
ration with the other type of gas (see converting 
appliance for other gas types). The dynamic gas 
supply (methane or LPG) pressure must also be 
checked according to the type used in the boiler, 
which must be in compliance, as insufficient 
levels can reduce generator output and cause 
malfunctions.
Ensure correct gas cock connection. The gas 
supply pipe must be suitably dimensioned 
according to current regulations in order to gu-
arantee correct gas flow rate to the burner even 
in conditions of maximum generator output and 
to guarantee appliance efficiency (technical spe-
cifications). The coupling system must conform 
to standards in force.

Fuel gas quality. The appliance was designed to 
operate with combustible gas free of impurities; 
otherwise it is advisable to fit special filters 
upstream of the appliance to restore the purity 
of the fuel.

Storage tanks (in case of supply from LPG 
depot).
- New LPG storage tanks may contain residual 

inert gases (nitrogen) that degrade the mixture 
delivered to the appliance casing functioning 
anomalies.

- Due to the composition of the LPG mixture, 
layering of the mixture components may occur 
during the period of storage in the tanks. This 
can cause a variation in the heating power of 
the mixture delivered to the appliance, with 
subsequent change in its performance.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

 Увага: при необхідності вкоротити трубу 
виводу та/або подовжування труби, 
зважайте на те, що внутрішня труба 
повинна завжди виступати на 5 мм від 
зовнішнього каналу.

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

 Увага: при необхідності вкоротити трубу 
виводу та/або подовжування труби, 
зважайте на те, що внутрішня труба 
повинна завжди виступати на 5 мм від 
зовнішнього каналу.

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

 Увага: при необхідності вкоротити трубу 
виводу та/або подовжування труби, 
зважайте на те, що внутрішня труба 
повинна завжди виступати на 5 мм від 
зовнішнього каналу.

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

 Увага: при необхідності вкоротити трубу 
виводу та/або подовжування труби, 
зважайте на те, що внутрішня труба 
повинна завжди виступати на 5 мм від 
зовнішнього каналу.

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

 Увага: при необхідності вкоротити трубу 
виводу та/або подовжування труби, 
зважайте на те, що внутрішня труба 
повинна завжди виступати на 5 мм від 
зовнішнього каналу.

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.
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залежить від температури середовища, яке 
проходить всередині труби, і змінюється 
в залежності від забору повітря або 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини труби (у метрах) того ж самого 
діаметру; так звана еквівалентна довжина 
розрахована на основі співвідношення між 
відповідними коефіцієнтами опору. Усі 
котли мають максимальний коефіцієнт 
опору, визначений експериментально і 
рівний 100. Максимальний коефіцієнт 
опору відповідає допустимому опору, 
який спостерігається при максимально 
допустимій довжині труби з усіма типами 
комплекту сполучень і роз'ємів. Набір 
цієї інформації дозволяє виконувати 
розрахунки для перевірки можливості 
р е а л і з а ц і ї  н а й р і з н о м а н і т н і ш и х 
конфігурацій димоходів.

Примітка: для визначення розміру димоходу 
з використанням комерційних компонентів, 
зверніться до таблиці параметрів згоряння 
(Пар. 3.17).

• Монтаж ущільнень. Для правильного 
розташування манжетних ущільнювачів 
на ліктях і подовженнях, необхідно 
дотримуватися напрямку монтажу, що 
зображений на малюнку (Мал. 1-5).

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ч е п л е н н я 
подовжувачів труб та концентричних 
колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі 
дії: Вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно штировим 
кінцем (гладким) до гніздового кінця (з 
ущільнювальним кільцем) попередньо 
встановленого елементу, у цей спосіб 
забезпечуються правильні щільність та 
стикування елементів.

 Увага: при необхідності вкоротити трубу 
виводу та/або подовжування труби, 
зважайте на те, що внутрішня труба 
повинна завжди виступати на 5 мм від 
зовнішнього каналу.

• П Р И М І Т К А :  з  м е т о ю  б е з п е к и 
рекомендується не заблоковувати, хай 
навіть тимчасово, вивідний термінал 
всмоктування/виводу котла.

• П Р И М І Т К А :  п і д  ч а с  у с т а н о в к и 
горизонтальних трубопроводів слід 
дотримуватися мінімального нахилу 
трубопроводів на 3 % у напрямку котла, 
а через кожні 3 метри встановлювати 
хомути з вкладишем для неізольованих 
трубопроводів, і через кожні 2 метри для 
ізольованих трубопроводів.

Встановлення мембран. Для правильної 
роботи котла на виході з герметичної камери 
і перед трубою впуску/випуску повинна бути 
встановлена мембрана (Мал. 1-6).
Вибір належної мембрани відбувається в 
залежності від типу трубопроводу і його 
максимальної протяжності: цей розрахунок 
можна виконати за допомогою наступних 
таблиць:

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Е л е к т р и ч н е  п і д к л ю ч е н н я  C A R V 2 

або хронотермостату On/Off (опція). 
Наступні операції повинні проводитися 
після вимкнення живлення. У разі його 
використання хронотермостат приміщення 
On/Off треба приєднати на затискачі 40 та 
41, усунувши перемичку X40 (Мал. 3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
Ввімкн/Вимкн (On/Off ) «чистого» типу, 
тобто не залежать від напруги в мережі, 
інакше може пошкодитися електронна плата 
регулювання. У разі його використання, 
CARV2  повинен приєднуватися до затискачів 
40 та 41, усунувши перемичку X40 на 
електронній платі, звертаючи увагу на те, 
щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, 
але при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, 
слід обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно чинних норм 
щодо електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже перед 
ввімкненням електричного живлення котла 
слід переконатися в дотриманні цієї умови.

1.8 ДИМОВІ СИСТЕМИ.
Виробник рекомендує використовувати 
димохід, що він його пропонує, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів забору повітря та 
відведення димових газів, без яких робота 
котла неможлива.

Увага: котел повинен бути встановлений 
тільки в поєднанні з системою забору 
повітря і відведення димових газів Immer-
gas з оригінального полімерного матеріалу, 
за виключенням конфігурації С6, як це 
передбачено чинними нормами. Цей 
димар можна розпізнати за спеціальними 
розпізнавальним знаком та надписом: "Не 
для конденсаційних котлів".

Трубопроводи для відведення димових 
газів не повинні перебувати у контакті 
з  легкозаймис тими матеріа лами або 
поблизу від них, крім того, вони не повинні 
перетинати будівельні конструкції або стіни 
з легкозаймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентних довжин. 
Кожен компонент системи димових труб 
має Коефіцієнт опору, визначений шляхом 
експериментальних випробувань та 
наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є безрозмірною величиною. Натомість він 

1.7 ПУЛЬТИ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ І ПРОГРАМОВАНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ 
(ОПЦІОНАЛЬНО).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4).
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
за допомогою лише 2 проводів. Уважно 
прочитайте інструкції з установлення та 
експлуатації, що містяться в комплекті з 
аксесуаром.
• Цифровий хронотермостат On / Off. 

Хронотермостат дозволяє:
 - встановити два значення кімнатної 

температури : одне - на день (комфортна 
температура) і одне - на ніч (знижена 
температура);

 - встановити тижневий графік з чотирма 
вмиканнями та вимиканнями в день;

 - вибрати бажаний варіант роботи із різних 
можливих варіантів:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г ул юв а н н я м 
температури).

 - автоматичний режим (з встановленою 
програмою).

 - вимушений автоматичний режимі 
(тимчас ов а  зміна  темпер ат у ри в 
автоматичній програмі).

Для живлення хронотермостату знадобляться 
2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

• Пульт Amico RemotoV2 (CARV2). Панель 
керування дозволяє корист увачеві, 
крім зазначених у попередньому пункті 
функцій, контролювати і мати під рукою 
всю необхідну інформацію про роботу 
пристрою та установки опалення, з 
можливістю, при бажанні, вносити зміни 
у задані раніше параметри без необхідності 
бути присутнім у приміщенні, в якому 
встановлено пристрій. Пульт оснащений 
автодіагностикою для відображення на 
дисплеї можливих аномалій в роботі 
котла. Кліматичний хронотермостат, 
що вбудований в пульт дистанційного 
управління, дозволяє пристосувати робочу 
температуру системи до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Пульт CARV2 живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
пристроєм.

трубопровода и, следовательно, изменяется 
в зависимости от того, происходит 
ли всасывание воздуха или удаление 
дыма. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра, так называемой 
эквивалентной длине, получаемой по 
отношению между соответствующими 
коэффициентами сопротивления. Все 
котлы имеют максимальный коэффициент 
сопротивления, получаемый опытным 
путём, со значением 100. Максимально 
допустимый коэффициент сопротивления 
соответствует сопротивлению, полученному 
для максимально допустимой длины труб 
с каждым типом комплекта терминалов. 
С о в о к у п н о с т ь  э т о й  и н ф о р м а ц и я 
позволяет производить расчёты для 
проверки возможности создания самых 
разнообразных конфигураций систем 
дымоудаления.

Примечание: для определения размеров 
дымохода с использованием коммерческих 
комплектующих следует обратиться к 
таблице параметров горения (пар 3.17).

• Установка уплотнителей с двойной 
кромкой. Для правильной установки 
уплотнителей с кромкой на колена 
трубопроводов и удлинители, необходимо 
соблюдать направление монтажа (Рис. 1-5).

• Соединение удлинительных насадок труб 
и коаксиальных колен. Для установки 
удлинителей насадок с другими элементами 
д ы м о о т в од я щ е й  с и с т е м ы  с л ед у е т 
действовать следующим образом: вставить 
коаксиальную трубу или коаксиальное 
колено гладкой стороной “папа” в горловину 
“мама” (с манжетным уплотнением) на 
предварительно установленный элемент до 
упора, при этом достигается соединение и 
необходимое уплотнение всех элементов.

 В н и м а н и е :  п р и  н е о б х о д и м о с т и 
укоротить дымоотводящий терминал и/
или коаксиальную насадку-удлинитель 
следует иметь в виду, что внутренний 
дымоход должен всегда выступать на 5 мм 
относительно внешнего.

• Примечание:  в целях безопасности 
не рекомендуется загромождать, даже 
вр еменно,  термина л в с асыв ания / 
дымоудаления котла.

•  Примечание: при монтаже горизонтальных 
трубопроводов необходимо соблюдать 
минимальный наклон трубопроводов 
3° в направлении котла и устанавливать 
монтажный хому т с дюбелем через 
каждые 3 метра для неизолированных 
трубопроводов и через каждые 2 метра для 
трубопроводов с изоляцией.

Установка диафрагм. Для обеспечения 
нормальной работы котла на выходе 
герметичной камеры и перед каналом 
всасывания / дымоудаления  необходимо 
установить диафрагму (Рис. 1-6).
Выбор подходящей диафрагмы производится 
на основе типа дымоудаления и максимальной 
длины: данный расчёт можно производить с 
использованием следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы поставляются в 
стандартном комплекте вместе с котлом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (опция). 
Н и ж е о п и с а н н ы е  о п е р а ц и и  д о л ж н ы 
выполняться после отключения напряжения 
от котла.  Термостат или комнатный 
хронотермостат Вкл./Выкл. подключается к 
клеммам 40 и 41 с удалением перемычки Х40 
(Рис. 3-2). Убедитесь, что контакт термостата 
Вкл./Выкл. «сухого» типа, то есть не зависит 
от напряжения сети, в противном случае 
может быть повреждена электронная плата. 
При использовании CARV2 подключение 
должно выполняться к клеммам 40 и 41 с 
удалением перемычки Х40 на электронной 
плате и с соблюдением полярности (Рис. 
3-2). При несоблюдении полярности CARV2 

останется в исправном состоянии, но не 
будет работать. К одному котлу возможно 
подключение лишь одного ПДУ.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
дис т а нционног о  у пр а вления  CARV2 

необходимо предоставить два отдельных 
п р о в о д а ,  с о г л а с н о  д е й с т в у ю щ и м 
нормативным требованиям, касающихся 
электрических установок. Все трубы котла 
никогда не должны использоваться как 
клеммы заземления электропроводки. 
Убедитесь в этом перед выполнением 
электрического подключения котла.

1.8 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ.
Производитель рекомендует применять 
системы дымоудаления Immergas, которые 
поставляются отдельно от котла, при 
этом существуют различные решения для 
установки терминалов всасывания воздуха 
и дымоудаления, без которых котел не может 
работать.

Внимание: Котел должен устанавливаться 
только вместе с оригинальной системой 
дымоудаления Immergas. Исключение 
составляет конфигурация С6 согласно 
действующим нормативам. Указанная 
система имеет специальное обозначение: 
«не для конденсационных котлов».

Тр у б о п р о в о д ы  д ы м о у д а л е н и я  н е 
должны соприкасаться или проходить 
вблизи воспламеняющихся материалов, 
они также не должны проходить через 
строительные конструкции или стены из 
воспламеняющихся материалов.

•  Ко э ф фи ц ие н т ы  с оп р о т и вле н и я  и 
э к в и в а л е н т н ы е  д л и н ы .  К а ж д ы й 
компонент сис темы дымоуда ления 
обладает коэффициентом сопротивления, 
получаемым экспериментальным путем и 
приведённым в таблице ниже. Коэффициент 
сопротивления отдельного компонента не 
зависит от типа котла, на который он 
устанавливается, и представляет собой 
безразмерную величину. Этот коэффициент 
зависит от температуры жидкостей внутри 

1.7 ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И КОМНАТНЫЕ 
ХРОНОТЕРМОСТАТЫ (ОПЦИЯ).

Котел рассчитан на применение комнатных 
х р о н о т е р м о с т а т о в  и л и  у с т р о й с т в 
дистанционного управления, которые 
поставляются как дополнительный комплект 
к стандартной комплектации (Рис. 1-4).
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяются с помощью 2 проводов. 
Прочитайте внимательно инструкцию по 
установке и эксплуатации, поставляемую с 
данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл./Выкл. 

Хронотермостат позволяет:
 - установить два значения температуры 

окружающей среды: одно для дня 
(комфортная температура) и одно для 
ночи (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - р у ч н о й  р е ж и м  ( с  р е г у л и р у е м о й 
температурой).

 - автоматический режим (с установленной 
программой).

 - принудительный автоматический режим 
(с мгновенным изменением температуры 
автоматической программы).

Хронотермостат питается от 2 щелочных 
батареек 1,5В типа LR 6;

• Пульт дистанционного управления CARV2 

с датчиком температуры помещения. 
Кроме вышеуказанных функций панель 
CARV2 позволяет пользователю, иметь 
под контролем, а главное, под рукой, всю 
необходимую информацию относительно 
работы котла и отопительной системы с 
возможностью изменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом в мес то 
установки котла. Пульт оснащен системой 
самодиагностики, которая отображает на 
дисплее все возможные неполадки в работе 
котла. Датчик температуры помещения, 
встроенный в панель дистанционного 
управления, позволяет регулировать 
температ у ру подачи в ус тановк у в 
зависимости от необходимой степени 
отопления помещения таким образом, 
чтобы достичь желаемой температуры в 
помещении с высокой точностью, а значит, 
и с очевидной экономией затрат. CARV2 
питается непосредственно от котла по 
тем же 2 проводам, которые служат для 
передачи данных между котлом и ПДУ.

трубопровода и, следовательно, изменяется 
в зависимости от того, происходит 
ли всасывание воздуха или удаление 
дыма. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра, так называемой 
эквивалентной длине, получаемой по 
отношению между соответствующими 
коэффициентами сопротивления. Все 
котлы имеют максимальный коэффициент 
сопротивления, получаемый опытным 
путём, со значением 100. Максимально 
допустимый коэффициент сопротивления 
соответствует сопротивлению, полученному 
для максимально допустимой длины труб 
с каждым типом комплекта терминалов. 
С о в о к у п н о с т ь  э т о й  и н ф о р м а ц и я 
позволяет производить расчёты для 
проверки возможности создания самых 
разнообразных конфигураций систем 
дымоудаления.

Примечание: для определения размеров 
дымохода с использованием коммерческих 
комплектующих следует обратиться к 
таблице параметров горения (пар 3.17).

• Установка уплотнителей с двойной 
кромкой. Для правильной установки 
уплотнителей с кромкой на колена 
трубопроводов и удлинители, необходимо 
соблюдать направление монтажа (Рис. 1-5).

• Соединение удлинительных насадок труб 
и коаксиальных колен. Для установки 
удлинителей насадок с другими элементами 
д ы м о о т в од я щ е й  с и с т е м ы  с л ед у е т 
действовать следующим образом: вставить 
коаксиальную трубу или коаксиальное 
колено гладкой стороной “папа” в горловину 
“мама” (с манжетным уплотнением) на 
предварительно установленный элемент до 
упора, при этом достигается соединение и 
необходимое уплотнение всех элементов.

 В н и м а н и е :  п р и  н е о б х о д и м о с т и 
укоротить дымоотводящий терминал и/
или коаксиальную насадку-удлинитель 
следует иметь в виду, что внутренний 
дымоход должен всегда выступать на 5 мм 
относительно внешнего.

• Примечание:  в целях безопасности 
не рекомендуется загромождать, даже 
вр еменно,  термина л в с асыв ания / 
дымоудаления котла.

•  Примечание: при монтаже горизонтальных 
трубопроводов необходимо соблюдать 
минимальный наклон трубопроводов 
3° в направлении котла и устанавливать 
монтажный хому т с дюбелем через 
каждые 3 метра для неизолированных 
трубопроводов и через каждые 2 метра для 
трубопроводов с изоляцией.

Установка диафрагм. Для обеспечения 
нормальной работы котла на выходе 
герметичной камеры и перед каналом 
всасывания / дымоудаления  необходимо 
установить диафрагму (Рис. 1-6).
Выбор подходящей диафрагмы производится 
на основе типа дымоудаления и максимальной 
длины: данный расчёт можно производить с 
использованием следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы поставляются в 
стандартном комплекте вместе с котлом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (опция). 
Н и ж е о п и с а н н ы е  о п е р а ц и и  д о л ж н ы 
выполняться после отключения напряжения 
от котла.  Термостат или комнатный 
хронотермостат Вкл./Выкл. подключается к 
клеммам 40 и 41 с удалением перемычки Х40 
(Рис. 3-2). Убедитесь, что контакт термостата 
Вкл./Выкл. «сухого» типа, то есть не зависит 
от напряжения сети, в противном случае 
может быть повреждена электронная плата. 
При использовании CARV2 подключение 
должно выполняться к клеммам 40 и 41 с 
удалением перемычки Х40 на электронной 
плате и с соблюдением полярности (Рис. 
3-2). При несоблюдении полярности CARV2 

останется в исправном состоянии, но не 
будет работать. К одному котлу возможно 
подключение лишь одного ПДУ.

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
дис т а нционног о  у пр а вления  CARV2 

необходимо предоставить два отдельных 
п р о в о д а ,  с о г л а с н о  д е й с т в у ю щ и м 
нормативным требованиям, касающихся 
электрических установок. Все трубы котла 
никогда не должны использоваться как 
клеммы заземления электропроводки. 
Убедитесь в этом перед выполнением 
электрического подключения котла.

1.8 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ.
Производитель рекомендует применять 
системы дымоудаления Immergas, которые 
поставляются отдельно от котла, при 
этом существуют различные решения для 
установки терминалов всасывания воздуха 
и дымоудаления, без которых котел не может 
работать.

Внимание: Котел должен устанавливаться 
только вместе с оригинальной системой 
дымоудаления Immergas. Исключение 
составляет конфигурация С6 согласно 
действующим нормативам. Указанная 
система имеет специальное обозначение: 
«не для конденсационных котлов».

Тр у б о п р о в о д ы  д ы м о у д а л е н и я  н е 
должны соприкасаться или проходить 
вблизи воспламеняющихся материалов, 
они также не должны проходить через 
строительные конструкции или стены из 
воспламеняющихся материалов.

•  Ко э ф фи ц ие н т ы  с оп р о т и вле н и я  и 
э к в и в а л е н т н ы е  д л и н ы .  К а ж д ы й 
компонент сис темы дымоуда ления 
обладает коэффициентом сопротивления, 
получаемым экспериментальным путем и 
приведённым в таблице ниже. Коэффициент 
сопротивления отдельного компонента не 
зависит от типа котла, на который он 
устанавливается, и представляет собой 
безразмерную величину. Этот коэффициент 
зависит от температуры жидкостей внутри 

1.7 ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И КОМНАТНЫЕ 
ХРОНОТЕРМОСТАТЫ (ОПЦИЯ).

Котел рассчитан на применение комнатных 
х р о н о т е р м о с т а т о в  и л и  у с т р о й с т в 
дистанционного управления, которые 
поставляются как дополнительный комплект 
к стандартной комплектации (Рис. 1-4).
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяются с помощью 2 проводов. 
Прочитайте внимательно инструкцию по 
установке и эксплуатации, поставляемую с 
данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл./Выкл. 

Хронотермостат позволяет:
 - установить два значения температуры 

окружающей среды: одно для дня 
(комфортная температура) и одно для 
ночи (пониженная температура);

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - р у ч н о й  р е ж и м  ( с  р е г у л и р у е м о й 
температурой).

 - автоматический режим (с установленной 
программой).

 - принудительный автоматический режим 
(с мгновенным изменением температуры 
автоматической программы).

Хронотермостат питается от 2 щелочных 
батареек 1,5В типа LR 6;

• Пульт дистанционного управления CARV2 

с датчиком температуры помещения. 
Кроме вышеуказанных функций панель 
CARV2 позволяет пользователю, иметь 
под контролем, а главное, под рукой, всю 
необходимую информацию относительно 
работы котла и отопительной системы с 
возможностью изменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом в мес то 
установки котла. Пульт оснащен системой 
самодиагностики, которая отображает на 
дисплее все возможные неполадки в работе 
котла. Датчик температуры помещения, 
встроенный в панель дистанционного 
управления, позволяет регулировать 
температ у ру подачи в ус тановк у в 
зависимости от необходимой степени 
отопления помещения таким образом, 
чтобы достичь желаемой температуры в 
помещении с высокой точностью, а значит, 
и с очевидной экономией затрат. CARV2 
питается непосредственно от котла по 
тем же 2 проводам, которые служат для 
передачи данных между котлом и ПДУ.

трубопровода и, следовательно, изменяется 
в зависимости от того, происходит 
ли всасывание воздуха или удаление 
дыма. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра, так называемой 
эквивалентной длине, получаемой по 
отношению между соответствующими 
коэффициентами сопротивления. Все 
котлы имеют максимальный коэффициент 
сопротивления, получаемый опытным 
путём, со значением 100. Максимально 
допустимый коэффициент сопротивления 
соответствует сопротивлению, полученному 
для максимально допустимой длины труб 
с каждым типом комплекта терминалов. 
С о в о к у п н о с т ь  э т о й  и н ф о р м а ц и я 
позволяет производить расчёты для 
проверки возможности создания самых 
разнообразных конфигураций систем 
дымоудаления.

Примечание: для определения размеров 
дымохода с использованием коммерческих 
комплектующих следует обратиться к 
таблице параметров горения (пар 3.17).
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монтажный хому т с дюбелем через 
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трубопроводов и через каждые 2 метра для 
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нормальной работы котла на выходе 
герметичной камеры и перед каналом 
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от котла.  Термостат или комнатный 
хронотермостат Вкл./Выкл. подключается к 
клеммам 40 и 41 с удалением перемычки Х40 
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Вкл./Выкл. «сухого» типа, то есть не зависит 
от напряжения сети, в противном случае 
может быть повреждена электронная плата. 
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удалением перемычки Х40 на электронной 
плате и с соблюдением полярности (Рис. 
3-2). При несоблюдении полярности CARV2 

останется в исправном состоянии, но не 
будет работать. К одному котлу возможно 
подключение лишь одного ПДУ.
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компонент сис темы дымоуда ления 
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получаемым экспериментальным путем и 
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(с мгновенным изменением температуры 
автоматической программы).

Хронотермостат питается от 2 щелочных 
батареек 1,5В типа LR 6;

• Пульт дистанционного управления CARV2 

с датчиком температуры помещения. 
Кроме вышеуказанных функций панель 
CARV2 позволяет пользователю, иметь 
под контролем, а главное, под рукой, всю 
необходимую информацию относительно 
работы котла и отопительной системы с 
возможностью изменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом в мес то 
установки котла. Пульт оснащен системой 
самодиагностики, которая отображает на 
дисплее все возможные неполадки в работе 
котла. Датчик температуры помещения, 
встроенный в панель дистанционного 
управления, позволяет регулировать 
температ у ру подачи в ус тановк у в 
зависимости от необходимой степени 
отопления помещения таким образом, 
чтобы достичь желаемой температуры в 
помещении с высокой точностью, а значит, 
и с очевидной экономией затрат. CARV2 
питается непосредственно от котла по 
тем же 2 проводам, которые служат для 
передачи данных между котлом и ПДУ.
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N.B.: pentru a dimensiona conducta de fum fo-
losind componente comerciale, consultați tabelul 
parametrilor de combustie (Cap. 3.17).

• Așezarea garniturilor cu umăr dublu. Pentru 
a așeza corect garniturile cu umăr pe coturi 
sau prelungitoare, trebuie respectată ordinea 
de montare reprezentată în figură (Fig. 1-5).

• Îmbinarea prin cuplare a conductelor prelungi-
toare și a coturilor concentrice. Pentru a monta 
prelungitoarele prin cuplare cu alte elemente 
ale conductelor de gaze de ardere, acționați în 
felul următor: introduceți conducta concentri-
că sau cotul concentric cu capătul tată (neted) 
în capătul mamă (cu garnitură cu umăr) al ele-
mentului instalat anterior și împingeți până la 
capăt, pentru a obține etanșeitatea și îmbinarea 
perfectă a elementelor.

 Atenție: atunci când este nevoie să scurtați 
terminalul de evacuare și/sau conducta concen-
trică prelungitoare, luați în considerare faptul 
că conducta internă trebuie să iasă în afară cu 
5 mm față de conducta externă.

• N.B.: pentru siguranța dvs. se recomandă să 
nu obturați, nici măcar provizoriu, terminalul 
de admisie/evacuare a gazelor de ardere al 
centralei.

• N.B.: în timpul instalării conductelor orizon-
tale izolate trebuie să fie menținută o înclinație 
minimă a conductelor de 3% față de centrală 
și să instalați la fiecare 3 metri un colier de 
susținere cu diblu pentru conductele neizolate 
și unul la fiecare 2 metri pentru conductele 
izolate.

Instalarea diafragmelor. Pentru funcționarea 
corectă a centralei instalați la ieșirea camerei 
etanșe și înainte de conducta de admisie și eva-
cuare, o diafragmă (Fig. 1-6).
Alegerea diafragmei adecvate se face în funcție 
de conductă și de prelungirea maximă a acesteia; 
acest calcul se poate face cu ajutorul următoa-
relor tabele:

N.B.: diafragmele sunt furnizate de serie 
împreună cu centrala.

respectând polaritatea, (Fig. 3-2). Conectarea cu 
polaritate greşită, deşi nu deteriorează CARV2, nu 
permite funcţionarea acestuia. La centrală poate 
fi conectat numai un dispozitiv de comandă de 
la distanţă.

Important: în cazul utilizării dispozitivului 
CARV2 este obligatorie stabilirea a două linii 
separate, conform normelor în vigoare privind 
instalaţiile electrice. Conductele centralei nu 
trebuie utilizate ca prize de împământare a ins-
talației electrice sau telefonice. Asigurați-vă de 
acest lucru înainte de efectuarea conexiunilor 
electrice ale centralei.

1.8 SISTEME DE EVACUARE A 
GAZELOR DE ARDERE.

Producătorul recomandă utilizarea conductelor 
proprii livrate separat de centrale, diferite soluții 
pentru instalarea terminalelor de admisie a aeru-
lui și de evacuare a gazelor de ardere; centrala nu 
poate fi pusă în funcțiune fără aceste terminale.

Atenție: centrala trebuie să fie instalată numai 
împreună cu un sistem pentru admisia aerului 
și pentru evacuarea gazelor de ardere originale 
Immergas, exceptând configurarea C6, con-
form prevederilor normelor în vigoare. Acest 
sistem de conducte pentru aer / gaze de ardere 
se recunoaște prin marca de identificare ce 
poartă nota: “nu este adecvat pentru centrale 
cu condensare”.

Conductele de evacuare a gazelor de ardere 
nu trebuie să intre în contact sau să se afle în 
apropierea materialelor inflamabile, în plus, 
nu trebuie să traverseze clădiri sau pereți din 
material inflamabil.

• Factori de rezistență și lungimi echivalente. 
Fiecare componentă a sistemului de evacuare 
a gazelor de ardere, are un Factor de rezistență 
rezultat în urma probelor experimentale și 
trecut în tabelul următor. Factorul de rezistență 
al fiecărei componente este independent de 
tipul de centrală pe care este instalat și are o 
dimensiune adimensională. Acesta este, în 
schimb, influențat de temperatura fluidelor care 
trec prin interiorul conductei și se modifică 
în funcție de folosirea pentru admisia aeru-
lui sau evacuarea gazelor de ardere. Fiecare 
componentă individuală are o rezistență care 
corespunde unei anumite lungimi în metri 
a conductei cu același diametru; așa numita 
lungime echivalentă, rezultată din raportul 
dintre Factorii de rezistență. Toate centralele au 
un Factor de rezistență maxim rezultat în urma 
probelor experimentale egal cu 100. Factorul de 
rezistență maxim admis corespunde rezistenței 
obținute cu lungimea maximă admisă a con-
ductelor în cazul tuturor tipurilor de kit-uri ter-
minale. Aceste informații permit efectuarea de 
calcule pentru a verifica posibilitatea realizării 
celor mai diverse configurații ale conductelor 
de admisie aer / evacuare gaze de ardere.

1.7 COMENZI DE LA DISTANȚĂ ȘI 
CRONOTERMOSTATE (OPȚIONAL).

Centrala este proiectată pentru funcţionarea cu 
cromotermostate sau cu dispozitive de comandă 
de la distanţă disponibile în kit-uri opţionale. 
(Fig. 1-4).
Toate cronotermostatele Immergas pot fi conec-
tate cu ajutorul a 2 conductori. Citiți cu atenție 
instrucțiunile de montare și utilizare incluse în 
kit-ul accesoriu.
• Cronotermostat digital On/Off. Cronotermos-

tatul permite:
 - setarea a două valori de temperatură ambien-

tală: una pentru zi (temperatură confort) și 
una pentru noapte (temperatură redusă);

 - setarea unui program săptămânal cu patru 
porniri și opriri zilnice;

 - selectați regimul de funcționare dorit dintre 
diferite alternative:

 - mod de funcționare manual (cu reglarea 
temperaturii).

 - mod de funcționare automat (cu programul 
setat).

 - funcționare automată forțată (modificarea 
momentană a temperaturii programului 
automat).

 Cronotermostatul este alimentat cu 2 baterii de 
1,5V de tip LR 6 alcaline;

• Dispozitiv de comandă de la distanţă Amico 
RemotoV2 (CARV2). Panoul de comandă per-
mite utilizatorului, în afara funcţiilor ilustrate 
la punctul precedent, să aibă sub control şi 
la îndemână, toate informaţiile importante 
privind funcţionarea aparatului şi a instalaţiei 
termice, cu posibilitatea de a modifica uşor 
parametrii setaţi în prealabil, fără a fi nevoie 
să se deplaseze în locul în care este instalat 
aparatul. Panoul este dotat cu sistem de auto-
diagnosticare şi afişează pe display defectele 
de funcţionare ale centralei. Cronotermostatul 
încorporat în panoul comenzii de la distanţă 
permite ajustarea temperaturii de tur către 
instalaţie la necesităţile efective ale ambientului 
care trebuie încălzit, pentru a obţine valoarea 
de temperatură dorită cu extremă precizie şi 
pentru a reduce costurile de încălzire. CARV2 
este alimentat direct de la centrală prin in-
termediul celor 2 conductori utilizaţi pentru 
transmiterea de date între centrală şi dispozitiv.

Conexiuni electrice CARV2 sau cronotermos-
tat On/Off (Opțional). Operaţiunile descrise 
în continuare se vor efectua după întreruperea 
alimentării cu tensiune a aparatului. Cronoter-
mostatul On/Off trebuie conectat la bornele 40 
şi 41 după ce aţi eliminat puntea X40 (Fig. 3-2). 
Asigurați-vă că contactul termostatului On/Off 
este de tip “curat” adică independent de tensiu-
nea de rețea, în caz contrar placa electronică de 
reglare va fi deteriorată. Comanda de la distanță 
Amico RemotoV2 trebuie conectată la bornele 
40 şi 41 după ce s-a eliminat puntea X40 şi 
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seal) to the end stop on the previously installed 
element in order to ensure sealing efficiency of 
the coupling.

 Attention: if the exhaust terminal and/or 
concentric extension pipe needs shortening, 
consider that the internal duct must always 
protrude by 5 mm with respect to the external 
duct.

• Note: for safety purposes, do not obstruct the 
boiler intake/exhaust terminal, even tempora-
rily.

• Note: during the installation of the horizontal 
pipes one must maintain a minimum inclina-
tion of the pipes of 3% towards the boiler and 
a section clamp with gusset must be installed 
every 3 metres for non-insulated pipes and one 
every 2 metres for insulated pipes.

Diaphragm installation. For proper boiler 
operation a diaphragm must be installed on the 
outlet of the sealed chamber and before the intake 
and exhaust pipe (Fig. 1-6).
The appropriate diaphragm is chosen based on 
type of pipe and its maximum extension: this 
calculation can be made using the tables below:

Note: the diaphragms are supplied together with 
the boiler.

Important: if the CARV2 remote control is used, 
arrange two separate lines in compliance with 
current regulations regarding electrical systems. 
No boiler pipes must ever be used to earth the 
electric system or telephone lines. Ensure eli-
mination of this risk before making the boiler 
electrical connections.

1.8 FLUE SYSTEMS.
The manufacturer suggests the use of your own 
flue installation by supplying various solutions 
separately from the boilers regarding the instal-
lation of air intake terminals and flue exhaust, 
which are fundamental for boiler operation.

Attention: the boiler must only be installed 
together with an original Immergas air intake 
and flue gas exhaust system, except for the C6 
configuration, in compliance with the stan-
dards in force. This system can be identified by 
an identification mark and special distinctive 
marking bearing the note " not for condensing 
boilers".

The flue exhaust pipes must not be in contact with 
or be near to flammable materials. Moreover, 
they must not pass through buildings or walls 
made of flammable material.

• Resistance factors and equivalent lengths. Each 
flue component has a Resistance Factor based 
on experimental tests and specified in the table 
below. The Resistance Factor for individual 
components is independent from the type of 
boiler on which it is installed and has a dimen-
sionless size. It is however, conditioned by the 
temperature of the fluids that pass through the 
pipe and therefore, varies according to applica-
tions for air intake or flue exhaust. Each single 
component has a resistance corresponding to 
a certain length in metres of pipe of the same 
diameter; the so-called equivalent length, 
can be obtained from the ratio between the 
relative Resistance Factors. All boilers have an 
experimentally obtainable maximum Resistance 
Factor equal to 100. The maximum Resistance 
Factor allowed corresponds to the resistance 
encountered with the maximum allowed pipe 
length for each type of Terminal Kit. This 
information allows calculations to be made to 
verify the possibility of setting up various flue 
configurations.

Note: to dimension the flue ducting using commer-
cial components, refer to the table of combustion 
parameters (Paragraph 3.17).

• Positioning of double lip seals. For correct 
positioning of lip seals on elbows and exten-
sions, follow the assembly direction shown in 
the figure (Fig. 1-5).

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. To install push-fitting extensions with 
other elements of the flue, proceed as follows: 
Install the concentric pipe or elbow with the 
male side (smooth) on the female side (with lip 

1.7 REMOTE CONTROLS AND 
ROOM CHRONO-THERMOSTATS 
(OPTIONAL).

The boiler is prepared for the application of room 
chrono-thermostats or remote controls, which 
are available as optional kits. (Fig. 1-4)
All Immergas chrono-thermostats are connec-
ted with 2 wires only. Carefully read the user 
and assembly instructions contained in the 
accessory kit.
• On/Off digital chrono-thermostat. The chro-

no-thermostat allows:
 - set two room temperature value: one for day 

(comfort temperature) and one for night 
(reduced temperature);

 - set a weekly programme with four daily 
switch on and switch off times;

 - selecting the required function mode from 
the various possible alternatives:

 - manual mode (with adjustable temperature).
 - automatic mode (with set programme).
 - forced automatic mode (momentarily 

changing the temperature of the automatic 
programme).

 The chrono-thermostat is powered by two 1.5V 
LR 6 type alkaline batteries.

• Comando Amico Remoto remote controlV2 
(CARV2). In addition to the functions described 
in the previous point, the control panel enables 
the user to control all the important informati-
on regarding operation of the appliance and the 
heating system with the opportunity to easily 
intervene on the previously set parameters, wi-
thout having to go to where the appliance is ins-
talled. The panel is provided with self-diagnosis 
to display any boiler functioning anomalies. 
The climate chrono-thermostat incorporated 
into the remote panel enables the system flow 
temperature to be adjusted to the actual needs 
of the room being heated, in order to obtain 
the desired room temperature with extreme 
precision and therefore with evident saving 
in running costs. The CARV2 is fed directly by 
the boiler by means of the same 2 wires used 
for the transmission of data between the boiler 
and device.

CARV2 or chrono-thermostat On/Off electric 
connection (Optional). The operations described 
below must be performed after having removed 
the voltage from the appliance. Any On/Off room 
chrono-thermostat must be connected to clamps 
40 and 41 eliminating jumper X40 (Fig. 3-2). 
Make sure that the On/Off thermostat contact is 
of the “clean” type, i.e. independent of the mains 
voltage, otherwise the P.C.B. would be damaged. 
Any CARV2 must be connected to clamps 40 and 
41 eliminating jumper X40 on the circuit board, 
paying attention not to invert the polarity in the 
connections (Fig. 3-2). Connection with the 
wrong polarity prevents functioning, but without 
damaging the CARV2 The boiler can only be 
connected to one remote control.
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(*) Ці значення максимального розширення 
розраховані на всмоктування, з 1 метром 
вивідної труби. 

(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.

Мембрана (***) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 10
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 10 до 18

Мембрана (***) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
розташовану під герметичною камерою, 
як показано на Мал. 1-7).

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) від 1,5 до 3,0

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 3,7 до 4,7

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 4,6 до 7,4

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 9,5 до 12,2

Мембрана (*) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 

горизонтальній з двома 
колінами

вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 28
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 28 до 35

Мембрана (*) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 
вертикальний без 

скривлень
вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 33
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 33 до 40

Мембрана (**) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

Мембрана (**) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного 
димовідводу пластина 15 мм

 4 - Діафрагма впуску здвоєного 
димовідводу Ø 45

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85
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(*) Ці значення максимального розширення 
розраховані на всмоктування, з 1 метром 
вивідної труби. 

(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.

Мембрана (***) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 10
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 10 до 18

Мембрана (***) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
розташовану під герметичною камерою, 
як показано на Мал. 1-7).

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) від 1,5 до 3,0

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 3,7 до 4,7

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 4,6 до 7,4

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 9,5 до 12,2

Мембрана (*) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 

горизонтальній з двома 
колінами

вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 28
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 28 до 35

Мембрана (*) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 
вертикальний без 

скривлень
вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 33
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 33 до 40

Мембрана (**) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

Мембрана (**) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного 
димовідводу пластина 15 мм

 4 - Діафрагма впуску здвоєного 
димовідводу Ø 45

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85
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(*) Ці значення максимального розширення 
розраховані на всмоктування, з 1 метром 
вивідної труби. 

(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.

Мембрана (***) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 10
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 10 до 18

Мембрана (***) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
розташовану під герметичною камерою, 
як показано на Мал. 1-7).

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) від 1,5 до 3,0

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 3,7 до 4,7

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 4,6 до 7,4

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 9,5 до 12,2

Мембрана (*) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 

горизонтальній з двома 
колінами

вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 28
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 28 до 35

Мембрана (*) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 
вертикальний без 

скривлень
вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 33
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 33 до 40

Мембрана (**) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

Мембрана (**) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 від 0 до 27

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного 
димовідводу пластина 15 мм

 4 - Діафрагма впуску здвоєного 
димовідводу Ø 45

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85
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(*) Ці значення максимального розширення 
розраховані на всмоктування, з 1 метром 
вивідної труби. 

(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.

Мембрана (***) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 

з двома колінамивихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 10
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 10 до 18

Мембрана (***) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
розташовану під герметичною камерою, 
як показано на Мал. 1-7).

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) від 1,5 до 3,0

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 60/100 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 3,7 до 4,7

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 горизонтальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 4,6 до 7,4

Мембрана Протяжність трубопроводу 
в метрах  

Ø 80/125 вертикальний
Ø 87 (див. 2  

мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

Ø 85 (див. 1  
мал. 1-6) Від 9,5 до 12,2

Мембрана (*) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 

горизонтальній з двома 
колінами

вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 28
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 28 до 35

Мембрана (*) Протяжність в метрах 
трубопровід Ø 80 
вертикальний без 

скривлень
вихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 33
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 33 до 40

Мембрана (**) Протяжність в метрах  
трубопровід Ø 80 горизонтальній 
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 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного 
димовідводу пластина 15 мм

 4 - Діафрагма впуску здвоєного 
димовідводу Ø 45

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85
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(**) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані  на вивід з  1  метром 
всмоктувальної труби. 

(***) Ці значення максимальної протяжності 
розраховані на вивід з 16 метровою 
всмоктувальною трубою.
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пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)
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трубопровід Ø 80 вертикальний

без вигиніввихлопи забір

--- Ø 45 Від 0 до 15
пластина 

15
 (див. 3  

мал. 1-6)

Ø 45 Від 15 до 23

Увага: тільки для встановлення подвійних 
труб 80/80 необхідно зняти кришку 
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Умовні позначення:
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ПЕРЕГЛЯНУТЬ З ІНШОГО

Диафрагма
(***) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 15
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 15 до 23

*  Данные значения максимальной длины 
учитываются при всасывании при длине 
трубы дымоудаления 1 метр.

** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 1 метр.

*** Данные значения максимальной длины 
учитываются при дымоудалении при 
длине трубы на всасывании 16 метровs

Диафрагма
(**) Длина 

вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80, без поворотовДымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

Диафрагма (***) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 10

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  
рис.1-6)

Ø 45 Свыше 10 до 18

В н и м а н и е :  т о л ь к о  д л я  м о н т а ж а 
при раздельном дымоудалении 80/80 
необходимо удалить пробку-заглушку , 
установленную под герметичной камерой 
(Рис. 1-7).

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис.1-6) От 0.35 до 1.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 1.5 до 3.0

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 60/100

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 3.7

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 3.7 до 4.7

Диафрагма Длина горизонтального 
дымохода в метрах  

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) От 0.35 до 4.6

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 4.6 до 7.4

Диафрагма Длина вертикального 
дымохода в метрах 

Ø 80/125

Ø 87 (поз. 
2  рис. 1-6) FОт 0.35 до9.5

Ø 85 (поз. 
1  рис. 1-6) От 9.5 до 12.2

Диафрагма (*) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах,  
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 28
разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 28 до 35

Диафрагма (*) Длина 
вертикального 

дымохода в метрах 
Ø 80 без поворотовДымоудаление Всасывание 

воздуха

--- Ø 45 От 0 до 33

разделенная 
диафрагма 

Ø 15
 (поз. 3  

рис. 1-6)

Ø 45 Свыше 33 до 40

Диафрагма (**) Длина 
горизонтального 

дымохода в метрах 
Ø 80 с двумя 
поворотами

Дымоудаление Всасывание 
воздуха

--- Ø 45 От 0 до 27

 2 - Диафрагма в линии всасывания 
воздуха, коаксиальные дымоходы 

    Ø 87
 3 - Диафрагма в линии дымоудаления, 

Разделенная диафрагма Ø 15
 4 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, разделенная диафрагма  
Ø 45

Условные обозначения:
 1 - Диафрагма в линии всасывания 

воздуха, коаксиальные дымоходы 
   Ø 85

ВИД СНИЗУ
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(***)Aceste valori de extensie maximă sunt calcu-
late pentru evacuare cu 16 metri de conductă 
pentru admisie.

Diafragmă (***) Extensie în metri  
conductă Ø 80 orizontală 

cu două coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 10
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 10 până la 18

Diafragmă (***) Extensie în metri 
conductă Ø 80 verticală

fără curbeevacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 15
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 15 până la 23

(*) Aceste valori de extensie maximă sunt calcu-
late pentru admisie cu 1 metru de conductă 
pentru evacuare.

(**)Aceste valori de extensie maximă sunt calcu-
late pentru evacuare cu 1 metru de conductă 
pentru admisie.

Atenție: numai pentru instalațiile cu terminale 
separate 80/80 trebuie îndepărtat capacul 
situat sub camera etanșă, conform indicațiilor 
din Fig. 1-7).

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 60/100 orizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 1,5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 1,5 la 3,0

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 60/100 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 3,7

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 3,7 la 4,7

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 80/125 orizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 4,6

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 4,6 la 7,4

Diafragmă Extensia în metri a conductei  
Ø 80/125 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) De la 0,35 la 9,5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De la 9,5 la 12,2

Diafragmă (*) Extensie în metri  
conductă Ø 80 orizon-

tală cu două coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 28
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 28 până la 35

Diafragmă (*) Extensie în metri 
conductă Ø 80 verticală 

fără coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 33
lamă 15
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Peste 33 până la 40

Diafragmă (**) Extensie în metri  
conductă Ø 80 orizontală 

cu două coturievacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 27

Diafragmă (**) Extensie în metri 
conductă Ø 80 verticală

fără curbeevacuare admisie

--- Ø 45 De la 0 la 27

 2 - Diafragmă pe circuitul de admisie 
conducte concentrice Ø 87

 3 - Diafragmă pe circuitul de evacuare 
conducte separate lamă 15 mm

 4 - Diafragmă pe circuitul de admisie 
conducte separate Ø 45

Legendă:
 1 - Diafragmă pe circuitul de admisie 

conducte concentrice Ø 85
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Diaphragm (***) Extension in metres  
Ø 80 horizontal pipe 

with two bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 10
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 10 up to 18

Diaphragm (***) Extension in metres 
Ø 80 vertical pipe

without bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 15
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 15 up to 23

(*) These maximum extension values are considered 
intake with 1 metre of exhaust pipe.

(**)These maximum extension values are considered 
exhaust with 1 metre of intake pipe.

(***)These maximum extension values are considered 
exhaust with 16 metres of intake pipe.

Attention: only for installations with divided 
terminals 80/80 it is necessary to remove the 
plug located under the sealed chamber, as 
shown in the Fig. 1-7).

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 60/100 horizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 1.5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 1.5 to 3.0

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 60/100 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 3.7

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 3.7 to 4.7

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 80/125 horizontal

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 4.6

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 4.6 to 7.4

Diaphragm Duct length in metres  
Ø 80/125 vertical

Ø 87 (ref. 2  
fig. 1-6) From 0.35 to 9.5

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) From 9.5 to 12.2

Diaphragm (*) Extension in metres  
Ø 80 horizontal pipe 

with two bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 28
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 28 up to 35

Diaphragm (*) Extension in metres 
Ø 80 vertical pipe 

without bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 33
15 blade
 (ref. 3  

fig. 1-6)
Ø 45 Exceeding 33 up to 40

Diaphragm (**) Extension in metres  
Ø 80 horizontal pipe 

with two bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 27

Diaphragm (**) Extension in metres 
Ø 80 vertical pipe

without bendsexhaust intake

--- Ø 45 From 0 to 27

Key:
 1 - Concentric flue intake diaphragm Ø 85
 2 - Concentric flue intake diaphragm Ø 87
 3 - Divided flue discharge diaphragm 15 mm 

blade
 4 - Divided flue intake diaphragm Ø 45

VIEW FROM UNDERNEATH
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

газів м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
60/100 Забір та

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
горизонтального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання
концентричного  
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
80/125 Забір та 

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання  
концентричного горизонтального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Для відведення 
димових газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

газів м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
60/100 Забір та

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
горизонтального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання
концентричного  
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
80/125 Забір та 

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання  
концентричного горизонтального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Для відведення 
димових газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

газів м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
60/100 Забір та

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
горизонтального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання
концентричного  
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
80/125 Забір та 

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання  
концентричного горизонтального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Для відведення 
димових газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

газів м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
60/100 Забір та

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
горизонтального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання
концентричного  
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
80/125 Забір та 

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання  
концентричного горизонтального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Для відведення 
димових газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

газів м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
60/100 Забір та

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
горизонтального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання
концентричного  
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
80/125 Забір та 

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання  
концентричного горизонтального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Для відведення 
димових газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9
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1.9 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт

Опору
(R)

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 60/100

Довжина  
еквівалент в метрах труби 

Ø 80/125

Довжина  
еквівалент  

в метрах труби Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Забір та
відведення 

димових газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Коліно 90° концентричне Ø 60/100 Забір та

Для відведення 
димових газів 21

1,3 м м 3,5
Для впуску повітря м 9,1
Для відведення димових 

газів м 7,0
Коліно 45° концентричне Ø 60/100 Забір та

відведення 
димових газів 16,5

1 м м 2,8
Для впуску повітря м 7,1
Для відведення димових 

газів м 5,5
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
60/100 Забір та

відведення 
димових газів 46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

відведення димових 
газів м 15

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
горизонтального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Забір повітря 14 м

Для відведення димових 
газів м 10,6

Кінцевий термінал виводної системи забору 
повітря – викидання
концентричного  
вертикального Ø 60/100

Забір та
Для відведення 
димових газів 

41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових газів 14
Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Забір та

Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Коліно 90° концентричне Ø 80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 7,5

0,5 м 1,3 м
Для впуску повітря м 3,3

Відведення димових 
газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне Ø 80/125 Забір та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6
Для відведення димових 

газів м 2,0
Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного вертикального Ø 
80/125 Забір та

Для відведення 
димових газів 33

м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 
14,3

Для відведення димових 
газів м 11,0

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання 
концентричного  
вертикального Ø 80/125

Забір та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Забір повітря 11,5 м

Для відведення димових 
газів м 8,8

Комплект з терміналом кінця виводної 
системи забору повітря – викидання 
концентричного горизонтального Ø 
80/125 Забір та 

Для відведення 
димових газів 39

2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Кінцевий термінал виводної системи 
забору повітря – викидання  
концентричного горизонтального Ø 80/125

Забір та
Для відведення димових 

газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3
Адаптер концентричний Ø 60/100  
на Ø 80/125 зі збором конденсату

Забір та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3
Адаптер концентричний з  
Ø 60/100 на Ø 80/125

Забір та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Відведення димових газів 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Забір повітря м 1,0

Для відведення 
димових газів 3 0,2 м 0,5 м Відведення димових 

газів 1,0 м
Комплексний термінал для забору повітря Ø 80 1 
м (з або без ізоляції)

Для впуску 
повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Кінець виводної системи всмоктування Ø 80 
Термінал вивідної системи Ø 80

Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 

димових газів 2,5 0,1 м 0,4 м Відведення димових газів 0,8 м
Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Забір повітря м 2,2

Для відведення 
димових газів 6,5 0,4 м м 1,1 Відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Забір повітря 3 0,2 м 0,5 м Для впуску повітря м 1,3
Для відведення 
димових газів 4 0,2 м м 0,6 Відведення димових газів 1,3 м

Паралельний розгалужений Ø 80 
з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8
Для відведення 

димових газів м 2,9

1.9 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И 
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН.

ТИП ДЫМОХОДА
Коэффициент 

сопротивления 
(R)

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы  
Ø 60/100

Длина эквивалентная 
в метрах коаксиальной 

трубы Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубы

Ø 80

Коаксиальная труба Ø60/100 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Колено коаксиальное  90° 
Ø 60/100 Всасывание/ 

дымоудаление 21  1.3 м 3.5 м
Всасывание 9,1м 

Дымоудаление 7,0 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø 60/100 Всасывание и 

дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
Всасывание 7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная 
Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 46 2.8 м 7.6 м

Всасывание 20 м

Дымоудаление 15 м

Оголовок всасывание/
дымоудаление горизонтальный 
коаксиальный Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 32 1.9 м 5.3 м

Всасывание 14 м

Дымоудаление 10,6 м
Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø 60/100

Всасывании 
дымоудаление 41,7 2.5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14 м

Труба коаксиальная Ø80/125 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Колено коаксиальное  90° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 7,5 0.5 м 1.3 м
Всасывание 3,3 м 

Дымоудаление 2,5 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление вертикальная 
коаксиальная 
Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 33 2.0 м 5.5 м

Всасывание 14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø80/125 

Всасывание и 
дымоудаление 26,5 1.6 м 4.4 м

Всасывание 11,5 м

Дымоудаление 8,8 м
Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная
 Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 39 2.3 м 6.5 м

Всасывание 16,9 м

Дымоудаление 13 м

Труба всасывание/дымоудаление 
горизонтальный коаксиальный 
Ø80/125

Всасывание/ 
дымоудаление 34 2.0 м 5.6 м

Всасывание 14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 с коллектором 
конденсата 

Всасывание и 
дымоудаление 13 0.8 м 2.2 м

Всасывание 5,6 м

Дымоудаление 4,3 м

Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 2 0.1 м 0.3 м
Всасывание 0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø80 1 м (с или без изоляции) Всасывание 2,3 0.1 м 0.4 м Всасывание 1,0 м

Дымоудаление 3 0.2 м 0.5 м Дымоудаление 1,0 м
Труба в комплекте всасывание Ø80 1 м (с 
или без изоляции) Всасывание 5 0.3 м 0.8 м Всасывание 2,2 м

Труба всасывания Ø80 
Труба дымоудаления Ø80

Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 2,5 0.1 м 0.4 м Дымоудаление 0,8 м

Колено 90° Ø80 Всасывание 5 0.3 м 0.8 м Всасывание 2,2 м
Дымоудаление 6,5 0.4 м 1.1 м Дымоудаление 2,1 м

Колено 45° Ø80 Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 4 0.2 м 0.6 м Дымоудаление 1,3 м

Адаптер Ø80 
с Ø60/100 на Ø80/80

Всасывание и 
дымоудаление 8,8 0.5 м 1.5 м

Всасывание 3,8 м
Дымоудаление 2,9 м
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дымоудаление 21  1.3 м 3.5 м
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Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная 
Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 46 2.8 м 7.6 м

Всасывание 20 м

Дымоудаление 15 м

Оголовок всасывание/
дымоудаление горизонтальный 
коаксиальный Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 32 1.9 м 5.3 м

Всасывание 14 м

Дымоудаление 10,6 м
Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø 60/100

Всасывании 
дымоудаление 41,7 2.5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14 м

Труба коаксиальная Ø80/125 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Колено коаксиальное  90° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 7,5 0.5 м 1.3 м
Всасывание 3,3 м 

Дымоудаление 2,5 м
Колено коаксиальное  45° 
Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
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Труба в комплекте всасывание/
дымоудаление вертикальная 
коаксиальная 
Ø80/125

Всасывание и 
дымоудаление 33 2.0 м 5.5 м
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дымоудаление горизонтальная 
коаксиальная
 Ø80/125

Всасывание и 
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Дымоудаление 13 м

Труба всасывание/дымоудаление 
горизонтальный коаксиальный 
Ø80/125

Всасывание/ 
дымоудаление 34 2.0 м 5.6 м
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Дымоудаление 11,3 м
Переходник коаксиальный с 
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дымоудаление 13 0.8 м 2.2 м

Всасывание 5,6 м

Дымоудаление 4,3 м

Переходник коаксиальный с 
Ø60/100 на Ø80/125 Всасывание и 

дымоудаление 2 0.1 м 0.3 м
Всасывание 0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø80 1 м (с или без изоляции) Всасывание 2,3 0.1 м 0.4 м Всасывание 1,0 м

Дымоудаление 3 0.2 м 0.5 м Дымоудаление 1,0 м
Труба в комплекте всасывание Ø80 1 м (с 
или без изоляции) Всасывание 5 0.3 м 0.8 м Всасывание 2,2 м

Труба всасывания Ø80 
Труба дымоудаления Ø80

Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 2,5 0.1 м 0.4 м Дымоудаление 0,8 м
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Дымоудаление 6,5 0.4 м 1.1 м Дымоудаление 2,1 м

Колено 45° Ø80 Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
Дымоудаление 4 0.2 м 0.6 м Дымоудаление 1,3 м
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Всасывание 3,8 м
Дымоудаление 2,9 м
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дымоудаление 16,5 1 м 2.8 м
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дымоудаление 21  1.3 м 3.5 м
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коаксиальный Ø 60/100

Всасывание и 
дымоудаление 32 1.9 м 5.3 м
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Дымоудаление 10,6 м
Труба всасывание/дымоудаление 
коаксиальная вертикальная
 Ø 60/100

Всасывании 
дымоудаление 41,7 2.5 м 7 м

Всасывание 18 м

Дымоудаление 14 м

Труба коаксиальная Ø80/125 1 м
Всасывание и 

дымоудаление 6 0.4 м 1.0 м
Всасывание 2,6 м

Дымоудаление 2,0 м
Колено коаксиальное  90° 
Ø80/125 Всасывание и 
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Всасывание 11,5 м
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дымоудаление 34 2.0 м 5.6 м

Всасывание 14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
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Труба Ø80 1 м (с или без изоляции) Всасывание 2,3 0.1 м 0.4 м Всасывание 1,0 м
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Труба дымоудаления Ø80

Всасывание 3 0.2 м 0.5 м Всасывание 1,3 м
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Дымоудаление 6,5 0.4 м 1.1 м Дымоудаление 2,1 м
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дымоудаление 8,8 0.5 м 1.5 м
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1.9 TABELE CU FACTORII DE 
REZISTENȚĂ ȘI LUNGIMILE 
ECHIVALENTE.

TIPUL CONDUCTEI
Factor de
Rezistență

(R)

Lungime  
echivalentă în m de con-

ductă concentrică 
Ø 60/100

Lungime  
echivalentă în m de con-

ductă concentrică 
Ø 80/125

Lungime  
echivalentă  

în m a conductei
Ø 80

Conductă concentrică Ø 60/100 1 m Admisie și
evacuare 16,5 1 m 2,8 m

Admisie 7,1 m

Evacuare 5,5 m
Cot 90° concentric Ø 60/100 Admisie și

evacuare 21 1,3 m 3,5 m
Admisie 9,1 m

Evacuare 7,0 m
Cot 45° concentric Ø 60/100 Admisie și

evacuare 16,5 1 m 2,8 m
Admisie 7,1 m

Evacuare 5,5 m
Terminal complet de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 60/100 Admisie și

evacuare 46 2,8 m 7,6 m
Admisie 20 m

Evacuare 15 m

Terminal de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 60/100 Admisie și

evacuare 32 1,9 m 5,3 m
Admisie 14 m

Evacuare 10,6 m
Terminal de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 60/100 Admisie și

Evacuare 41,7 2,5 m 7 m
Admisie 18 m

Evacuare 14

Conductă concentrică Ø 80/125 1m Admisie și
evacuare 6 0,4 m 1,0 m

Admisie 2,6 m

Evacuare 2,0 m
Cot 90° concentric Ø 80/125 Admisie și

evacuare 7,5 0,5 m 1,3 m
Admisie 3,3 m

Evacuare 2,5 m
Cot 45° concentric Ø 80/125 Admisie și

evacuare 6 0,4 m 1,0 m
Admisie 2,6 m

Evacuare 2,0 m
Terminal complet de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 80/125

Admisie și
evacuare 33 2,0 m 5,5 m

Admisie 14,3 m

Evacuare m 11,0

Terminal de admisie-evacuare 
concentric vertical Ø 80/125 Admisie și

evacuare 26,5 1,6 m 4,4 m
Admisie 11,5 m

Evacuare 8,8 m
Terminal complet de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 80/125 Admisie și 

evacuare 39 2,3 m 6,5 m
Admisie 16,9 m

Evacuare 13 m

Terminal de admisie-evacuare 
concentric orizontal Ø 80/125

Admisie și
evacuare 34 2,0 m 5,6 m

Admisie 14,8 m
Evacuare 11,3 m

Adaptator concentric de la Ø 60/100 
la Ø 80/125 cu captator pentru condensat

Admisie și
evacuare 13 0,8 m 2,2 m

Admisie 5,6 m

Evacuare 4,3m
Adaptator concentric de la  
Ø 60/100 la Ø 80/125

Admisie și
evacuare 2 0,1 m 0,3 m

Admisie 0,8 m
Evacuare 0,6m

Conductă Ø 80 1m (cu sau fără izolație) Admisie 2,3 0,1 m 0,4 m Admisie 1,0 m
Evacuare 3 0,2 m 0,5 m Evacuare 1,0 m

Terminal complet admisie Ø 80 1 m 
(cu sau fără izolație) Admisie 5 0,3 m 0,8 m Admisie 2,2 m

Terminal de admisie Ø 80 
Terminal de evacuare Ø 80

Admisie 3 0,2 m 0,5 m Admisie 1,3 m
evacuare 2,5 0,1 m 0,4 m Evacuare 0,8 m

Cot 90° Ø 80 Admisie 5 0,3 m 0,8 m Admisie 2,2 m
evacuare 6,5 0,4 m 1,1 m Evacuare 2,1 m

Cot 45° Ø 80 Admisie 3 0,2 m 0,5 m Admisie 1,3 m
evacuare 4 0,2 m 0,6 m Evacuare 1,3 m

Desfăcut paralel Ø 80 
de la Ø 60/100 la Ø 80/80

Admisie și
evacuare 8,8 0,5 m 1,5 m

Admisie 3,8 m
Evacuare 2,9m
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1.9 TABLES OF RESISTANCE FACTORS 
AND EQUIVALENT LENGTHS.

TYPE OF DUCT
Resistance

Factor
(R)

Equivalent length  
in m of concentric pipe 

Ø 60/100

Equivalent length  
in m of concentric pipe 

Ø 80/125

Equivalent length  
in  

m of pipe
Ø 80

Concentric pipe Ø 60/100 m 1 Intake and
Exhaust 16.5 m 1 m 2.8

Intake m 7.1

Exhaust m 5.5
Concentric bend 90° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 21 m 1.3 m 3.5
Intake m 9.1

Exhaust m 7.0
Concentric bend 45° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

Exhaust m 5.5
Terminal complete with intake-exhaust 
horizontal concentric Ø 60/100 Intake and

Exhaust 46 m 2.8 m 7.6
Intake m 20

Exhaust m 15

Intake-exhaust terminal 
horizontal concentric Ø 60/100 Intake and

Exhaust 32 m 1.9 m 5.3
Intake m 14

Exhaust m 10.6
Intake-exhaust terminal 
vertical concentric Ø 60/100 Intake and

Exhaust 41.7 m 2.5 m 7
Intake m 18

Exhaust 14

Concentric pipe 80/125 Ø m 1 Intake and
Exhaust 6 m 0.4 1.0 m

Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Concentric bend 90° 80/125 Ø Intake and

Exhaust 7.5 m 0.5 m 1.3
Intake m 3.3

Exhaust m 2.5
Concentric bend 45° Ø 80/125 Intake and

Exhaust 6 m 0.4 1.0 m
Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Terminal complete with intake-exhaust 
vertical concentric Ø 80/125

Intake and
Exhaust 33 m 2.0 m 5.5

Intake m 14.3

Exhaust m 11.0

Intake-exhaust terminal 
vertical concentric Ø 80/125 Intake and

Exhaust 26.5 m 1.6 m 4.4
Intake m 11.5

Exhaust m 8.8
Terminal complete with intake-exhaust 
horizontal concentric Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 39 m 2.3 m 6.5
Intake m 16.9

Exhaust m 13

Intake-exhaust terminal 
horizontal concentric Ø 80/125

Intake and
Exhaust 34 m 2.0 m 5.6

Intake m 14.8
Exhaust m 11.3

Concentric adapter from Ø 60/100 
to Ø 80/125 with condensate trap

Intake and
Exhaust 13 m 0.8 m 2.2

Intake m 5.6
Exhaust m 4.3

Concentric adapter from  
Ø 60/100 to Ø 80/125

Intake and
Exhaust 2 m 0.1 m 0.3

Intake m 0.8
Exhaust m 0.6

Pipe Ø 80 m 1 (with and without insu-
lation)

Intake 2.3 m 0.1 m 0.4 Intake m 1.0
Exhaust 3 m 0.2 m 0.5 Exhaust m 1.0

Complete intake terminal Ø 80 m 1 
(with or without insulation) Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2

Intake terminal Ø 80 
Exhaust terminal Ø 80

Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
Exhaust 2.5 m 0.1 m 0.4 Exhaust m 0.8

Bend 90° Ø 80 Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2
Exhaust 6.5 m 0.4 m 1.1 Exhaust m 2.1

Bend 45° Ø 80 Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
Exhaust 4 m 0.2 m 0.6 Exhaust m 1.3

Divided parallel Ø 80 
from Ø 60/100 to Ø 80/80

Intake and
Exhaust 8.8 m 0.5 m 1.5

Intake m 3.8
Exhaust m 2.9
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Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

Комплект терміналу містить:
1 шт. Ущільнення
1 шт. Фланець Ø 80 для відведення 

димових газів
1 шт. Коліно 90° Ø 80
1 шт. Труба для відведення димових 

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.
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Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

Комплект терміналу містить:
1 шт. Ущільнення
1 шт. Фланець Ø 80 для відведення 

димових газів
1 шт. Коліно 90° Ø 80
1 шт. Труба для відведення димових 

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.
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Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

Комплект терміналу містить:
1 шт. Ущільнення
1 шт. Фланець Ø 80 для відведення 

димових газів
1 шт. Коліно 90° Ø 80
1 шт. Труба для відведення димових 

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

Комплект терміналу містить:
1 шт. Ущільнення
1 шт. Фланець Ø 80 для відведення 

димових газів
1 шт. Коліно 90° Ø 80
1 шт. Труба для відведення димових 

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.
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Комплект кришок містить:
1 шт. Термоформована кришка
1 шт. Щільна стопорна пластина
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

прокладки

Комплект терміналу містить:
1 шт. Ущільнення
1 шт. Фланець Ø 80 для відведення 

димових газів
1 шт. Коліно 90° Ø 80
1 шт. Труба для відведення димових 

газів Ø 80
1 шт. Кільцева прокладка

Максима льне подовження вивідної 
труби. Вивідна труба (як вертикальна, так 
і горизонтальна) може бути подовжена 
максимум до12 м лінійних використовуючи 
ізольовані труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти 
проблемі утворення конденсату димових 
газів внаслідок їх охолодження через стінку, 
необхідно обмежити довжину звичайного 
трубопроводу впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 
5 метрами (Мал. 1-22).

1.10 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
ПОКРИТТЯ.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

За допомогою спеціального комплекту 
кришок можна здійснювати безпосередній 
забір повітря (Мал. 1-8) та відведення димових 
газів через окремий одинарний димохід або 
безпосередньо назовні. Котельний агрегат з 
такою конфігурацією виходить з заводу вже 
за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- всмокт ування повітря відбувається 

б е з п о с е р е д н ь о  з  с е р е д о в и щ а ,  д е 
встановлюється прилад;

- канал відведення продуктів згорання 
повинен бути виведений до окремого 
димоходу або безпосередньо в атмосферу 
назовні.

Слід дотримуватися всіх чинних технічних 
норм.

• Монтажний комплект кришок (Мал. 1-9). 
Зняти з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на 
внутрішній центральний отвір котла, 
вставити ущільнювач та затягну ти 
гвинтами, що надаються в комплекті. 
Встановіть верхню кришку, закріпіть її 
4 гвинтами, що надаються в комплекті, 
підклавши відповідні прокладки. Вставте 
коліно 90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець (з ущільнювальним 
кільцем) фланцю Ø 80 до упору, надіньте 
прокладку вздовж коліна, закріпіть її за 
допомогою листової пластини та затягніть 
за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; вважайте, щоб всі 4 язичка 
прокладки були закріплені. Вставте трубу 
відведення штировим кінцем (гладким) 
в гніздовий кінець коліна 90° Ø 80, 
переконайтеся, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і p`єднання 
елементів комплекту.
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В комплект защитного кожуха входят:
N° 1 Термоформованный кожух
N° 1 Пластина для крепления сальника
N° 1 Сальник
N° 1 Хомутик, затягивающий сальник

Комплект терминала включает:
N° 1 Сальник
N° 1 Выпускной фланец  Ø 80
N° 1 Колено 90° Ø 80
N° 1 Выпускная труба Ø 80
N° 1 Шайба

Максимальная длина трубы дымохода. 
Труба дымохода (как вертикальная, так и 
горизонтальная) может быть удлинена до 
максимального значения 12 м прямолинейного 
участка при использовании изолированных 
труб (Рис. 1-25). Во избежание проблем 
о бразования конденсата вследс твие 
охлаждения дымов при прохождении 
по трубе необходимо ограничить длину 
выпускной трубы (без изоляции) диаметром 
80 до 5 метров (Рис. 1-22).

1.10 УСТАНОВКА СНАРУЖИ В 
ЧАСТИЧНО ЗАЩИЩЕННОМ 
ПОМЕЩЕНИИ.

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и принудительной тягой.

При использовании специального защитного 
комплекта всасывание воздуха может 
пр оизв одиться  непо ср едс тв енно из 
окружающей среды (Рис. 1-8), а дымовые газы 
могут отводиться через отдельный дымоход 
или непосредственно в атмосферу. Котел в 
такой конфигурации относится к типу B22.
В указанной конфигурации:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из помещения, где 
установлен котел;

- система дымоудаления должна быть 
подсоединена к отдельному дымоходу или 
выводиться непосредственно во внешнюю 
атмосферу.

При этом должны соблюдаться действующие 
технические нормы.

• Ус т а н ов к а  з а щ и т н ог о  ко м п л е к т а 
(Рис. 1-9). Снять с боковых отверстий, 
относительно центрального, два колпачка 
и уплотнители. Установить выпускной 
фланец Ø80 на внутреннее отверстие 
котла с использованием входящего в 
комплект  у плотнения,  и  з атян у ть 
винтами из комплекта принадлежностей. 
Установить верхний защитный кожух, 
закрепляя его 4 винтами, поставляемыми 
в комплекте принадлежностей, вставляя 
соответствующие сальники. Вставить 
колено 90° Ø80 гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») фланца Ø80 до 
упора, установить сальник, провести его 
вдоль колена, закрепить его с помощью 
металлической пластинки и затянуть 
с помощью крепёжного хомутика из 
комплекта принадлежностей. При этом 
нужно обратить внимание на то, чтобы были 
закреплены 4 язычка сальника. Вставить 
выпускную трубу гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») колена 
90° Ø80, убедившись, что установлена 
соответствующая шайба. Таким образом, 
будет достигнута герметичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.
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Kit-ul de acoperire conține:
Nr. 1 Capac termoformat
Nr. 1 Placă fixare garnitură
Nr. 1 Garnitură
Nr. 1 Colier pentru fixarea garniturii

Kit-ul terminal conține:
Nr. 1 Garnitură
Nr. 1 Flanșă evacuare Ø 80
Nr. 1 Cot 90° Ø 80
Nr. 1 Conductă evacuare Ø 80
Nr. 1 Rozetă

1.10 INSTALARE KIT ACOPERIRE.
• Configurație de tip B cu cameră deschisă și 

tiraj forțat.
Folosind kit-ul adecvat de acoperire, este posibilă 
admisia directă a aerului (Fig. 1-8) și evacuarea 
gazelor de ardere într-un coș simplu sau direct 
în exterior. Centrala în această configurație este 
clasificată ca tip B22.
În această configurație:
- admisia aerului se face direct din mediul în care 

este instalat aparatul;
- evacuarea gazelor de ardere trebuie să se facă 

prin intermediul unui coş individual sau tre-
buie canalizată direct în atmosfera exterioară.

Respectați normele tehnice în vigoare.

• Montarea kit-ului de acoperire (Fig. 1-9). De-
montaţi din orificiile laterale faţă de cel central 
cele două capace şi garniturile corespunzătoare. 
Montaţi flanşa de evacuare Ø80 pe orificiul 
central al centralei, puneţi garnitura prezentă 
în kit şi strângeţi cu ajutorul şuruburilor fur-
nizate. Montați capacul superior fixându-l cu 
ajutorul celor 4 șuruburi prezente în kit după 
ce ați pus și garniturile. Introduceți cotul de 
90° Ø 80 cu capătul tată (neted) în capătul 
mamă (cu garnitură cu umăr) al flanșei Ø 80 și 
împingeți până la capăt; introduceți garnitura 
deplasând-o pe cot, fixați-o cu ajutorul plăcii 
din tablă și strângeți cu brida din kit, fiind 
atenți să fixați cele 4 aripioare ale garniturii. 
Introduceți conducta de evacuare cu capătul 
tată (neted) în capătul mamă al cotului de 90° 
Ø 80 și asigurați-vă că ați introdus în prealabil 
rozeta de etanșare pentru perete, în acest fel se 
va obține etanșeitatea și îmbinarea perfectă a 
elementelor care compun kit-ul.

Lungimea maximă a conductelor de evacuare. 
Conducta de evacuare (atât în vertical cât și în 
orizontal) poate fi prelungită până la o lungime 
de max. 12 m rectilinii folosind conducte izolate 
(Fig. 1-25). Pentru a preveni problemele create 
de condensarea gazelor de ardere în conducta de 
evacuare lungimea conductei normale de evacuare 
cu Ø 80 trebuie să fie de maxim 5 metri (Fig. 1-22).
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The cover kit includes:
N° 1 Heat moulded cover
N° 1 Gasket clamping plate
N° 1 Gasket
N° 1 Gasket clamp

The terminal kit includes:
N° 1 Gasket
N° 1 Exhaust flange Ø 80
N° 1 Bend 90° Ø 80
N° 1 Exhaust pipe Ø 80
N° 1 Wall sealing plate

1.10 COVER KIT INSTALLATION.
• Configuration type B, open chamber and fan 

assisted.
Using the special cover kit one can achieve 
direct air intake (Fig. 1-8) and flue gas exhaust 
in a single chimney or directly outside. In this 
configuration the boiler is classified as type B22.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the room 

in which the appliance is installed;
- the flue gas exhaust must be connected to its 

own individual flue or channelled directly into 
the external atmosphere.

The technical regulations in force must be 
respected.
• Cover kit assembly (Fig. 1-9). Remove the 

two plugs and the gaskets present from the two 
lateral holes with respect to the central one. 
Install the Ø 80 outlet flange on the central hole 
of the boiler, taking care to insert the gasket 
supplied with the kit and tighten by means of 
the screws provided. Install the upper cover, 
fixing it using the 4 screws present in the kit, 
positioning the relevant gaskets. Engage the 90° 
Ø 80 bend with the male end (smooth) in the 
female end (with lip seal) of the Ø 80 flange unit 
until it stops. Introduce the gasket, making it 
run along the bend. Fix it using the metal sheet 
plate and tighten by means of the clips present 
in the kit, making sure to block the 4 gasket 
flaps. Fit the male end (smooth) of the exhaust 
terminal into the female end of the bend 90° Ø 
80, making sure that the relevant wall sealing 
plate is already fitted; this will ensure hold and 
joining of the elements making up the kit.

Max. length of exhaust duct. The flue pipe 
(vertical or horizontal) can be extended to a 
max. length of 12 linear metres, using insulated 
pipes (Fig. 1-25). To prevent problems of flue 
gas condensate in the exhaust pipe Ø 80, due to 
flue gas cooling through the wall, the length of 
the pipe (not insulated) must be limited to just 
5 m (Fig. 1-22).
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чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до макс. розміру. у 3 м по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та 
виключаючи концентричне коліно на виході 
з котла. Ця загальна довжина відповідає 
еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.

Гориз он т а льні  комплекти вп уск у - 
випуску Ø80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) 
на центральний отвір котла, вставляючи 
ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами з 
комплекту. Підключіть адаптер (3) гладким 
кінцем до (2) упору ущільнювального кільця. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
(3) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели як слід в 
розетку всередині і зовні , таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів  комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 

МАКС.  3000 mm

МАКС.  2985 mm

МАКС.  7300 mm

МАКС.  7195 mm

1.11 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Розташування терміналу (відповідно до 
отворів, дверей, сусідніх будівель, проходів 
і т.п.) повинно завжди відповідати нормам 
чинного законодавства.

Цей термінал дозволяє здійснювати забір 
повітря та відведення димових газів 
безпосередньо за межі житла. Горизонтальний 
комплект може бути встановлений з відводом 
назад, вправо або вліво. Для встановлення 
з відводом вперед необхідно скористатися 
патрубком та концентричним стиковим 
коліном, при цьому забезпечити необхідний 
простір для проведення всіх видів контролю, 
передбачених законодавством, перед 
введенням в роботу.

• Зовнішня сітка Термінал забору повітря та 
відведення диму, як Ø 60/100 так і Ø 80/125, 
при правильній установці, перебуває 
за межами будівлі приємним способом. 
Перевірте, щоб зовнішня силіконова 
кільцева прокладка була встановлена 
щільно, як належить, на зовнішній стіні.

Горизонтальні комплект забору-відведення 
Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 1-11): 
вс тановити вигин з  фланцем (2)  на 
центральний отвір котла, поставивши 
пр ок ла дк у  (1) ,  і  з атягн у ти гвинти, 
присутні в комплекті. Вставити кінець 
концентричної труби Ø 60/100 (3) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець (з 
манжетними ущільнювачами) коліна (2) 
до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належним 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 60/100 (3)
1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (5)

60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що 
дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.
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1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
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Комплект містить:
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центральний отвір котла, поставивши 
пр ок ла дк у  (1) ,  і  з атягн у ти гвинти, 
присутні в комплекті. Вставити кінець 
концентричної труби Ø 60/100 (3) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець (з 
манжетними ущільнювачами) коліна (2) 
до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належним 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 60/100 (3)
1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (5)

60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що 
дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.
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чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до макс. розміру. у 3 м по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та 
виключаючи концентричне коліно на виході 
з котла. Ця загальна довжина відповідає 
еквівалентному опору, що дорівнює 100. 
У таких випадках слід замовити відповідні 
подовжувачі.

Примітка: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
замість нього.

Гориз он т а льні  комплекти вп уск у - 
випуску Ø80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-13): встановити коліно з фланцем (2) 
на центральний отвір котла, вставляючи 
ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами з 
комплекту. Підключіть адаптер (3) гладким 
кінцем до (2) упору ущільнювального кільця. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
(3) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели як слід в 
розетку всередині і зовні , таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів  комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 

МАКС.  3000 mm

МАКС.  2985 mm

МАКС.  7300 mm

МАКС.  7195 mm

1.11 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Розташування терміналу (відповідно до 
отворів, дверей, сусідніх будівель, проходів 
і т.п.) повинно завжди відповідати нормам 
чинного законодавства.

Цей термінал дозволяє здійснювати забір 
повітря та відведення димових газів 
безпосередньо за межі житла. Горизонтальний 
комплект може бути встановлений з відводом 
назад, вправо або вліво. Для встановлення 
з відводом вперед необхідно скористатися 
патрубком та концентричним стиковим 
коліном, при цьому забезпечити необхідний 
простір для проведення всіх видів контролю, 
передбачених законодавством, перед 
введенням в роботу.

• Зовнішня сітка Термінал забору повітря та 
відведення диму, як Ø 60/100 так і Ø 80/125, 
при правильній установці, перебуває 
за межами будівлі приємним способом. 
Перевірте, щоб зовнішня силіконова 
кільцева прокладка була встановлена 
щільно, як належить, на зовнішній стіні.

Горизонтальні комплект забору-відведення 
Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 1-11): 
вс тановити вигин з  фланцем (2)  на 
центральний отвір котла, поставивши 
пр ок ла дк у  (1) ,  і  з атягн у ти гвинти, 
присутні в комплекті. Вставити кінець 
концентричної труби Ø 60/100 (3) штировим 
кінцем (гладким) в гніздовий кінець (з 
манжетними ущільнювачами) коліна (2) 
до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належним 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентричний термінал забору повітря   

 та відведення диму Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (6)

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
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1 шт. - Внутрішня кільцева прокладка (4)
1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (5)

60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає еквівалентному опору, що 
дорівнює 100. У таких випадках слід 
замовити відповідні подовжувачі.
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чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовж у в ач і  д л я  г о ри з он т а л ь н и х 
комплектів Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений 
до макс. розміру. у 3 м по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та 
виключаючи концентричне коліно на виході 
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можна застосувати спеціальний комплект 
проти замерзання, який є альтернативою 
стандартному та може встановлюватися 
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ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами з 
комплекту. Підключіть адаптер (3) гладким 
кінцем до (2) упору ущільнювального кільця. 
Вставте концентричний вивід Ø 80/125 (4) 
(3) (з ущільнювальним кільцем) до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели як слід в 
розетку всередині і зовні , таким чином, ви 
отримаєте ущільнення і з'єднання складових 
елементів  комплекту.
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комплектів Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект 
цієї конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
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Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
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• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø60/100 (Рис. 1-12). Комплект 
для данной конфигурации может быть 
удлинен до максимальной длины 3 м по 
горизонтали, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

Примечание: если котел должен быть 
установлен в зонах, в которых температуры 
могут достигать чрезвычайно низких 
значений, в наличие имеется специальный 
комплект против замерзания, который 
может устанавливаться как альтернатива 
стандартному комплекту.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (Рис. 1-13): установить колено 
с фланцем (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), и затянуть 
винтами, входящим в комплект. Установить 
переходник (3) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину колена (2) (с манжетным 
уплотнением) до упора.  Ус тановить 
коаксиальную трубу Ø80/125 (4) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину переходника 
(“мама”) (3) (с манжетным уплотнением) 
до упора. Убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

1.11 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Размещение терминала (в отношении 
расстояния от проемов, от расположенных 
рядом строений и т.д.) должно выполняться 
согласно действующим нормам.

Этот терминал позволяет осуществлять 
всасыв ание возд у х а и отвод дымов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
правым боковым и левым боковым выходом. 
Для ус тановки с передним выходом 
необходимо использовать патрубок с 
коаксиальным изгибом с муфтой, чтобы 
обеспечивать полезное пространство для 
выполнения требуемых законом испытаний 
при первом вводе в эксплуатацию.

• Внешняя решетка. Вывод воздухозабора/ 
дымоудаления Ø 60/100 и 80/125 при 
правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедитесь, что внешняя силиконовая шайба 
прилегает к наружной стене.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø 60/100. Монтажный 
комплект (Рис. 1-11): установить колено 
с фланцем (2) на центральное отверстие 
котла, вставить сальник (1) и завинтить 
входящими в комплект винтами. Вставить 
коаксиальную трубу Ø60/100 (3) гладкой 
стороной («папа») в горловину («мама») 
(с манжетным уплотнением) колена (2) 
до упора; убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено  Ø 60/100 (2)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø80/125 (Рис. 1-14). Комплект 
д л я  д а н ной  конфи г у р а ц и и  може т 
быть удлинен до максимальной длины 
7,3 м, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла и 
переходника с диам. 60/100 на диам. 80/125. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø60/100 (Рис. 1-12). Комплект 
для данной конфигурации может быть 
удлинен до максимальной длины 3 м по 
горизонтали, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

Примечание: если котел должен быть 
установлен в зонах, в которых температуры 
могут достигать чрезвычайно низких 
значений, в наличие имеется специальный 
комплект против замерзания, который 
может устанавливаться как альтернатива 
стандартному комплекту.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (Рис. 1-13): установить колено 
с фланцем (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), и затянуть 
винтами, входящим в комплект. Установить 
переходник (3) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину колена (2) (с манжетным 
уплотнением) до упора.  Ус тановить 
коаксиальную трубу Ø80/125 (4) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину переходника 
(“мама”) (3) (с манжетным уплотнением) 
до упора. Убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

1.11 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Размещение терминала (в отношении 
расстояния от проемов, от расположенных 
рядом строений и т.д.) должно выполняться 
согласно действующим нормам.

Этот терминал позволяет осуществлять 
всасыв ание возд у х а и отвод дымов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
правым боковым и левым боковым выходом. 
Для ус тановки с передним выходом 
необходимо использовать патрубок с 
коаксиальным изгибом с муфтой, чтобы 
обеспечивать полезное пространство для 
выполнения требуемых законом испытаний 
при первом вводе в эксплуатацию.

• Внешняя решетка. Вывод воздухозабора/ 
дымоудаления Ø 60/100 и 80/125 при 
правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедитесь, что внешняя силиконовая шайба 
прилегает к наружной стене.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø 60/100. Монтажный 
комплект (Рис. 1-11): установить колено 
с фланцем (2) на центральное отверстие 
котла, вставить сальник (1) и завинтить 
входящими в комплект винтами. Вставить 
коаксиальную трубу Ø60/100 (3) гладкой 
стороной («папа») в горловину («мама») 
(с манжетным уплотнением) колена (2) 
до упора; убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено  Ø 60/100 (2)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø80/125 (Рис. 1-14). Комплект 
д л я  д а н ной  конфи г у р а ц и и  може т 
быть удлинен до максимальной длины 
7,3 м, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла и 
переходника с диам. 60/100 на диам. 80/125. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø60/100 (Рис. 1-12). Комплект 
для данной конфигурации может быть 
удлинен до максимальной длины 3 м по 
горизонтали, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.

Примечание: если котел должен быть 
установлен в зонах, в которых температуры 
могут достигать чрезвычайно низких 
значений, в наличие имеется специальный 
комплект против замерзания, который 
может устанавливаться как альтернатива 
стандартному комплекту.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø80/125. Монтажный 
комплект (Рис. 1-13): установить колено 
с фланцем (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1), и затянуть 
винтами, входящим в комплект. Установить 
переходник (3) гладкой стороной (“папа”) 
в горловину колена (2) (с манжетным 
уплотнением) до упора.  Ус тановить 
коаксиальную трубу Ø80/125 (4) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину переходника 
(“мама”) (3) (с манжетным уплотнением) 
до упора. Убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

1.11 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Размещение терминала (в отношении 
расстояния от проемов, от расположенных 
рядом строений и т.д.) должно выполняться 
согласно действующим нормам.

Этот терминал позволяет осуществлять 
всасыв ание возд у х а и отвод дымов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
правым боковым и левым боковым выходом. 
Для ус тановки с передним выходом 
необходимо использовать патрубок с 
коаксиальным изгибом с муфтой, чтобы 
обеспечивать полезное пространство для 
выполнения требуемых законом испытаний 
при первом вводе в эксплуатацию.

• Внешняя решетка. Вывод воздухозабора/ 
дымоудаления Ø 60/100 и 80/125 при 
правильной установке имеет приятный 
внешний вид с наружной стороны здания. 
Убедитесь, что внешняя силиконовая шайба 
прилегает к наружной стене.

Горизонтальный комплект воздухозабора/
дымоудаления Ø 60/100. Монтажный 
комплект (Рис. 1-11): установить колено 
с фланцем (2) на центральное отверстие 
котла, вставить сальник (1) и завинтить 
входящими в комплект винтами. Вставить 
коаксиальную трубу Ø60/100 (3) гладкой 
стороной («папа») в горловину («мама») 
(с манжетным уплотнением) колена (2) 
до упора; убедиться, что установлена 
соответствующая внутренняя и внешняя 
шайба. Таким образом, будет достигнуто 
герме тичное соединение элементов, 
входящих в состав комплекта.

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)

Комплект включает:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальное колено  Ø 60/100 (2)
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

• Уд л и н и т ел и  д л я  г о ри з он т а л ь ног о 
комплекта Ø80/125 (Рис. 1-14). Комплект 
д л я  д а н ной  конфи г у р а ц и и  може т 
быть удлинен до максимальной длины 
7,3 м, включая оголовок и без учета 
коаксиального колена на выходе из котла и 
переходника с диам. 60/100 на диам. 80/125. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления, равному 
1 0 0 .  В  э т и х  с л у ч а я х  н е о бх од и м о 
запрашивать специальные удлинители.
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• Prelungitoare pentru kit-ul orizontal cu Ø 
60/100 (Fig. 1-12). Cu ajutorul acestei confi-
gurații, kit-ul orizontal poate fi prelungit până 
la o lungime max. de 3 m orizontal, inclusiv 
terminalul cu grilaj; este exclus cotul concentric 
aflat la ieșirea din centrală. Această configurație 
corespunde unui factor de rezistență egal cu 
100. În acest caz trebuie să solicitați prelungi-
toarele adecvate.

N.B.: dacă centrala este instalată în zone unde se 
pot atinge temperaturi foarte rigide, este disponi-
bil un kit special antiîngheţ care poate fi instalat 
alternativ la cel standard.

Kit-uri orizontale de admisie - evacuare 
Ø80/125. Montarea kit-ului (Fig. 1-13): instalați 
cotul cu flanșă (2) pe orificiul central al centralei 
interpunând garnitura (1) și strângeți cu șuru-
burile prezente în kit. Introduceți adaptatorul 
(3) cu capătul tată (neted) în capătul mamă (cu 
garnitură cu umăr) al cotului (2) și împingeți 
până la capăt. Introduceți terminalul concentric 
Ø 80/125 (4) cu capătul tată (neted) în capătul 
mamă al adaptorului (3) (cu garnituri cu umăr) 
și asigurați-vă că ați introdus în prealabil ro-
zeta internă și externă, în acest fel se va obține 
etanșeitatea și îmbinarea perfectă a elementelor 
care compun kit-ul.

• Prelungitoare pentru kit-ul orizontal cu Ø 
80/125 (Fig. 1-14). Kit-ul cu această configu-
rație poate fi prelungit până la  o  lungime de 
max. 7,3 m, inclusiv terminalul cu grilaj, dar 
exclus cotul concentric la ieșirea din centrală și 
adaptatorul Ø 60/100 la Ø 80/125. Această con-
figurație corespunde unui factor de rezistență 
egal cu 100. În acest caz trebuie să solicitați 
prelungitoarele adecvate.

1.11 INSTALAREA KIT-URILOR 
ORIZONTALE CONCENTRICE.

Configurație de tip C cu cameră etanșă și 
tiraj forțat.

Amplasarea terminalului (în funcție de distanțele 
față de deschizături, clădiri alăturate, pardoseală 
etc.) trebuie realizată conform prevederilor nor-
melor în vigoare.

Cu ajutorul acestui terminal admisia aerului 
necesar combustiei și evacuarea gazelor de ardere 
sunt efectuate direct în exteriorul locuinței. Kit-ul 
orizontal poate fi instalat cu ieșirea în spate, în 
lateral dreapta și în lateral stânga. Pentru insta-
larea cu ieșirea în față trebuie utilizat manșonul 
și un cot concentric cu cuplare pentru a asigura 
spațiul util pentru efectuarea probelor la prima 
punere în funcțiune, prevăzute de legile în 
vigoare.

• Grilaj extern. Terminalul de admisie/evacuare 
atât cu Ø 60/100, cât și cu Ø 80/125, dacă este 
instalat corect are un aspect estetic plăcut în 
afara clădirii. Asigurați-vă că rozeta din silicon 
aflată în exterior este corect fixată pe peretele 
exterior al clădirii.

Kit-uri orizontale de admisie - evacuare 
Ø60/100. Montarea kit-ului (Fig. 1-11): instalați 
cotul cu flanșă (2) pe orificiul central al cen-
tralei interpunând garnitura (1) și strângeți cu 
șuruburile prezente în kit. Introduceți conducta 
terminală concentrică Ø 60/100 (3) cu capătul 
tată (neted) în capătul mamă (cu garnitură cu 
umăr) al cotului (2) și împingeți până la capăt, 
asigurându-vă că ați introdus rozeta internă și 
externă, în acest fel se va obține etanșeitatea și îm-
binarea perfectă a elementelor ce compun kit-ul.

Kit-ul conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Cot concentric Ø 60/100 (2)
 Nr. 1 - Adaptator  

Ø 80/125 (3)
Nr. 1 - Terminal concentric adm./evacuare Ø80/125 (4)
 Nr. 1 - Rozetă internă (5)
 Nr. 1 - Rozetă externă (6)

Kit-ul conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Cot concentric Ø 60/100 (2)
Nr. 1 - Terminal concentric adm./evacuare Ø60/100 (3)
Nr. 1 - Rozetă internă (4)
Nr. 1 - Rozetă externă (5)
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• Extensions for Ø 60/100 horizontal kit 
(Fig. 1-12). The kit with this configuration can 
be extended up to a max. horizontal length of 
3 m including the terminal with grid and ex-
cluding the concentric bend leaving the boiler. 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested.

Note: when the boiler is installed in areas where 
very cold temperatures can be reached, a special 
anti-freeze kit is available that can be installed as 
an alternative to the standard kit.

Horizontal intake - exhaust kits Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-13): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws inclu-
ded in the kit. Fit the male end (smooth) of the 
adapter (3) up to the end stop on the female side 
of the bend (2) (with lip seal). Fit the Ø 80/125 
(4) concentric terminal pipe with the male end 
(smooth) to the female end of the adapter (3) 
(with lip gasket) up to the end stop; making 
sure that the internal and external wall sealing 
plates have been fitted; this will ensure sealing 
and joining of the elements making up the kit.

• Extensions for Ø 80/125 horizontal kit 
(Fig. 1-14). The kit with this configuration 
can be extended up to  a maximum length of 
7.3 m, including the terminal with grid and 
excluding the concentric bend leaving the 
boiler and the adapter Ø 60/100 in Ø 80/125. 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested.

1.11 CONCENTRIC HORIZONTAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

The position of the terminal (in terms of distan-
ces from openings, overlooking buildings, floor, 
etc.) must be in compliance with the regulations 
in force.

This terminal is connected directly to the outside 
of the building for air intake and flue gas exhaust. 
The horizontal kit can be installed with the rear, 
right side, left side or front outlet. For installation 
with frontal outlet, one must use the fixing plate 
and a concentric bend coupling in order to ensure 
sufficient space to carry out the tests required by 
law upon commissioning.

• External grid. Both the Ø 60/100 and Ø 80/125 
intake/exhaust terminal, if properly installed, 
is pleasant to look at on the outside of the buil-
ding. Make sure that the external silicone wall 
sealing plate is properly inserted in the wall.

Horizontal intake - exhaust kit Ø 60/100. Kit 
assembly (Fig. 1-11): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws in-
cluded in the kit. Couple the concentric terminal 
pipe Ø 60/100 (3) with the male end (smooth) 
into the female end (with lip seals) of the bend 
(2) up to the stop, making sure that the internal 
and external wall sealing plate have been fitted, 
this will ensure sealing and joining of the kit 
elements.

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Adapter Ø 80/125 (3)
N° 1 - Concentric intake-exhaust terminal Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Internal wall sealing plate (5)
 N° 1 - External wall sealing plate (6)

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
N° 1 - Int./exhaust concentric terminal Ø 60/100 (3)
N° 1 - Internal wall sealing plate (4)
N° 1 - External wall sealing plate (5)



13

C32

C32

C32

C32

1-16

1-181-17

1-15

1

2

3

6

4

7

5

1

2

3

6

8

4

7

5

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

м
аксим

. 45%
м

аксим
. 45%

М
АК

СИ
М

АЛ
ЬН

А 
ДО

ВЖ
ИН

А 
12

 2
00

 м
м

М
АК

СИ
М

АЛ
ЬН

А 
ДО

ВЖ
ИН

А 
47

00
 м

м

прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних 
труб забору повітря та відведення диму 
Цей термінал забезпечує забір повітря та 
відведення димових газів безпосередньо за 
межі житла у вертикальному напрямку.

Примітка:  вертикальний комплект з 
алюмінієвої плитки може бути встановлений 
на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт.- Концентричний гніздовий фланець (2)
 1 шт. - Адаптер  

Ø 80/125 (3)
1 шт.- Концентрична труба забору/

відведення Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва плитки (6)
1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
1 шт. - Знімна оболонка (8)

Комплект патрубку містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий  

 фланець (2)

Вертикальний комплект містить:
1 шт. - Концентрична труба забору/ 

 відведення Ø 60/100 (3)
1 шт. - Розетка (4)
1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
1 шт. - Нерухома оболонка (6)
1 шт. - Знімна оболонка (7)
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних 
труб забору повітря та відведення диму 
Цей термінал забезпечує забір повітря та 
відведення димових газів безпосередньо за 
межі житла у вертикальному напрямку.

Примітка:  вертикальний комплект з 
алюмінієвої плитки може бути встановлений 
на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт.- Концентричний гніздовий фланець (2)
 1 шт. - Адаптер  

Ø 80/125 (3)
1 шт.- Концентрична труба забору/

відведення Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва плитки (6)
1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
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Комплект патрубку містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий  

 фланець (2)
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних 
труб забору повітря та відведення диму 
Цей термінал забезпечує забір повітря та 
відведення димових газів безпосередньо за 
межі житла у вертикальному напрямку.

Примітка:  вертикальний комплект з 
алюмінієвої плитки може бути встановлений 
на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 

1.12 ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КОНЦЕНТРИЧНОГО КОМПЛЕКТУ.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних 
труб забору повітря та відведення диму 
Цей термінал забезпечує забір повітря та 
відведення димових газів безпосередньо за 
межі житла у вертикальному напрямку.

Примітка:  вертикальний комплект з 
алюмінієвої плитки може бути встановлений 
на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 
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на терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 
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прокладку (1) круглими виступами донизу, 
у бік фланцю котла, і затягніть гвинтами, 
що надаються в комплекті.  Встановлення 
фіктивної алюмінієвої плитки: замінити 
черепицю алюмінієвим листом (4), придайте 
йому таку форму, щоб забезпечити стікання 
дощової води. Зафіксуйте на алюмінієвій 
плитки нерухому оболонку (5) і вставте трубу 
забору повітря/відведення диму (7). Вставити 
концентричний термінал Ø 80/125 штировим 
кінцем (6) (гладкий) в гніздовий кінець 
адаптера (1) (з ущільнювальним кільцем) 
до упору, попередньо переконавшись, 
переконавшись, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена (3). Таким чином 
забезпечується ущільнення і з”єднання 
елементів комплекту.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. У такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.

так його сформувати, щоб забезпечити відтік 
дощової води. Зафіксувати на алюмінієвій 
плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічим 
кінцем (гладким) (6) у жіночий кінець 
адаптера (3) (з ущільнювальним кільцем) до 
упору, переконавшись, що ви вже увійшли 
в розетку (4), Таким чином ви отримаєте 
ущільнення і приєднання елементів, які 
входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикальних комплектів 
Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій 
вертикальній лінії, враховуючи термінал. 
Ця конфігурація відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В такому випадку 
слід замовити відповідні  сполучні 
подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125. Монтаж комплекту 
(Мал. 1-17): для монтажу комплекту Ø 
80/125 слід скористатися фланцевим 
комплектом-адаптером, щоб встановити 
систему відведення димових газів Ø 80/125. 
Встановіть фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши 
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45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. Для використання даного 
комплекту необхідно застосувати комплект 
фланцевого патрубка 60/100 (продається 
окр емо) .  Мон т аж комп лек т у  (Ма л . 
1-15):встановіть концентричний фланець 
(2) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягніть гвинти, присутні в 
комплекті. Підключіть адаптер (3): гладкий 
кінець - в кінець концентричного фланця 
(2). Укладка фіктивної плитки з алюмінію. 
Замініть плитку алюмінієвим листом (5) і 

Комплект містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт.- Концентричний гніздовий фланець (2)
 1 шт. - Адаптер  

Ø 80/125 (3)
1 шт.- Концентрична труба забору/

відведення Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва плитки (6)
1 шт. - Півоболонка вбудована (7)
1 шт. - Знімна оболонка (8)

Комплект патрубку містить:
1 шт. - Прокладка (1)
1 шт. - Концентричний гніздовий  

 фланець (2)

Вертикальний комплект містить:
1 шт. - Концентрична труба забору/ 

 відведення Ø 60/100 (3)
1 шт. - Розетка (4)
1 шт. - Алюмінієва плитка (5)
1 шт. - Нерухома оболонка (6)
1 шт. - Знімна оболонка (7)
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80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральное отверстие котла, установить 
сальник (1) таким образом, чтобы круглые 
выступы были направлены вниз до контакта 
с фланцем котла, затянуть входящими в 
комплект винтами. Установка искусственной 
а л ю м и н и е в ой  ч е р е п и ц ы :  з а м е н и т ь 
алюминиевый лист (4) на черепицу, укладывая 
ее таким образом, чтобы обеспечить сток 
дождевой воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
терминал воздухозабора/дымоудаления 
(7). Вставить коаксиальную трубу Ø80/125 
гладкой стороной («папа») в гнездо «мама» 
переходника (1) (с манжетным уплотнением) 
до упора; убедиться в установке шайбы (3). 
Таким образом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Рис. 1-18). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 12,2 м, включая оголовок. 
При наличии дополнительных элементов 
необходимо вычесть длину, эквивалентную 
максимально допустимому размеру. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
стыковые удлинители.

черепицу, укладывая ее таким образом, чтобы 
обеспечить сток дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный 
полущит (7) и ввести трубу воздухозабора/
дымоудаления (6). Вставить коаксиальный 
терминал Ø80/125 гладкой стороной (6) 
(«папа») в гнездо «мама» переходника (3) 
(с манжетным уплотнением) до упора; 
убедиться в установке шайбы (4). Таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Рис. 1-16). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 4,7 м на прямолинейном 
участке по вертикали, включая терминал. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления 100. В 
этих случаях необходимо запрашивать 
специальные стыковые удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Установка комплекта 
(Рис. 1-17): для установки комплекта диам. 
80/125 необходимо использовать комплект с 
фланцевым переходником, который позволит 
установить систему дымоудаления диам. 

1.12 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Вертикальный коаксиальный комплект 
воздухозабора и дымоудаления. Этот комплект 
позволяет осуществлять забор воздуха и вывод 
дымовых газов непосредственно за пределы 
жилого здания в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальный комплект с 
алюминиевой черепицей позволяет выполнять 
установку на террасах и крышах с максимальным 
уклоном 45% (примерно 25°), при этом должно 
быть всегда соблюдено расстояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 60/100. Для использования этого 
комплекта необходимо применять комплект 
патрубка с фланцем 60/100 (поставляется 
отдельно). Монтаж комплекта (Рис. 1-15): 
установить коаксиальный фланец (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и затянуть входящими в комплект винтами. 
Вставить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в гнездо «мама» коаксиального фланца 
(2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы: заменить алюминиевый лист (5) на 

В комплект входят:
N° 1 - Сальник(1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа 

«мама» (2)
 N° 1 - Переходник  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба 

воздухозабора/дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Черепица из алюминия (6)
N° 1 - Полущит стационарный (7)
N° 1 - Полущит передвижной (8)

В комплект патрубка входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа «мама» (2)

В вертикальный комплект входят:
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Черепица из алюминия (5)
N° 1 - Полущит стационарный (6)
N° 1 - Полущит передвижной (7)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 д

ли
на

 4
70

0 
м

м

m
ax. 45%

m
ax. 45%

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 д

ли
на

 1
22

00
 м

м

80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральное отверстие котла, установить 
сальник (1) таким образом, чтобы круглые 
выступы были направлены вниз до контакта 
с фланцем котла, затянуть входящими в 
комплект винтами. Установка искусственной 
а л ю м и н и е в ой  ч е р е п и ц ы :  з а м е н и т ь 
алюминиевый лист (4) на черепицу, укладывая 
ее таким образом, чтобы обеспечить сток 
дождевой воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
терминал воздухозабора/дымоудаления 
(7). Вставить коаксиальную трубу Ø80/125 
гладкой стороной («папа») в гнездо «мама» 
переходника (1) (с манжетным уплотнением) 
до упора; убедиться в установке шайбы (3). 
Таким образом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Рис. 1-18). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 12,2 м, включая оголовок. 
При наличии дополнительных элементов 
необходимо вычесть длину, эквивалентную 
максимально допустимому размеру. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
стыковые удлинители.

черепицу, укладывая ее таким образом, чтобы 
обеспечить сток дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный 
полущит (7) и ввести трубу воздухозабора/
дымоудаления (6). Вставить коаксиальный 
терминал Ø80/125 гладкой стороной (6) 
(«папа») в гнездо «мама» переходника (3) 
(с манжетным уплотнением) до упора; 
убедиться в установке шайбы (4). Таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Рис. 1-16). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 4,7 м на прямолинейном 
участке по вертикали, включая терминал. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления 100. В 
этих случаях необходимо запрашивать 
специальные стыковые удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Установка комплекта 
(Рис. 1-17): для установки комплекта диам. 
80/125 необходимо использовать комплект с 
фланцевым переходником, который позволит 
установить систему дымоудаления диам. 

1.12 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Вертикальный коаксиальный комплект 
воздухозабора и дымоудаления. Этот комплект 
позволяет осуществлять забор воздуха и вывод 
дымовых газов непосредственно за пределы 
жилого здания в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальный комплект с 
алюминиевой черепицей позволяет выполнять 
установку на террасах и крышах с максимальным 
уклоном 45% (примерно 25°), при этом должно 
быть всегда соблюдено расстояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 60/100. Для использования этого 
комплекта необходимо применять комплект 
патрубка с фланцем 60/100 (поставляется 
отдельно). Монтаж комплекта (Рис. 1-15): 
установить коаксиальный фланец (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и затянуть входящими в комплект винтами. 
Вставить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в гнездо «мама» коаксиального фланца 
(2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы: заменить алюминиевый лист (5) на 

В комплект входят:
N° 1 - Сальник(1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа 

«мама» (2)
 N° 1 - Переходник  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба 

воздухозабора/дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Черепица из алюминия (6)
N° 1 - Полущит стационарный (7)
N° 1 - Полущит передвижной (8)

В комплект патрубка входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа «мама» (2)

В вертикальный комплект входят:
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Черепица из алюминия (5)
N° 1 - Полущит стационарный (6)
N° 1 - Полущит передвижной (7)
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80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральное отверстие котла, установить 
сальник (1) таким образом, чтобы круглые 
выступы были направлены вниз до контакта 
с фланцем котла, затянуть входящими в 
комплект винтами. Установка искусственной 
а л ю м и н и е в ой  ч е р е п и ц ы :  з а м е н и т ь 
алюминиевый лист (4) на черепицу, укладывая 
ее таким образом, чтобы обеспечить сток 
дождевой воды. Установить на алюминиевой 
черепице стационарный полущит (5) и ввести 
терминал воздухозабора/дымоудаления 
(7). Вставить коаксиальную трубу Ø80/125 
гладкой стороной («папа») в гнездо «мама» 
переходника (1) (с манжетным уплотнением) 
до упора; убедиться в установке шайбы (3). 
Таким образом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø80/125 (Рис. 1-18). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 12,2 м, включая оголовок. 
При наличии дополнительных элементов 
необходимо вычесть длину, эквивалентную 
максимально допустимому размеру. В этих 
случаях необходимо запрашивать специальные 
стыковые удлинители.

черепицу, укладывая ее таким образом, чтобы 
обеспечить сток дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный 
полущит (7) и ввести трубу воздухозабора/
дымоудаления (6). Вставить коаксиальный 
терминал Ø80/125 гладкой стороной (6) 
(«папа») в гнездо «мама» переходника (3) 
(с манжетным уплотнением) до упора; 
убедиться в установке шайбы (4). Таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Удлинители для вертикального комплекта 
Ø60/100 (Рис. 1-16). Комплект для данной 
конфигурации может быть удлинен до 
максимальной длины 4,7 м на прямолинейном 
участке по вертикали, включая терминал. 
Настоящая конфигурация соответствует 
коэффициенту сопротивления 100. В 
этих случаях необходимо запрашивать 
специальные стыковые удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 80/125. Установка комплекта 
(Рис. 1-17): для установки комплекта диам. 
80/125 необходимо использовать комплект с 
фланцевым переходником, который позволит 
установить систему дымоудаления диам. 

1.12 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Вертикальный коаксиальный комплект 
воздухозабора и дымоудаления. Этот комплект 
позволяет осуществлять забор воздуха и вывод 
дымовых газов непосредственно за пределы 
жилого здания в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: вертикальный комплект с 
алюминиевой черепицей позволяет выполнять 
установку на террасах и крышах с максимальным 
уклоном 45% (примерно 25°), при этом должно 
быть всегда соблюдено расстояние между 
верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой 
черепицей Ø 60/100. Для использования этого 
комплекта необходимо применять комплект 
патрубка с фланцем 60/100 (поставляется 
отдельно). Монтаж комплекта (Рис. 1-15): 
установить коаксиальный фланец (2) на 
центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1) и затянуть входящими в комплект винтами. 
Вставить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в гнездо «мама» коаксиального фланца 
(2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы: заменить алюминиевый лист (5) на 

В комплект входят:
N° 1 - Сальник(1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа 

«мама» (2)
 N° 1 - Переходник  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Коаксиальная труба 

воздухозабора/дымоудаления 
Ø 80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Черепица из алюминия (6)
N° 1 - Полущит стационарный (7)
N° 1 - Полущит передвижной (8)

В комплект патрубка входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Фланец коаксиальный типа «мама» (2)

В вертикальный комплект входят:
N° 1 - Коаксиальная труба воздухозабора/

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Черепица из алюминия (5)
N° 1 - Полущит стационарный (6)
N° 1 - Полущит передвижной (7)
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kit. Montarea țiglei false din aluminiu: înlocuiți 
țiglele cu placa din aluminiu (4), așezând-o 
astfel încât apa de ploaie să se poată scurge fără 
obstacole. Poziționați pe țigla din aluminiu 
dispozitivul semiconcav fix (5) și introduceți 
conducta de admisie – evacuare (7). Introduceți 
terminalul concentric Ø80/125 cu capătul tată 
(neted) în capătul mamă al adaptatorului (1) (cu 
garnituri cu umăr) și împingeți până la capăt, 
asigurându-vă că ați introdus rozeta (3); în acest 
fel se va obține etanșeitatea și îmbinarea perfectă 
a elementelor ce compun kit-ul.

• Prelungitoare pentru kit-ul vertical Ø 80/125 
(Fig. 1-18). Kit-ul cu această configurație poate 
fi prelungit până la o lungime max. de 12,2 
m inclusiv terminalul. În cazul în care sunt 
prezente componente suplimentare, trebuie 
să scădeți lungimea echivalentă din lungimea 
maximă admisă. În acest caz trebuie să solicitați 
prelungitoarele prin cuplare adecvate.

scurge fără obstacole. Poziționați pe țigla din 
aluminiu dispozitivul semiconcav fix (7) și intro-
duceți conducta de admisie – evacuare (6). Intro-
duceți terminalul concentric Ø80/125 cu capătul 
tată (6) (neted) în capătul mamă al adaptatorului 
(3) (cu garnituri cu umăr) și împingeți până la 
capăt, asigurându-vă că ați introdus rozeta (4); 
în acest fel se va obține etanșeitatea și îmbinarea 
perfectă a elementelor ce compun kit-ul.

• Prelungitoare pentru kit-ul vertical Ø 60/100 
(Fig. 1-16). Kit-ul vertical cu această confi-
gurație poate fi prelungit până la maxim de 
4,7 m rectilinii verticali, inclusiv terminalul. 
Această configurație corespunde unui factor 
de rezistență egal cu 100. În acest caz trebuie să 
solicitați prelungitoarele prin cuplare adecvate.

Kit vertical cu țiglă din aluminiu Ø 80/125. 
Montarea kit-ului (Fig. 1-17): pentru instalarea 
kit-ului Ø 80/125 trebuie să utilizați kit-ul 
adaptator cu flanșă pentru a putea monta apoi 
sistemul de evacuare a gazelor de ardere Ø 
80/125. Instalați adaptorul cu flanșă (2) pe orifi-
ciul central al centralei, așezați garnitura (1) cu 
proeminențele circulare în jos în contact cu flanșa 
centralei și strângeți-o cu șuruburile prezente în 

1.12 INSTALAREA KIT-URILOR 
VERTICALE CONCENTRICE.

Configurație de tip C cu cameră etanșă și 
tiraj forțat.

Kit vertical concentric de admisie și evacuare. 
Cu ajutorul acestui terminal admisia aerului 
necesar combustiei și evacuarea gazelor de ardere 
sunt efectuate direct în exteriorul locuinței, în 
sens vertical.

N.B.: kit-ul vertical cu țiglă din aluminiu permite 
instalarea pe terase și pe acoperișuri cu înclinație 
maximă de 45% (aprox. 25°); trebuie respectată 
întotdeauna distanța dintre capătul terminalului 
și dispozitivul semiconcav (374 mm).

Kit vertical cu țiglă din aluminiu Ø 60/100. 
Pentru utilizarea acestui kit este utilizați manșo-
nul cu flanșă 60/100 (vândut separat). Montarea 
kit-ului (Fig. 1-15) montați flanșa concentrică (2) 
pe orificiul central al centralei; puneți garnitura 
(1) și strângeți cu șuruburile din kit. Introduceți 
adaptorul (3) cu capătul tată (neted) în flanșa 
concentrică (2). Montarea țiglei false din alumi-
niu. Înlocuiți țiglele cu placa din aluminiu (5), 
așezând-o astfel încât apa de ploaie să se poată 

Kit-ul conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Flanșă mamă concentrică (2)
 Nr. 1 - Adaptator  

Ø 80/125 (3)
Nr. 1 - Conductă concentrică adm./

evacuare Ø 80/125 (4)
Nr. 1 - Rozetă (5)
Nr. 1 - Țiglă din aluminiu (6)
Nr. 1 - Dispozitiv semiconcav fix (7)
Nr. 1 - Dispozitiv semiconcav mobil 

(8)

Kit-ul manșon conține:
Nr. 1 - Garnitură (1)
Nr. 1 - Flanșă mamă concentrică (2)

Kit-ul vertical conține:
Nr. 1 - Conductă concentrică adm./evacu-

are Ø 60/100 (3)
Nr. 1 - Rozetă (4)
Nr. 1 - Țiglă din aluminiu (5)
Nr. 1 - Dispozitiv semiconcav fix (6)
Nr. 1 - Dispozitiv concav mobil (7)
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tile and insert the intake-exhaust pipe (7). Fit the 
Ø 80/125 concentric terminal pipe with the male 
side (smooth) to the female side of the adapter (1) 
(with lip gaskets) up to the end stop; making sure 
that the wall sealing plate (3) has been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Extensions for vertical kit Ø 80/125 (Fig. 1-18). 
The kit with this configuration can be extended 
up to a max. length of 12.2 m including the ter-
minal. If additional components are assembled, 
the length equivalent to the maximum allowed 
must be subtracted. In this case specific exten-
sions must be requested.

fixed half-shell (7) and insert the intake-exhaust 
pipe (6). Fit the Ø 80/125 concentric terminal 
pipe with the male end (6) (smooth) to the female 
end of the adapter (3) (with lip gasket) up to the 
end stop; making sure that the wall sealing plate 
(4) has been fitted, this will ensure sealing and 
joining of the elements making up the kit.

• Extensions for vertical kit Ø 60/100 (Fig. 1-16). 
The kit with this configuration can be exten-
ded to a max. straight vertical length of 4.7 m, 
including the terminal. This configuration 
corresponds to a resistance factor of 100. In 
this case specific extensions must be requested.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-17): to install the kit Ø 80/125 
one must use the flanged adapter kit in order 
to install the flue system Ø 80/125. Install the 
flanged adaptor (2) on the central hole of the 
boiler, positioning gasket (1) with the circular 
projections downwards in contact with the boiler 
flange, and tighten using the screws contained 
in the kit. Installation of the fake aluminium 
tile: replace the tiles with the aluminium sheet 
(4), shaping it to ensure that rainwater runs off. 
Position the fixed half-shell (5) on the aluminium 

1.12 CONCENTRIC VERTICAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

Concentric vertical intake and exhaust kit. This 
vertical terminal is connected directly to the 
outside of the building for air intake and flue 
gas exhaust.

NOTE: the vertical kit with aluminium tile 
enables installation on terraces and roofs with 
a maximum slope of 45% (approx. 25°) and the 
height between the terminal cap and half-shell 
(374 mm) must always be observed.

Vertical kit with aluminium tile Ø 60/100. 
To use this kit one must use the fixing plate kit 
60/100 (sold separately).

Kit assembly (Fig. 1-15): install the concentric 
flange (2) on the central hole of the boiler inser-
ting the gasket (1) and tighten using the screws in 
the kit. Fit the male end (smooth) of the adapter 
(3) into the female end of the concentric flange 
(2). Imitation aluminium tile installation. Repla-
ce the tile with the aluminium sheet (5), shaping 
it to ensure that rainwater runs off. Position the 

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)
 N° 1 - Adapter  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Concentric intake-exhaust 

pipe Ø 80/125 (4)
N° 1 - Wall sealing plate (5)
N° 1 - Aluminium tile (6)
N° 1 - Fixed half-shell (7)
N° 1 - Mobile half-shell (8)

The fixing plate kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)

The Kit includes:
N° 1 - Concentric intake-exhaust pipe Ø 

60/100 (3)
N° 1 - Wall sealing plate (4)
N° 1 - Aluminium tile (5)
N° 1 - Fixed half-shell (6)
N° 1 - Mobile half-shell (7)
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рекомендується використання димоходу 
типу Immergas «Синя серія (Serie Blu)» 
ізольований.

установці вимагається довжина димоходу, 
що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка 
може виникнути всередині димоходу, тоді 

Увага: котел призначений для виводу 
продуктів згоряння до максимальної 
довжини 27 м, з трубою забору 1 м і з 
вигином всмоктування 90°. Якщо при 

Комплект містить:
 1 шт. -Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. -Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. -Гніздовий повітрозабірний фланець (3)

 1 шт. -Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. -Протиімпульсна пластина (5)
 2 шт -Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. -Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 2 шт -Внутрішні розетки (8)
 1 шт. -Зовнішня розетка (9)
 1 шт. -Труба відведення Ø 80 (10)

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, 
якщо видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на 
всмоктуванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

• Максимальні габаритні розміри (Мал. 1-20). 
На малюнку показані мінімальні габаритні 
розміри набору сепаратора терміналу Ø 
80/80 у деяких граничних умовах.

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева 
прокладка вже вставлена.Таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

1.13 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує забір повітря ззовні 
приміщення і відведення димових газів 
через в димар, димохід або повітропровід 
шляхом розділення димових труб та 
повітрозабірника. З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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рекомендується використання димоходу 
типу Immergas «Синя серія (Serie Blu)» 
ізольований.

установці вимагається довжина димоходу, 
що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка 
може виникнути всередині димоходу, тоді 

Увага: котел призначений для виводу 
продуктів згоряння до максимальної 
довжини 27 м, з трубою забору 1 м і з 
вигином всмоктування 90°. Якщо при 

Комплект містить:
 1 шт. -Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. -Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. -Гніздовий повітрозабірний фланець (3)

 1 шт. -Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. -Протиімпульсна пластина (5)
 2 шт -Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. -Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 2 шт -Внутрішні розетки (8)
 1 шт. -Зовнішня розетка (9)
 1 шт. -Труба відведення Ø 80 (10)

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, 
якщо видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на 
всмоктуванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

• Максимальні габаритні розміри (Мал. 1-20). 
На малюнку показані мінімальні габаритні 
розміри набору сепаратора терміналу Ø 
80/80 у деяких граничних умовах.

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева 
прокладка вже вставлена.Таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

1.13 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує забір повітря ззовні 
приміщення і відведення димових газів 
через в димар, димохід або повітропровід 
шляхом розділення димових труб та 
повітрозабірника. З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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рекомендується використання димоходу 
типу Immergas «Синя серія (Serie Blu)» 
ізольований.

установці вимагається довжина димоходу, 
що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка 
може виникнути всередині димоходу, тоді 

Увага: котел призначений для виводу 
продуктів згоряння до максимальної 
довжини 27 м, з трубою забору 1 м і з 
вигином всмоктування 90°. Якщо при 

Комплект містить:
 1 шт. -Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. -Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. -Гніздовий повітрозабірний фланець (3)

 1 шт. -Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. -Протиімпульсна пластина (5)
 2 шт -Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. -Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 2 шт -Внутрішні розетки (8)
 1 шт. -Зовнішня розетка (9)
 1 шт. -Труба відведення Ø 80 (10)

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, 
якщо видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на 
всмоктуванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

• Максимальні габаритні розміри (Мал. 1-20). 
На малюнку показані мінімальні габаритні 
розміри набору сепаратора терміналу Ø 
80/80 у деяких граничних умовах.

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева 
прокладка вже вставлена.Таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

1.13 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує забір повітря ззовні 
приміщення і відведення димових газів 
через в димар, димохід або повітропровід 
шляхом розділення димових труб та 
повітрозабірника. З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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рекомендується використання димоходу 
типу Immergas «Синя серія (Serie Blu)» 
ізольований.

установці вимагається довжина димоходу, 
що перевищує рекомендовані 12 м, необхідно 
брати до уваги можливість конденсації, яка 
може виникнути всередині димоходу, тоді 

Увага: котел призначений для виводу 
продуктів згоряння до максимальної 
довжини 27 м, з трубою забору 1 м і з 
вигином всмоктування 90°. Якщо при 

Комплект містить:
 1 шт. -Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. -Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. -Гніздовий повітрозабірний фланець (3)

 1 шт. -Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. -Протиімпульсна пластина (5)
 2 шт -Коліна 90 ° Ø 80 (6)
 1 шт. -Повітрозабірний термінал Ø 80 (7)
 2 шт -Внутрішні розетки (8)
 1 шт. -Зовнішня розетка (9)
 1 шт. -Труба відведення Ø 80 (10)

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, 
якщо видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на 
всмоктуванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

• Максимальні габаритні розміри (Мал. 1-20). 
На малюнку показані мінімальні габаритні 
розміри набору сепаратора терміналу Ø 
80/80 у деяких граничних умовах.

• На мал. (Мал. 1-21) зображено конфігурацію 
з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, 
переконавшись, що внутрішня кільцева 
прокладка вже вставлена.Таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.
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шляхом розділення димових труб та 
повітрозабірника. З каналу (S) виводяться 
продукти згоряння. Трубопроводом (A) 
всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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може виникнути всередині димоходу, тоді 
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Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба впуску повітря (метри)
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3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід всмоктування може бути збільшеним до 2,5 метрів, 
якщо видалити коліно викиду, до 2 метрів, якщо видалити коліно на 
всмоктуванні, до 4,5 метрів, якщо усунути обидва коліна.
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12 21,5*
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80/80 у деяких граничних умовах.
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з вертикальним випуском и горизонтальним 
впуском.

• Подовжувачі для комплекту сепаратора Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для 
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна 
довжина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
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коли використовуються аксесуари або 

упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
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кінець коліна (6), попередньо встановивши 
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складових елементів комплекту.

1.13 ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною 
камерою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує забір повітря ззовні 
приміщення і відведення димових газів 
через в димар, димохід або повітропровід 
шляхом розділення димових труб та 
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всмоктується повітря, необхідне для горіння. 
Обидва канали можуть бути орієнтовані в 
будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплект у  (Ма л.  1-19) :  в с т ановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
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конденсата, который может образовываться 
внутри воздуховода, и использовать дымоходы 
компании Immergas «НЕ для конденсационных 
котлов» с изоляцией.

забора воздуха. Если установка оборудования 
требует удлинения дымоотводной системы 
более чем на рекомендуемые 12 м, необходимо 
обратить внимание на вероятность образования 

Внимание: данный котел рассчитан на удаление 
продуктов сгорания при максимальной длине 
линии дымоудаления 27 метров прямолинейного 
участка, при 1 метре плюс колено 90º в линии 

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа «мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа «мама» (4)

 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°2 - Колена 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 (10)

Максимальные используемые значения длины
(включая оголовок с защитой от ветра и два колена 90°) 

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Приток (метры) Дымоудаление (метры) Приток (метры)

1 36.0* 6 29.5*
2 34.5* 7 28.0*
3 33.0* 8 26.5*
4 32.0* 9 25.5*
5 30.5* 10 24.0*

* Длина трубы притока может  быть увеличена на 2,5 метра при 
удалении колена в линии дымоудаления; на 2 метра при удалении 
колена в линии притока  и на 4,5 метров при удалении обоих колен.

11 22.5*

12 21.5*

• Монтажные габариты (Рис. 1-20). Далее 
приводятся минимальные габаритные 
размеры для монтажа комплекта терминала 
элементов раздельного дымоудаления 
диам. 80/80 для некоторых предельных 
состояний.

• На рис у нке (Рис.  1-21)  приведена 
к о н ф и г у р а ц и я  с  в е р т и к а л ь н ы м 
дымоотводом и горизонтальной трубой 
воздухозабора.

• Удлинители для комплекта раздельного 
дымоудаления Ø 80/80. Максимальная 
длина на прямолинейном участке (без 
изгибов) по вертикали, применяемая для 
всасывающих и дымоотводных труб Ø 
80, составляет 41 метр, из которых 40 м 
приходится на линию забора воздуха и 
1 м на линию дымоудаления. Эта общая 
длина соответствует коэффициент у 
сопротивления 100. Общая применяемая 

вну трь до упора антипульсационную 
пластину (5). Снять плоский фланец с 
б оков ог о  о т в е р с т и я  о т н о с и т е л ь н о 
центрального (по необходимости) и заменить 
его фланцем (3), устанавливая сальник (2), 
уже имеющийся на котле; закрепить его 
входящими в комплект винтами-саморезами 
с острым концом. Вставить колена (6) 
гладкой стороной («папа») в горловины 
фланцев («мама») (3 и 4). Вставить трубу 
воздухозабора (7) гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») колена (6) до упора; 
убедиться, что установлены внутренняя и 
внешняя шайбы. Установить дымоотводную 
трубу (10) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину колена (“мама”) (6) до упора. 
Убедиться, что установлена соответствующая 
внутренняя шайба. Таким образом, будет 
достигну то герме тичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.

1.13 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Данный комплект обеспечивает забор 
воздуха вне жилого здания и отвод дыма 
через воздуховод, дымоход или систему 
труб посредством разделения каналов забора 
воздуха и удаления дыма. По каналу (S) 
выводятся продукты сгорания. По каналу 
(A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могу т быть 
ориентированы в любом направлении.

Комплект раздельных дымоходов Ø 80/80. 
Установка комплекта (Рис. 1-19). Установить 
фланец (4) на центральное отверстие 
котла, вставляя сальник (1), закрепить 
шестиугольными винтами с плоской 
головкой, входящими в комплект. Вставить 
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конденсата, который может образовываться 
внутри воздуховода, и использовать дымоходы 
компании Immergas «НЕ для конденсационных 
котлов» с изоляцией.

забора воздуха. Если установка оборудования 
требует удлинения дымоотводной системы 
более чем на рекомендуемые 12 м, необходимо 
обратить внимание на вероятность образования 

Внимание: данный котел рассчитан на удаление 
продуктов сгорания при максимальной длине 
линии дымоудаления 27 метров прямолинейного 
участка, при 1 метре плюс колено 90º в линии 

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца (2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа «мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа «мама» (4)

 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°2 - Колена 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 (10)

Максимальные используемые значения длины
(включая оголовок с защитой от ветра и два колена 90°) 

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Приток (метры) Дымоудаление (метры) Приток (метры)

1 36.0* 6 29.5*
2 34.5* 7 28.0*
3 33.0* 8 26.5*
4 32.0* 9 25.5*
5 30.5* 10 24.0*

* Длина трубы притока может  быть увеличена на 2,5 метра при 
удалении колена в линии дымоудаления; на 2 метра при удалении 
колена в линии притока  и на 4,5 метров при удалении обоих колен.

11 22.5*

12 21.5*

• Монтажные габариты (Рис. 1-20). Далее 
приводятся минимальные габаритные 
размеры для монтажа комплекта терминала 
элементов раздельного дымоудаления 
диам. 80/80 для некоторых предельных 
состояний.

• На рис у нке (Рис.  1-21)  приведена 
к о н ф и г у р а ц и я  с  в е р т и к а л ь н ы м 
дымоотводом и горизонтальной трубой 
воздухозабора.

• Удлинители для комплекта раздельного 
дымоудаления Ø 80/80. Максимальная 
длина на прямолинейном участке (без 
изгибов) по вертикали, применяемая для 
всасывающих и дымоотводных труб Ø 
80, составляет 41 метр, из которых 40 м 
приходится на линию забора воздуха и 
1 м на линию дымоудаления. Эта общая 
длина соответствует коэффициент у 
сопротивления 100. Общая применяемая 

вну трь до упора антипульсационную 
пластину (5). Снять плоский фланец с 
б оков ог о  о т в е р с т и я  о т н о с и т е л ь н о 
центрального (по необходимости) и заменить 
его фланцем (3), устанавливая сальник (2), 
уже имеющийся на котле; закрепить его 
входящими в комплект винтами-саморезами 
с острым концом. Вставить колена (6) 
гладкой стороной («папа») в горловины 
фланцев («мама») (3 и 4). Вставить трубу 
воздухозабора (7) гладкой стороной («папа») 
в горловину («мама») колена (6) до упора; 
убедиться, что установлены внутренняя и 
внешняя шайбы. Установить дымоотводную 
трубу (10) гладкой стороной (“папа”) в 
горловину колена (“мама”) (6) до упора. 
Убедиться, что установлена соответствующая 
внутренняя шайба. Таким образом, будет 
достигну то герме тичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.
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РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Данный комплект обеспечивает забор 
воздуха вне жилого здания и отвод дыма 
через воздуховод, дымоход или систему 
труб посредством разделения каналов забора 
воздуха и удаления дыма. По каналу (S) 
выводятся продукты сгорания. По каналу 
(A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могу т быть 
ориентированы в любом направлении.

Комплект раздельных дымоходов Ø 80/80. 
Установка комплекта (Рис. 1-19). Установить 
фланец (4) на центральное отверстие 
котла, вставляя сальник (1), закрепить 
шестиугольными винтами с плоской 
головкой, входящими в комплект. Вставить 
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конденсата, который может образовываться 
внутри воздуховода, и использовать дымоходы 
компании Immergas «НЕ для конденсационных 
котлов» с изоляцией.
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Внимание: данный котел рассчитан на удаление 
продуктов сгорания при максимальной длине 
линии дымоудаления 27 метров прямолинейного 
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1 м на линию дымоудаления. Эта общая 
длина соответствует коэффициент у 
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вну трь до упора антипульсационную 
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с острым концом. Вставить колена (6) 
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горловину колена (“мама”) (6) до упора. 
Убедиться, что установлена соответствующая 
внутренняя шайба. Таким образом, будет 
достигну то герме тичное соединение 
элементов, входящих в состав комплекта.
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РАЗДЕЛЬНЫХ ДЫМОХОДОВ.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и принудительной тягой.

Данный комплект обеспечивает забор 
воздуха вне жилого здания и отвод дыма 
через воздуховод, дымоход или систему 
труб посредством разделения каналов забора 
воздуха и удаления дыма. По каналу (S) 
выводятся продукты сгорания. По каналу 
(A) всасывается воздух, необходимый 
для горения. Оба канала могу т быть 
ориентированы в любом направлении.

Комплект раздельных дымоходов Ø 80/80. 
Установка комплекта (Рис. 1-19). Установить 
фланец (4) на центральное отверстие 
котла, вставляя сальник (1), закрепить 
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головкой, входящими в комплект. Вставить 

IN
ST

A
LA

TO
R

U
TI

LI
ZA

TO
R

TE
H

N
IC

IA
N m

ax. 45%

conductelor și se recomandă folosirea conducte-
lor Immergas "Seria Albastră", care sunt izolate.

Dacă pentru instalare este nevoie de prelungirea 
conductelor de evacuare pe o distanță mai mare 
decât cei 12 m recomandați, trebuie ținut cont de 
posibilitatea formării condensului în interiorul 

Atenție: centrala a fost proiectată pentru a 
evacua produsele rezultate în urma combustiei 
cu o extensie maximă a evacuării de 27m în 
linie dreaptă, cu 1m plus cotul la 90° în admisie. 

Kit-ul conține:
 1 buc. - Garnitură evacuare (1)
 1 buc. - Garnitură de etanșare pentru flanșă (2)
 1 buc. - Flanșă mamă admisie (3)
 1 buc. - Flanșă mamă evacuare (4)

 1 buc. - Plăcuță antipulsații (5)
 2 buc. - coturi 90° Ø 80 (6)
 1 buc. - Terminal admisie Ø 80 (7)
 2 buc. - Rozete interne (8)
 1 buc. - Rozetă externă (9)
 1 buc. - Conductă evacuare  

 Ø 80 (10)

Lungimi maxime admise
(inclusiv terminalul de admisie cu grilaj și cele două coturi la 90°) 

CONDUCTĂ NEIZOLATĂ CONDUCTĂ IZOLATĂ
Evacuare (metri) Admisie (metri) Evacuare (metri) Admisie (metri)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Conducta de admisie poate fi mărită cu 2,5 metri dacă se elimină curba 
de evacuare, 2 metri dacă se elimină curba de admisie, 4,5 metri eliminând 
ambele curbe.

11 22,5*

12 21,5*

• În figură (Fig. 1-21) este prezentată configurația 
cu evacuare verticală și admisie orizontală.

• Prelungitoare pentru kit-ul cu conducte sepa-
rate Ø 80/80. Lungimea maximă rectilinie (fără 
coturi) pe verticală care poate fi folosită pentru 
conductele de admisie și de evacuare Ø80 este 
de 41 metri, din care 40 pentru admisie și 1 
pentru evacuare. Această lungime totală co-
respunde unui factor de rezistență egal cu 100. 
Lungimea totală care poate fi utilizată, obținută 
prin însumarea lungimilor conductelor Ø 80 
de admisie și evacuare, poate atinge valorile 
maxime indicate în tabelul de mai jos. În cazul 
în care trebuie folosite accesorii sau compo-
nente mixte, se poate calcula extensia maximă 
admisă, utilizând un factor de rezistență 
pentru fiecare componentă sau lungimea sa 
echivalentă. Suma acestor factori de rezistență 
nu trebuie să fie mai mare de valoarea 100.

la capăt. Scoateți flanșa plată aflată pe orificiul 
lateral față de cel central (în funcție de necesități) și 
înlocuiți-o cu flanșa (3), puneți garnitura (2) aflată 
pe centrală și strângeți cu șuruburile autofiletante 
cu vârf din dotare. Introduceți coturile (6) cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă al flanșelor 
(3 și 4). Introduceți terminalul de admisie (7) cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului (6) 
și împingeți-l până la capăt, asigurându-vă că ați 
introdus rozetele internă și externă. Introduceți 
conducta de evacuare (10) cu capătul tată (neted) 
în capătul mamă al cotului (6); împingeți până la 
capăt, asigurându-vă că ați introdus rozeta internă; 
în acest fel se va obține etanșeitatea și îmbinarea 
elementelor ce compun kit-ul.

• Spațiul necesar pentru instalare (Fig. 1-20). În 
figură este prezentat spațiul minim ocupat de 
kit-ul cu conducte separate Ø 80/80 în anumite 
condiții limită.

1.13 INSTALAREA KIT-ULUI CU 
CONDUCTE SEPARATE.

Configurație de tip C cu cameră etanșă și 
tiraj forțat.

Acest kit permite admisia aerului din exteriorul 
locuinței și evacuarea gazelor de ardere în coș 
sau într-o conductă intubată prin separarea con-
ductelor de evacuare gaze de ardere și de admisie 
aer. Prin conducta (S) sunt evacuate produsele 
rezultate în urma combustiei. Prin conducta (A) 
este aspirat aerul necesar combustiei. Ambele 
conducte pot fi orientate în orice direcție.

Kit cu conducte separate Ø 80/80. Montarea 
kit-ului (Fig. 1-19): montați flanșa (4) pe ori-
ficiul central al centralei interpunând garnitura 
(1) și strângeți cu șuruburile cu cap hexagonal și 
vârful plat prezente în kit, introduceți în interiorul 
flanșei plăcuța antipulsații (5) și împingeți-o până 

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

NA
N

CE
 T

EC
H

N
IC

IA
N

m
ax. 45%

pipe and Immergas insulated “Blue Series” flue 
kits must be used.

tallation requests a development of the flue to the 
discharge that exceeds the recommended 12 m, 
due consideration must be given to the formation 
of condensate that could take place inside the 

Attention: the boiler is designed to evacuate 
the combustion products up to a maximum 
extension of 27 linear metres from the exhaust, 
with 1 m plus 90° bend at the intake. If the ins-

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female intake flange (3)

 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Anti-pulse plate (5)
 N°2 - 90° bends Ø 80 (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (7)
 N°2 - Internal wall sealing plates (8)
 N°1 - External wall sealing plate (9)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (10)

Maximum usable lengths
(including intake terminal with grill and two 90° bends) 

NON-INSULATED PIPE INSULATED PIPE
Drain (metres) Intake (metres) Drain (metres) Intake (metres)

1 36.0* 6 29.5*
2 34.5* 7 28.0*
3 33.0* 8 26.5*
4 32.0* 9 25.5*
5 30.5* 10 24.0*

* The air intake pipe can be increased to 2.5 metres if the exhaust bend is 
eliminated, 2 metres if the air intake bend is eliminated, 4.5 metres elimi-
nating both bends.

11 22.5*

12 21.5*

• The figure (Fig. 1-21) shows the configuration 
with vertical exhaust and horizontal intake.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The max. 
vertical straight length (without bends) usable 
for Ø 80 intake and exhaust pipes is 41 metres 
of which 40 intake and 1 exhaust. This total 
length corresponds to a resistance factor of 100. 
The total usable length obtained by summing 
the Ø 80 intake and exhaust pipe lengths can 
reach, as a maximum, the values provided 
in the following table. If mixed accessories or 
components are used, the maximum extension 
can be calculated by using a resistance factor 
for each component or its equivalent length. 
The sum of these resistance factors must not 
exceed 100.

eds) and replace it with the flange (3), positioning 
the gasket (2) already present in the boiler and 
tighten using the supplied self-threading screws. 
Fit the male end (smooth) to the bends (6) in the 
female end of the flanges (3 and 4). Fit the intake 
terminal (7) with the male section (smooth) 
in the female section of the bend (6) up to the 
stop, ensuring that the internal and external wall 
sealing plates are fitted. Fit the exhaust pipe (10) 
with the male end (smooth) in the female end of 
the bend (6) up to the stop, making sure that the 
internal wall sealing plate has been fitted, this will 
ensure sealing and joining of the kit elements.

• Installation clearances (Fig. 1-20). The mini-
mum installation clearance measurements of 
the Ø 80/80 separator terminal kit have been 
stated in some limit conditions.

1.13 SEPARATOR KIT INSTALLATION.
Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

This kit allows air to come in from outside 
the building and the exhaust to exit from the 
chimney, flue or intubated duct through divided 
flue exhaust and air intake pipes. Combustion 
products are expelled from pipe (S). Air is taken 
in through pipe (A) for combustion. Both ducts 
can be routed in any direction.

Separator kit Ø 80/80. Kit assembly (Fig. 1-19): 
install the flange (4) on the central hole of the 
boiler inserting the gasket (1) and tighten using 
the hex head and flat tip screws contained in the 
kit, insert the anti-pulse plate up to the stop (5). 
Remove the flat flange present in the lateral hole 
with respect to the central one (according to ne-
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труби впуску вам доведеться закріпити 
його на фланці, аж до зіткнення на фланці 
видалення димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

• Втрата температ ури в ізольованому 
димоходи . Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів 
у трубопроводах відведення Ø 80 з 
ізоляцією, внаслідок їх охолодження через 
стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. 
На мал. (Мал. 1-25) зображено типовий 
випадок ізоляції, впускної і випускної 
лінії короткої та дуже довгої (більше 5 
м). ізольований весь канал впуску, щоб 
уникнути конденсації вологого повітря 
з навколишнього середовища, в якому 
котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 

ізольований (8)
 2 шт - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

кінцем (гладким) у гніздовий кінець коліна 
(6) до упору, переконавшись, що відповідні 
кільцеві прокладки (9 і 10), які забезпечать 
правильну установку між трубою та стіною, 
уже вставлені, після чого зафіксувати 
заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку (9), яка забезпечить правильну 
установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоляція 
може бути необхідною на трубі впуску, так 
як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню 
труби до температури нижче точки роси 
повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені 
різні застосування ізольованих труб.

 І з о л ь о в а н і  т р у б и  с к л а д а ю т ь с я  з 
концентричних труб внутрішніх Ø 80 і 
зовнішніх Ø 125 із прошарком нерухомого 
повітря. Технічно неможливо використати 
обидва коліна Ø 80 ізольованими, так як 
габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із  одного ліктя 
ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя 

мішані компоненти, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 
факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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труби впуску вам доведеться закріпити 
його на фланці, аж до зіткнення на фланці 
видалення димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

• Втрата температ ури в ізольованому 
димоходи . Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів 
у трубопроводах відведення Ø 80 з 
ізоляцією, внаслідок їх охолодження через 
стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. 
На мал. (Мал. 1-25) зображено типовий 
випадок ізоляції, впускної і випускної 
лінії короткої та дуже довгої (більше 5 
м). ізольований весь канал впуску, щоб 
уникнути конденсації вологого повітря 
з навколишнього середовища, в якому 
котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 

ізольований (8)
 2 шт - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

кінцем (гладким) у гніздовий кінець коліна 
(6) до упору, переконавшись, що відповідні 
кільцеві прокладки (9 і 10), які забезпечать 
правильну установку між трубою та стіною, 
уже вставлені, після чого зафіксувати 
заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку (9), яка забезпечить правильну 
установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоляція 
може бути необхідною на трубі впуску, так 
як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню 
труби до температури нижче точки роси 
повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені 
різні застосування ізольованих труб.

 І з о л ь о в а н і  т р у б и  с к л а д а ю т ь с я  з 
концентричних труб внутрішніх Ø 80 і 
зовнішніх Ø 125 із прошарком нерухомого 
повітря. Технічно неможливо використати 
обидва коліна Ø 80 ізольованими, так як 
габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із  одного ліктя 
ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя 

мішані компоненти, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 
факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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труби впуску вам доведеться закріпити 
його на фланці, аж до зіткнення на фланці 
видалення димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

• Втрата температ ури в ізольованому 
димоходи . Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів 
у трубопроводах відведення Ø 80 з 
ізоляцією, внаслідок їх охолодження через 
стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. 
На мал. (Мал. 1-25) зображено типовий 
випадок ізоляції, впускної і випускної 
лінії короткої та дуже довгої (більше 5 
м). ізольований весь канал впуску, щоб 
уникнути конденсації вологого повітря 
з навколишнього середовища, в якому 
котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 

ізольований (8)
 2 шт - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

кінцем (гладким) у гніздовий кінець коліна 
(6) до упору, переконавшись, що відповідні 
кільцеві прокладки (9 і 10), які забезпечать 
правильну установку між трубою та стіною, 
уже вставлені, після чого зафіксувати 
заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку (9), яка забезпечить правильну 
установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоляція 
може бути необхідною на трубі впуску, так 
як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню 
труби до температури нижче точки роси 
повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені 
різні застосування ізольованих труб.

 І з о л ь о в а н і  т р у б и  с к л а д а ю т ь с я  з 
концентричних труб внутрішніх Ø 80 і 
зовнішніх Ø 125 із прошарком нерухомого 
повітря. Технічно неможливо використати 
обидва коліна Ø 80 ізольованими, так як 
габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із  одного ліктя 
ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя 

мішані компоненти, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 
факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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стінку, необхідно обмежити довжину 
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заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
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наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 
факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 
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труби впуску вам доведеться закріпити 
його на фланці, аж до зіткнення на фланці 
видалення димів, ситуації, яка виведе на 
ту ж висоту два виходи - впуску повітря та 
випуску диму.

• Втрата температ ури в ізольованому 
димоходи . Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів 
у трубопроводах відведення Ø 80 з 
ізоляцією, внаслідок їх охолодження через 
стінку, необхідно обмежити довжину 
трубопроводу відведення лише 12 метрами. 
На мал. (Мал. 1-25) зображено типовий 
випадок ізоляції, впускної і випускної 
лінії короткої та дуже довгої (більше 5 
м). ізольований весь канал впуску, щоб 
уникнути конденсації вологого повітря 
з навколишнього середовища, в якому 
котел знаходиться, в контакті з трубою 
охолодженою повітрям, що поступає ззовні. 
Ізольований весь всмоктувальний канал, 
за винятком ліктя у виході зі сплітера, щоб 
знизити втрати тепла з каналу, таким чином 
запобігаючи утворенню конденсату парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубопроводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем.

Комплект містить:
 1 шт. - Прокладка каналу відведення (1)
 1 шт. - Прокладка ущільнювача фланця (2)
 1 шт. - Гніздовий повітрозабірний фланець (3)
 1 шт. - Гніздовий фланець відведення (4)
 1 шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1 шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1 шт. - Ковпачок для труби (7)
 1 шт. - Термінал труби забору повітря Ø 80 

ізольований (8)
 2 шт - Внутрішня кільцева прокладка (9)
 1 шт. - Зовнішня кільцева прокладка (10)
 1 шт. - Ізольована зливна труба Ø 80 (11)
 1 шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

кінцем (гладким) у гніздовий кінець коліна 
(6) до упору, переконавшись, що відповідні 
кільцеві прокладки (9 і 10), які забезпечать 
правильну установку між трубою та стіною, 
уже вставлені, після чого зафіксувати 
заглушку (7) на кінці (8). Вставте кінець труби 
викидання (11) (12) і закрутіть до упору, 
переконавшись, що ви вже ввели відповідну 
розетку (9), яка забезпечить правильну 
установку між трубою та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільника. 
Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоляція 
може бути необхідною на трубі впуску, так 
як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню 
труби до температури нижче точки роси 
повітря середовища, в якій знаходиться. На 
малюнках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені 
різні застосування ізольованих труб.

 І з о л ь о в а н і  т р у б и  с к л а д а ю т ь с я  з 
концентричних труб внутрішніх Ø 80 і 
зовнішніх Ø 125 із прошарком нерухомого 
повітря. Технічно неможливо використати 
обидва коліна Ø 80 ізольованими, так як 
габаритні розміри цього не дозволяють. 
Але можна почати із  одного ліктя 
ізольованого, на ваш вибір: чи каналу 
впуску, чи каналу випуску газів. У випадку, 
якщо ми починаємо з ізольованого ліктя 

мішані компоненти, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 
факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з 
конденсацією газів у випускній трубі Ø 
80, у зв'язку з їх охолодження через стіну, 
треба обмежити довжину вихлопної труби 
до 5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати 
ізольовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими 
трубами).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця пластину (5). 
Вийміть плоский фланець, що знаходиться 
в боковому отворі відносно до центрального 
(відповідно до вимог) і замініть його на 
фланець (3); вставте проміжні прокладки 
(2), які вже є в котлі, і затягніть саморізами 
з наконечником, що надаються в комплекті. 
Вставити і проштовхнути заглушку (7) на 
коліні (6) із штирового кінця (гладкого), 
з'єднати коліно (6) штировим кінцем 
(гладким) із гніздовим кінцем фланця (3). 
Вставити коліно (12) штировим кінцем 
(гладким) у гніздовий кінець фланцю (4). 
Вставити кінець труби впуску (8) штировим 

изолировано колено в линии воздухозабора, 
необходимо установить фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, при этом 
на одинаковую высоту устанавливаются два 
выхода воздухозабора и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых газах 
в дымоходе Ø80 с изоляцией, вызванного 
их охлаждением на стенках трубы, 
необходимо ограничить длину дымохода 
12 метрами. На иллюстрации (Рис. 1-25) 
приведён типичный случай изолирования, 
короткий канал воздухозабора и очень 
длинный канал дымоудаления (свыше 5 
м). Изолирован весь канал воздухозабора 
во избежание конденсации влажного 
воздуха помещения, в котором находится 
котел, при соприкосновении трубой, 
которая охлаждается пост упающим 
снаружи воздухом. Изолирован весь канал 
дымоудаления, за исключением колена на 
выходе из раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла в канале, что позволяет 
избегать формирования конденсата в 
дымовых газах.

 Примечание: при установке дымоходов 
с изоляцией необходимо устанавливать 
через каждые 2 метра монтажный хомут с 
дюбелем.

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца 

(2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа 

«мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа 

«мама» (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - Колено 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Пробка-заглушка для трубы (7)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 с 

изоляцией (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Колено коаксиальное 90° Ø 80/125 (12)

Вставить колено (12) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Подсоединить терминал воздухозабора (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) колена (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильное положение между 
трубой и стеной; затем зафиксировать 
пробку-заглушку (7) на терминале (8). 
Установить дымоотводную трубу (11) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
колена (12) до упора, проверить установку 
шайбы (9), которая обеспечивает правильное 
положение между трубой и дымоходом.
• Изолирование комплекта раздельного 

дымоудаления. При возникновении 
проблем образования конденсата в каналах 
дымоудаления или на внешней поверхности 
труб воздухозабора Immergas по заказу 
предоставляет изолированные трубы 
воздухозабора и дымоудаления. Изоляция 
може т быть необходимой на тру бе 
дымоудаления вследствие существенной 
потери температ уры дымовых газов 
при прохождении по трубе. Изоляция 
может быть также необходимой на трубе 
воздухозабора, так как поступающий 
воздух (если он очень холодный) может 
охлаждать внешнюю поверхность трубы 
до температуры ниже точки росы. На 
приведенных ниже иллюстрациях (Рис. 1-24 
и 1-25) показаны различные применения 
изолированных труб.

 Из олир ов а нные т ру бы с о с тоят  из 
коаксиальной тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и внешним диаметром 
125 с  промеж у точным возд ушным 
пространством. Технически невозможно 
ус т анавливать дв а изолированных 
колена Ø80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного колена с изоляцией либо в линии 
воздухозабора, либо дымоудаления. Если 

длина, получаемая путем суммирования 
длины тру б Ø 80 на всасывании и 
д ы м о у д а л е н и и ,  м ож е т  д о с т и г а т ь 
максимальных значений, приведенных в 
таблице ниже. В случае необходимости 
и с п о л ь з о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
принадлежностей или смешанных элементов 
можно произвести расчет максимального 
увеличения длины, используя коэффициент 
сопротивления для каждого компонента, 
или его эквивалентную длину. Сумма этих 
коэффициентов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымоотводных 
каналах (Рис. 1-22). Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых 
газах в дымоходе Ø80 в результате их 
охлаждения на стенках трубы, необходимо 
ограничить длину дымохода до 5 метров. 
При необходимости использовать дымоход 
большей длины следует использовать трубы 
Ø80 с изоляцией (см. главу “комплект 
раздельного дымоудаления Ø80/80 с 
изоляцией).

Комплект раздельного дымоудаления 
Ø80/80 с изоляцией. Установка комплекта 
(Рис. 1-23): Установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, вставляя 
сальник (1), закрепить шестиугольными 
винтами с плоской головкой, входящими 
в комплект. Вставить внутрь до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия 
о т н о с и т е л ь н о  ц е н т р а л ь н о г о  ( п о 
необходимости) и заменить его фланцем (3), 
устанавливая сальник (2), уже имеющийся 
на котле; закрепить его винтами-саморезами 
с острым концом, входящими в комплект. 
Вставить заглушку (7) и провести её через 
колено (6) гладкой стороной (“папа”), затем 
подсоединить колено (6) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (3). 

изолировано колено в линии воздухозабора, 
необходимо установить фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, при этом 
на одинаковую высоту устанавливаются два 
выхода воздухозабора и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых газах 
в дымоходе Ø80 с изоляцией, вызванного 
их охлаждением на стенках трубы, 
необходимо ограничить длину дымохода 
12 метрами. На иллюстрации (Рис. 1-25) 
приведён типичный случай изолирования, 
короткий канал воздухозабора и очень 
длинный канал дымоудаления (свыше 5 
м). Изолирован весь канал воздухозабора 
во избежание конденсации влажного 
воздуха помещения, в котором находится 
котел, при соприкосновении трубой, 
которая охлаждается пост упающим 
снаружи воздухом. Изолирован весь канал 
дымоудаления, за исключением колена на 
выходе из раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла в канале, что позволяет 
избегать формирования конденсата в 
дымовых газах.

 Примечание: при установке дымоходов 
с изоляцией необходимо устанавливать 
через каждые 2 метра монтажный хомут с 
дюбелем.

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца 

(2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа 

«мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа 

«мама» (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - Колено 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Пробка-заглушка для трубы (7)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 с 

изоляцией (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Колено коаксиальное 90° Ø 80/125 (12)

Вставить колено (12) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Подсоединить терминал воздухозабора (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) колена (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильное положение между 
трубой и стеной; затем зафиксировать 
пробку-заглушку (7) на терминале (8). 
Установить дымоотводную трубу (11) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
колена (12) до упора, проверить установку 
шайбы (9), которая обеспечивает правильное 
положение между трубой и дымоходом.
• Изолирование комплекта раздельного 

дымоудаления. При возникновении 
проблем образования конденсата в каналах 
дымоудаления или на внешней поверхности 
труб воздухозабора Immergas по заказу 
предоставляет изолированные трубы 
воздухозабора и дымоудаления. Изоляция 
може т быть необходимой на тру бе 
дымоудаления вследствие существенной 
потери температ уры дымовых газов 
при прохождении по трубе. Изоляция 
может быть также необходимой на трубе 
воздухозабора, так как поступающий 
воздух (если он очень холодный) может 
охлаждать внешнюю поверхность трубы 
до температуры ниже точки росы. На 
приведенных ниже иллюстрациях (Рис. 1-24 
и 1-25) показаны различные применения 
изолированных труб.

 Из олир ов а нные т ру бы с о с тоят  из 
коаксиальной тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и внешним диаметром 
125 с  промеж у точным возд ушным 
пространством. Технически невозможно 
ус т анавливать дв а изолированных 
колена Ø80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного колена с изоляцией либо в линии 
воздухозабора, либо дымоудаления. Если 

длина, получаемая путем суммирования 
длины тру б Ø 80 на всасывании и 
д ы м о у д а л е н и и ,  м ож е т  д о с т и г а т ь 
максимальных значений, приведенных в 
таблице ниже. В случае необходимости 
и с п о л ь з о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
принадлежностей или смешанных элементов 
можно произвести расчет максимального 
увеличения длины, используя коэффициент 
сопротивления для каждого компонента, 
или его эквивалентную длину. Сумма этих 
коэффициентов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымоотводных 
каналах (Рис. 1-22). Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых 
газах в дымоходе Ø80 в результате их 
охлаждения на стенках трубы, необходимо 
ограничить длину дымохода до 5 метров. 
При необходимости использовать дымоход 
большей длины следует использовать трубы 
Ø80 с изоляцией (см. главу “комплект 
раздельного дымоудаления Ø80/80 с 
изоляцией).

Комплект раздельного дымоудаления 
Ø80/80 с изоляцией. Установка комплекта 
(Рис. 1-23): Установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, вставляя 
сальник (1), закрепить шестиугольными 
винтами с плоской головкой, входящими 
в комплект. Вставить внутрь до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия 
о т н о с и т е л ь н о  ц е н т р а л ь н о г о  ( п о 
необходимости) и заменить его фланцем (3), 
устанавливая сальник (2), уже имеющийся 
на котле; закрепить его винтами-саморезами 
с острым концом, входящими в комплект. 
Вставить заглушку (7) и провести её через 
колено (6) гладкой стороной (“папа”), затем 
подсоединить колено (6) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (3). 

изолировано колено в линии воздухозабора, 
необходимо установить фланец колена до 
упора на фланец дымоудаления, при этом 
на одинаковую высоту устанавливаются два 
выхода воздухозабора и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых газах 
в дымоходе Ø80 с изоляцией, вызванного 
их охлаждением на стенках трубы, 
необходимо ограничить длину дымохода 
12 метрами. На иллюстрации (Рис. 1-25) 
приведён типичный случай изолирования, 
короткий канал воздухозабора и очень 
длинный канал дымоудаления (свыше 5 
м). Изолирован весь канал воздухозабора 
во избежание конденсации влажного 
воздуха помещения, в котором находится 
котел, при соприкосновении трубой, 
которая охлаждается пост упающим 
снаружи воздухом. Изолирован весь канал 
дымоудаления, за исключением колена на 
выходе из раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла в канале, что позволяет 
избегать формирования конденсата в 
дымовых газах.

 Примечание: при установке дымоходов 
с изоляцией необходимо устанавливать 
через каждые 2 метра монтажный хомут с 
дюбелем.

В комплект входят:
 N°1 - Сальник в линии дымоудаления  (1)
 N°1 - Уплотнительная прокладка фланца 

(2)
 N°1 - Фланец в линии воздухозабора типа 

«мама» (3)
 N°1 - Фланец в линии дымоудаления типа 

«мама» (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - Колено 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Пробка-заглушка для трубы (7)
 N°1 - Терминал воздухозабора Ø 80 с 

изоляцией (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Труба дымоудаления Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Колено коаксиальное 90° Ø 80/125 (12)

Вставить колено (12) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (4). 
Подсоединить терминал воздухозабора (8) 
гладкой стороной (“папа”), в горловину 
(“мама”) колена (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильное положение между 
трубой и стеной; затем зафиксировать 
пробку-заглушку (7) на терминале (8). 
Установить дымоотводную трубу (11) гладкой 
стороной (“папа”) в горловину (“мама”) 
колена (12) до упора, проверить установку 
шайбы (9), которая обеспечивает правильное 
положение между трубой и дымоходом.
• Изолирование комплекта раздельного 

дымоудаления. При возникновении 
проблем образования конденсата в каналах 
дымоудаления или на внешней поверхности 
труб воздухозабора Immergas по заказу 
предоставляет изолированные трубы 
воздухозабора и дымоудаления. Изоляция 
може т быть необходимой на тру бе 
дымоудаления вследствие существенной 
потери температ уры дымовых газов 
при прохождении по трубе. Изоляция 
может быть также необходимой на трубе 
воздухозабора, так как поступающий 
воздух (если он очень холодный) может 
охлаждать внешнюю поверхность трубы 
до температуры ниже точки росы. На 
приведенных ниже иллюстрациях (Рис. 1-24 
и 1-25) показаны различные применения 
изолированных труб.

 Из олир ов а нные т ру бы с о с тоят  из 
коаксиальной тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и внешним диаметром 
125 с  промеж у точным возд ушным 
пространством. Технически невозможно 
ус т анавливать дв а изолированных 
колена Ø80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного колена с изоляцией либо в линии 
воздухозабора, либо дымоудаления. Если 

длина, получаемая путем суммирования 
длины тру б Ø 80 на всасывании и 
д ы м о у д а л е н и и ,  м ож е т  д о с т и г а т ь 
максимальных значений, приведенных в 
таблице ниже. В случае необходимости 
и с п о л ь з о в а н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х 
принадлежностей или смешанных элементов 
можно произвести расчет максимального 
увеличения длины, используя коэффициент 
сопротивления для каждого компонента, 
или его эквивалентную длину. Сумма этих 
коэффициентов сопротивления не должна 
превышать значения 100.

• Потеря температуры в дымоотводных 
каналах (Рис. 1-22). Во избежание проблем 
образования конденсата в дымовых 
газах в дымоходе Ø80 в результате их 
охлаждения на стенках трубы, необходимо 
ограничить длину дымохода до 5 метров. 
При необходимости использовать дымоход 
большей длины следует использовать трубы 
Ø80 с изоляцией (см. главу “комплект 
раздельного дымоудаления Ø80/80 с 
изоляцией).

Комплект раздельного дымоудаления 
Ø80/80 с изоляцией. Установка комплекта 
(Рис. 1-23): Установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, вставляя 
сальник (1), закрепить шестиугольными 
винтами с плоской головкой, входящими 
в комплект. Вставить внутрь до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия 
о т н о с и т е л ь н о  ц е н т р а л ь н о г о  ( п о 
необходимости) и заменить его фланцем (3), 
устанавливая сальник (2), уже имеющийся 
на котле; закрепить его винтами-саморезами 
с острым концом, входящими в комплект. 
Вставить заглушку (7) и провести её через 
колено (6) гладкой стороной (“папа”), затем 
подсоединить колено (6) гладкой стороной 
(“папа”) в горловину (“мама”) фланца (3). 
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de admisie scurtă și conducta de evacuare foa-
rte lungă (mai mare de 5 metri). Conducta de 
admisie este complet izolată pentru a preveni 
condensarea aerului umed din mediul în care se 
află centrala când intră în contact cu conducta 
răcită de aerul din exterior. Conducta de evacu-
are este complet izolată, cu excepția cotului aflat 
la ieșirea din spliter, pentru a reduce pierderile 
de căldură prin conductă, prevenind în acest 
fel condensarea gazelor de ardere.

 N.B.: în timpul instalării conductelor izolate 
este necesar să instalați la fiecare 2 metri un 
colier de susținere cu diblu.

Kit-ul conține:
 1 buc. - Garnitură evacuare (1)
 1 buc. - Garnitură de etanșare pentru 

flanșă (2)
 1 buc. - Flanșă mamă admisie (3)
 1 buc. - Flanșă mamă evacuare (4)
 1 buc. - Plăcuță antipulsații (5)
 1 buc. - Cot 90° Ø 80 (6)
 1 buc. - Capac închidere conductă (7)
 1 buc. - Terminal admisie Ø 80 izolat (8)
 2 buc. - Rozete interne (9)
 Nr. 1 - Rozetă externă (10)
 1 buc. - Conductă de evacuare Ø 80 

izolată (11)
 1 buc. - Cot 90° concentric Ø 80/125 (12)

• Izolarea kit-ului cu conducte separate Dacă 
există probleme de condensare a gazelor de ar-
dere în conductele de evacuare sau la suprafața 
externă a conductelor de admisie, Immergas 
furnizează la cerere conducte de admisie și 
evacuare izolate. Izolarea poate fi necesară pen-
tru conducta de evacuare, din cauza pierderii 
excesive de temperatură a gazelor de ardere 
de-a lungul traseului. Izolarea poate fi necesară 
pentru conducta de admisie, deoarece aerul 
aspirat (dacă este foarte rece), poate reduce 
temperatura de la suprafața conductei, la o 
valoare mai mică decât cea a punctului de rouă 
a aerului din mediul în care se află. În figurile 
(Fig. 1-24 ÷ 1-25) sunt reprezentate diferite 
aplicații ale conductelor izolate.

 Conductele izolate sunt compuse dintr-o 
conductă internă concentrică cu Ø 80 și una 
externă cu Ø 125 cu spații libere în care se 
află aer stagnant. Din punct de vedere tehnic, 
nu este posibilă începerea instalării cu ambele 
coturi Ø 80 izolate deoarece dimensiunile nu 
permit acest lucru. În schimb, este posibilă 
începerea instalării cu un cot izolat, alegând 
între conducta de admisie sau cea de evacuare. 
În cazul în care se începe cu cotul de admisie 
izolat, acesta trebuie introdus până la capăt pe 
flanșa conductei de evacuare; această situație 
face ca cele două ieșiri, de admisie și evacuare, 
să se afle la aceeași înălțime.

• Pierderea de temperatură prin conductele de 
gaze de ardere izolate. Pentru a preveni pro-
blemele care pot apărea din cauza condensării 
gazelor de ardere în conducta de evacuare Ø 
80 izolată, datorată răcirii prin perete, se reco-
mandă ca lungimea conductei de evacuare să 
fie de maxim 12 metri. În figură (Fig. 1-25) este 
reprezentat un caz tipic de izolare, cu conducta 

• Pierderi de temperatură în conductele pentru 
gaze de ardere (Fig. 1-22). Pentru a preveni 
problemele create de condensarea gazelor de 
ardere în conducta de evacuare Ø 80, datorită 
răcirii acestora prin perete, lungimea conductei 
de evacuare trebuie să fie de maxim 5 metri.  
Dacă trebuie acoperite distanțe mai mari, se 
recomandă utilizarea conductelor Ø 80 izolate 
(vezi capitolul kit cu conducte separate Ø 80/80 
izolate).

Kit cu conducte separate Ø 80/80 izolate. Mon-
tarea kit-ului (Fig. 1-23): montați flanșa (4) pe 
orificiul central al centralei interpunând garnitu-
ra (1) și strângeți cu șuruburile cu cap hexagonal și 
vârful plat prezente în kit, introduceți în interiorul 
flanșei plăcuța antipulsații (5) și împingeți-o până 
la capăt. Scoateți flanșa plată aflată pe orificiul 
lateral față de cel central (în funcție de necesități) 
și înlocuiți-o cu flanșa (3), puneți garnitura (2) 
aflată pe centrală și strângeți cu șuruburile autofi-
letante cu vârf din dotare. Introduceți și deplasați 
capacul (7) pe cot (6) de pe capătul tată (neted), 
apoi cuplați cotul (6) cu capătul tată (neted) în 
capătul mamă al flanșei (3). Introduceți cotul (12) 
cu capătul tată (neted) în capătul mamă al flanșei 
(4). Introduceți terminalul de admisie (8) cu 
capătul tată (neted), în capătul mamă al cotului 
(6) și împingeți-l până la capăt, asigurându-vă că 
ați introdus rozetele (9 și 10); în acest fel se obține 
îmbinarea corectă între conductă și perete; după 
aceea puneți capacul de închidere (7) pe terminal 
(8). Introduceți conducta de evacuare (11) cu 
capătul tată (neted) în capătul mamă al cotului 
(12); împingeți până la capăt, asigurându-vă că 
ați introdus rozeta (9); în acest fel se va obține 
îmbinarea corectă dintre conductă și coșul de 
gaze de ardere.
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pipe is very long (over 5 m). The entire intake 
pipe is insulated to prevent moist air in the 
place where the boiler is installed, in contact 
with the pipe cooled by air entering from the 
outside. The entire exhaust pipe, except the 
elbow leaving the splitter is insulated to reduce 
heat loss from the pipe, thus preventing the 
formation of fume condensate.

 Note.: when installing the insulated pipes, a 
section clamp with gusset must be installed 
every 2 metres.

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Anti-pulse plate (5)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Pipe closure cap (7)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated (8)
 N°2 - Internal wall sealing plates (9)
 N° 1 - External wall sealing plate (10)
 N°1 - Discharge pipe Ø 80 insulated (11)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (12)

• Insulation of separator terminal kit. Whenever 
there are flue gas condensate problems in the 
exhaust pipes or on the external surface of the 
intake pipes, on request Immergas supplies 
insulated intake-exhaust pipes. Insulation 
my be necessary on the exhaust pipe, due to 
excessive loss of temperature of the flue gas 
on their route. Insulation may be necessary 
on the intake pipe as the air entering (if very 
cold) may cause the outside of the pipe to fall 
below the dew point of the environmental air. 
The figures (Fig. 1-24 ÷ 1-25) illustrate different 
applications of insulated pipes.

 Insulated pipes are formed of a Ø 80 internal 
concentric pipe and a Ø 125 external pipe with 
static air space. It is not technically possible 
to start with both Ø 80 elbows insulated, as 
clearances will not allow it. However starting 
with an insulated elbow is possible by choosing 
either the intake or exhaust pipe. When starting 
with the insulated intake bend it must be enga-
ged on its flange until it is taken up to end stop 
on the flue gas exhaust flange, a situation that 
takes the two intake flue gas exhaust outlets to 
the same height.

• Temperature loss in insulated flue ducting. To 
prevent problems of flue gas condensate in the 
insulated exhaust pipe Ø 80, due to flue gas coo-
ling through the wall, the length of the pipe must 
be limited to 12 metres. The figure (Fig. 1-25) 
illustrates a typical insulation application in 
which the intake pipe is short and the exhaust 

• Temperature loss in flue pipes (Fig. 1-22). To 
prevent problems of flue gas condensate in the 
exhaust pipe Ø 80, due to fume cooling through 
the wall, the length of the exhaust pipe must be 
limited to just 5 m. If longer distances must be 
covered, use Ø 80 pipes with insulation (see 
insulated separator kit Ø 80/80 chapter).

Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 
(Fig. 1-23): install the flange (4) on the central 
hole of the boiler inserting the gasket (1) and 
tighten using the hex head and flat tip screws 
contained in the kit, insert the anti-pulse plate up 
to the stop (5). Remove the flat flange contained 
in the side hole with respect to the central one 
(as needed) and replace it with the flange (3), 
positioning the gasket (2) already present in the 
boiler and tighten using the supplied self-threa-
ding screws with tip. Insert and slide cap (7) onto 
bend (6) from the male side (smooth), and join 
bends (6) with the male side (smooth) in the 
female side of flange (3). Fit bend (12) with the 
male side (smooth) into the female side of flan-
ge (4). Fit the male end (smooth) of the intake 
terminal (8) up to the stop on the female end 
of the bend (6), making sure you have already 
inserted the wall sealing plates (9 and 10) that 
ensure correct installation between pipe and 
wall, then fix the closing cap (7) on the terminal 
(8). Join the exhaust pipe (11) with the male side 
(smooth) in the female side of the bend (12) to 
the end stop, ensuring that the wall sealing plate 
(9) is already inserted for correct installation 
between the pipe and flue.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.
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- У випадку, якщо необхідно виконати 
обробку води, її слід здійснювати шляхом 
повного опріснення.  При повном у 
опрісненні,  на відміну від повного 
пом'якшення, крім виведення речовин 
затвердіння (Ca, Mg), виводяться також 
всі інші мінерали з метою підвищення 
провідності води для заповнювання 
до 10 мікросіменс/см. Завдяки низькій 
провідності опріснена вода не є лише 
засобом проти формування накипу, а й 
захищає систему від корозії.

- Додати відповідний уповільнювач/
пасиватор (наприклад, Cillit HS 23 Combi, 
Fernox MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, 
Copal Salamander System Inhibitor), при 
необхідності додатки також відповідний 
антифриз (наприклад, Cillit CC45).

- Перевірити електропровідність води, яка 
повинна бути меншою або рівною 600 мкс/
см.

- Для запобігання корозії PH води в системі 
повинен бути в межах від 7 до 8,5.

- Перевірити вміст хлоридів, він повинен 
бути менше, ніж 250 мг/л.

Примітка: щодо кількості та способи 
використання засобів обробки води, слід 
звертатися до інструкцій, що надаються 
разом з засобами їхнім виробником.

1.19 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповнення 
(Мал. 2-2).
Заповнення системи повинно здійснюватися 
повільно, щоб бульбашки повітря у воді, 
могли виділитись та бути видаленими. В котлі 
наявний автоматичний повітряний клапан.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-
вантуз, розташований на розповсюджувачі. 
Переконатися, що кришка послаблена. 
Видалити повітря в радіаторах за допомогою 
ручних повітряних кранів.
Закрийте ручні повітряні крани радіаторів, 
коли з них потече лише вода.
Закрийте кран заповнення котла, коли 
манометр котла покаже 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос 
на певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на панелі. 
Стравити повітря з циркуляційного насосу, 
відкрутивши передню кришку та підтримуючи 
двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.20 ВВЕДЕННЯ ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності іскор або відкритого 

полум'я;
- випустити повітря, що міститься в трубі;
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті.

1.17 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни та димоходи для відведення 
продуктів згоряння повинні відповідати 
нормативним вимогам. Димові труби та 
дахові термінали повинні відповідати 
нормативним розмірам, передбаченим 
технічними вимогами чинного технічного 
регламенту.

Монтаж терміналів відведення димових 
газів на стіні. Термінали виведення димових 
газів повинні:
- бути розташовані на зовнішніх стінах 

будівлі;
- бути розташовані таким чином, щоб 

відс т ань в ідповіда ла  мініма льним 
значенням, вказаним у чинному технічному 
регламенті.

В и к и д а н н я  п р о д у к т і в  з г о р я н н я 
п р и с т р о я м и  з  п р и р о д н о ю  а б о 
п р и м у с о в о ю  т я г о ю  в  з а к р и т и х 
приміщеннях під відкритим небом. 
У закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, 
двори та подібне), що закриті з усіх боків, 
дозволяється пряме виведення продуктів 
горіння пристроїв з натуральною або 
примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт за умови відповідності вимогам 
чинних технічних нормативів.

1.18 ОБРОБКА ВОДИ ДЛЯ 
ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.

Як було вказано в попередніх пунктах, 
обробка води для системи опалювання та 
водопостачання повинна здійснюватися 
згідно з процедурами та вимогами місцевого 
законодавства.

На йв аж ливішими параме т рами,  що 
впливають на термін служби та ефективність 
роботи теплообмінника, є PH, твердість, 
провідність, наявність кисню у воді для 
заповнення системи; до них можна також 
додати осад, що утворюється під час роботи 
системи (можливі відходи та залишки від 
зварювання), присутність масла, продуктів 
корозії, що в свою чергу можуть спричинити 
пошкодження теплообмінника.

Щоб запобігти цьому необхідно:
- Перед монтажем, як на новій, так і на старій 

системі, слід промити систему чистою 
водою, щоб видалити всі тверді частини, 
що можуть в ній знаходитися.

- Провести хімічне очищення системи:
 - Для очищення системи, як нової, так 

і старої, використовуйте відповідний 
мийний засіб (наприклад, Idraclean Caldt5, 
Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz De-
aborn Sentinel X300 / X400, Cleaner System 
Salamander) у поєднанні з ретельним 
промиванням.

- Перевірте максимальну твердість і кількість 
води для наповнювання, якщо склад та 
твердість нижче 15°F, немає потреби в будь-
якій особливій обробці, а для зменшення 
вмісту карбонату кальцію слід виконати 
обробку води для заповнювання системи. 

- Не дозволяється використовувати для 
заповнювання системи воду, пом'якшену в 
результаті іонного обміну, або дистильовану 
воду.

1.14 ДИМОВІДВІД ЧЕРЕЗ ДИМОХОДИ 
АБО ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу 
продуктів горіння газового пристрою. Ця 
система забезпечує канал для виводу газів 
через камін, димохід або через технічні 
отвори вже наявні або заново побудовані 
(в тому числі і в нових будівлях). Для 
трубопроводів слід використовувати труби, 
визначені виробником як такі, що придатні 
для цього призначення, згідно інструкцій 
із встановлення і користування, вказаних 
виробником, і інструкцій чинних правил.

1.15 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22;  такому випадку, 
рекомендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, 
прийнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не можна 

встановлювати у приміщеннях промислового, 
індустріального та комерційного призначення, 
де використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини (напр., 
кислотні випаровування, клеї, фарби, 
розчинники, горючі матеріали, тощо), 
порошкові та порошкуваті матеріали (напр., 
пил від обробки дерева, вугілля, цемент, тощо), 
які можуть пошкодити складові частини 
приладу та негативно вплинути на його роботу. 

- в конфігураціях B22 котли не повинні 
встановлюватися в спальнях, ванних 
кімнатах, в туалетах або в однокімнатних 
квартирах, якщо інше не передбачено 
чинним місцевим законодавством. Вони 
також не повинні встановлюватися в 
приміщеннях, де розміщені теплогенератори 
на твердому паливі та в пов'язаних з ними 
приміщеннях.

- Рекомендується встановлювати прилади 
з  конфігу рацією В 22 у  нежитлових 
приміщеннях з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у Параг. 1.10.

1.16 ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ ЧЕРЕЗ 
ДИМОХІД / ДИМАР.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужуваного 
димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
відведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу типу 
LAS. Щодо котлів з конфігурацією B22, в них 
виведення димових газів дозволяється лише 
через одинарний димохід або безпосередньо 
назовні через спеціальний термінал, якщо 
інше не передбачено чинним місцевим 
законодавством. Колективні та комбіновані 
димоходи повинні  бу ти спеціа льно 
розроблені згідно з методом розрахунку та 
вимогами технічних стандартів компанією, 
що має на це спеціальний дозвіл. Секції 
димоходів або камінів, які з'єднують труби 
відведення диму, повинні відповідати 
вимогам чинного технічного регламенту.

- Проверить максимальное значение жесткости 
воды и количество подпиточной воды. 
При значении содержания и жесткости 
воды ниже 15 °F не требуется никакой 
специальной обработки для снижения 
содержания карбоната кальция, в противном 
случае потребуется обработка подпиточной 
воды.

- Не допускается добавление в воду для подпитки 
йонообменных смол, а также использование 
дистиллированной воды.

- При необходимости в обработке необходимо 
провести полную деминерализацию 
п од п и т о ч н ой  в од ы .  П ри  п ол н ой 
деминерализации, в отличие от полного 
умягчения, помимо удаления веществ, 
придающих воде жесткость (Ca, Mg), удаляются 
также и все прочие минералы для снижения 
элек т р опр ов одно с ти подпиточной 
воды до 10 мкСм/см (microsiemens/cm). 
Благодаря низкой электропроводности, 
деминерализованная вода позволяет не 
только препятствовать образованию 
известковых отложений, но также служит 
для защиты от коррозии.

- Уставновить подходящий для данной 
системы ингибитор/пассиватор (например, 
Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor), а при необходимости 
использовать также подходящий жидкий 
антифриз (например, Cillit CC45).

- Проверить электропроводность воды, 
которая не должна превышать 600  (μs/ cm).

- Для предотвращения коррозии величина 
рН воды в системе должна находиться в 
диапазоне от 7 до 8,5.

- Проверить максимальное содержание 
хлоридов, которое не должно превышать 250 
мг/л.

Примечание: по количеству и порядку 
применения данных веществ для обработки 
воды следует придерживаться рекомендаций 
производителя этих продуктов.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла следует приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Рис. 2-2).
Заполнение необходимо выполнять медленно, 
давая, таким образом, возможность выходить 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
В котле имеется автоматический клапан 
выпуска воздуха, который установлен на 
циркуляционном насосе. Проверьте, чтобы 
колпачок был ослаблен. Откройте клапаны 
выпуска воздуха радиаторов.
Эти клапаны можно закрывать только тогда, 
когда через них выходит только вода.
Кран наполнения следует закрыть, когда 
манометр котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций 
периодически включайте с интервалами 
циркулярный насос с помощью кнопки 
ожидания (stand-by), расположенной на 
панели управления. Для выпуска воздуха из 
циркуляционного насоса открутите переднюю 
пробку при работающем моторе.
Затем вновь закрутите пробку.

методов расчёта и предписаний действующих 
технических норм. Те участки дымоотводов 
или дымоходов, к которым подсоединяется 
труба дымоудаления, должны соответствовать 
действующим нормативным техническим 
требованиям.

1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ, 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И ТЕРМИНАЛЫ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания должны 
отвечать требованиям действующих норм. Для 
дымовых труб и дымоотводных терминалов, 
устанавливаемых на крыше, должны 
соблюдаться требования к высоте и расстоянию 
до технических объектов, предусмотренные 
действующими техническими нормативами.

Установка настенных терминалов дымоудаления. 
Терминалы дымоудаления должны:
- устанавливаться на наружных стенах 

здания;
- у с т а н а в л и в а т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м 

минимальных расстояний, указанных в 
действующих технических нормативных 
требованиях

Удаление продуктов сгорания из системы с 
естественной или принудительной тягой в 
ограниченных пространствах без крыши. В 
пространствах без крыши, закрытых со всех 
сторон (вентиляционные колодцы, шахты, 
внутренние дворики и т.п.), разрешен прямой 
вывод продуктов сгорания из газовых систем 
с естественной или принудительной тягой 
с расходом тепла от 4 и до 35 кВт, если при 
этом соблюдены действующие технические 
нормативные требования.

1.18 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ.

Как у же отме ча ло сь  в  пр едыд у щих 
параграфах,  нео бходимо пр ов одить 
обработку воды в системе отопления и в линии 
с соблюдением технических рекомендаций 
и  в  с о о тв е тс твии с  дейс тву ющими 
нормативными требованиями.

На работу теплообменника оказывают 
вл и я н ие  т а к ие  па р а ме т ры  к а к  р Н , 
жесткость и электропроводность воды, 
присутствие кислорода в подпитывающей 
воде; к параметрам, ухудшающим работу 
теплообменника, можно также отнести 
наличие остаточных продуктов обработки 
оборудования (образовавшиеся, например, 
в результате сварочных работ), возможное 
наличие масел и продуктов коррозии.

Для предупреждения вредного воздействия 
на работу теплообменника необходимо:
- Перед монтажом оборудования, как нового, 

так и бывшего в использовании, промыть 
уставноку чистой водой для удаления из 
системы твердых остатков.

- Провести химическую очистку оборудования:
 - Очистка оборудования, как нового, так и 

бывшего в использовании, с применением 
соответствующих средств очистки 
(например, Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 
RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) 
в сочетании с тщательной промывкой 
системы.

1.14 ПРОКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Пр ок ла дка  т ру б  -  э то  опер а ция ,  с 
помощью которой, устанавливая один 
или несколько специальных каналов, 
выполняется вывод продуктов сгорания 
из котла,  включающей тру бопровод 
для проведения тру бы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, 
существующего или нового исполнения (в 
том числе в зданиях новой постройки). Для 
проведения системы дымоудаления должны 
использоваться трубопроводы, которые 
заявлены изготовителем как подходящие 
для данных целей, с применением метода 
установки и применения, указанного 
самим производителем, и с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ.

Котел типа B22 может устанавливаться 
вну три зданий; при такой установке 
рекомендуется строго соблюдать все 
действующие технические нормы, правила 
и регламентации, национальные и локальные.
- котлы с открытой камерой типа B нельзя 

устанавливать в помещениях, в которых 
происходит коммерческая, ремесленная или 
промышленная деятельность, в процессе 
которой используются продукты, которые 
могут выделять пары или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клея, краски, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.), которая может 
причинять вред компонентам котла и 
отрицательно влиять на его работу.

- в конфигурации В22, за исключением иных 
действующих локальных нормативных 
требований: котлы нельзя устанавливать 
в спальнях, в ванных комнатах, в туалетах 
или в квартирах-студиях. Их также не 
следует применять в помещениях, в 
которых установлены твердотопливные 
котлы, или в смежных с ними помещениях. 

- котлы типа В22 рекомендованы для 
установки в нежилых помещениях с 
постоянной вентиляцией.

Для монтажа данного типа котлов необходимо 
использовать защитный комплект верхнего 
кожуха, установка которого описана в пар. 
1.10.

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМООТВОДА/ДЫМОХОДА.

С ис тем а  д ы мо уд а ле н и я  не  дол ж но 
п о д с о е д и н я т ь с я  к  к о л л е к т и в н о м у 
разветвлённому дымоходу традиционного типа. 
Дымоудаление, только для котлов с установкой 
в конфигурации С, может подсоединяться к 
коллективному дымоходу особого вида, типа 
LAS. Для конфигурации В22 допускается 
дымоудаление только через один дымоход 
или непосредственно в атмосферу через 
специальный терминал, если на этот счет нет 
иных действующих местных нормативов. 
Коллективные дымоходы, также как и 
комбинированные, должны быть специально 
спроектированы специализированной 
компанией с использованием принятых 

- Проверить максимальное значение жесткости 
воды и количество подпиточной воды. 
При значении содержания и жесткости 
воды ниже 15 °F не требуется никакой 
специальной обработки для снижения 
содержания карбоната кальция, в противном 
случае потребуется обработка подпиточной 
воды.

- Не допускается добавление в воду для подпитки 
йонообменных смол, а также использование 
дистиллированной воды.

- При необходимости в обработке необходимо 
провести полную деминерализацию 
п од п и т о ч н ой  в од ы .  П ри  п ол н ой 
деминерализации, в отличие от полного 
умягчения, помимо удаления веществ, 
придающих воде жесткость (Ca, Mg), удаляются 
также и все прочие минералы для снижения 
элек т р опр ов одно с ти подпиточной 
воды до 10 мкСм/см (microsiemens/cm). 
Благодаря низкой электропроводности, 
деминерализованная вода позволяет не 
только препятствовать образованию 
известковых отложений, но также служит 
для защиты от коррозии.

- Уставновить подходящий для данной 
системы ингибитор/пассиватор (например, 
Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor), а при необходимости 
использовать также подходящий жидкий 
антифриз (например, Cillit CC45).

- Проверить электропроводность воды, 
которая не должна превышать 600  (μs/ cm).

- Для предотвращения коррозии величина 
рН воды в системе должна находиться в 
диапазоне от 7 до 8,5.

- Проверить максимальное содержание 
хлоридов, которое не должно превышать 250 
мг/л.

Примечание: по количеству и порядку 
применения данных веществ для обработки 
воды следует придерживаться рекомендаций 
производителя этих продуктов.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла следует приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Рис. 2-2).
Заполнение необходимо выполнять медленно, 
давая, таким образом, возможность выходить 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
В котле имеется автоматический клапан 
выпуска воздуха, который установлен на 
циркуляционном насосе. Проверьте, чтобы 
колпачок был ослаблен. Откройте клапаны 
выпуска воздуха радиаторов.
Эти клапаны можно закрывать только тогда, 
когда через них выходит только вода.
Кран наполнения следует закрыть, когда 
манометр котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций 
периодически включайте с интервалами 
циркулярный насос с помощью кнопки 
ожидания (stand-by), расположенной на 
панели управления. Для выпуска воздуха из 
циркуляционного насоса открутите переднюю 
пробку при работающем моторе.
Затем вновь закрутите пробку.

методов расчёта и предписаний действующих 
технических норм. Те участки дымоотводов 
или дымоходов, к которым подсоединяется 
труба дымоудаления, должны соответствовать 
действующим нормативным техническим 
требованиям.

1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ, 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И ТЕРМИНАЛЫ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания должны 
отвечать требованиям действующих норм. Для 
дымовых труб и дымоотводных терминалов, 
устанавливаемых на крыше, должны 
соблюдаться требования к высоте и расстоянию 
до технических объектов, предусмотренные 
действующими техническими нормативами.

Установка настенных терминалов дымоудаления. 
Терминалы дымоудаления должны:
- устанавливаться на наружных стенах 

здания;
- у с т а н а в л и в а т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м 

минимальных расстояний, указанных в 
действующих технических нормативных 
требованиях

Удаление продуктов сгорания из системы с 
естественной или принудительной тягой в 
ограниченных пространствах без крыши. В 
пространствах без крыши, закрытых со всех 
сторон (вентиляционные колодцы, шахты, 
внутренние дворики и т.п.), разрешен прямой 
вывод продуктов сгорания из газовых систем 
с естественной или принудительной тягой 
с расходом тепла от 4 и до 35 кВт, если при 
этом соблюдены действующие технические 
нормативные требования.

1.18 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ.

Как у же отме ча ло сь  в  пр едыд у щих 
параграфах,  нео бходимо пр ов одить 
обработку воды в системе отопления и в линии 
с соблюдением технических рекомендаций 
и  в  с о о тв е тс твии с  дейс тву ющими 
нормативными требованиями.

На работу теплообменника оказывают 
вл и я н ие  т а к ие  па р а ме т ры  к а к  р Н , 
жесткость и электропроводность воды, 
присутствие кислорода в подпитывающей 
воде; к параметрам, ухудшающим работу 
теплообменника, можно также отнести 
наличие остаточных продуктов обработки 
оборудования (образовавшиеся, например, 
в результате сварочных работ), возможное 
наличие масел и продуктов коррозии.

Для предупреждения вредного воздействия 
на работу теплообменника необходимо:
- Перед монтажом оборудования, как нового, 

так и бывшего в использовании, промыть 
уставноку чистой водой для удаления из 
системы твердых остатков.

- Провести химическую очистку оборудования:
 - Очистка оборудования, как нового, так и 

бывшего в использовании, с применением 
соответствующих средств очистки 
(например, Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 
RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) 
в сочетании с тщательной промывкой 
системы.

1.14 ПРОКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Пр ок ла дка  т ру б  -  э то  опер а ция ,  с 
помощью которой, устанавливая один 
или несколько специальных каналов, 
выполняется вывод продуктов сгорания 
из котла,  включающей тру бопровод 
для проведения тру бы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, 
существующего или нового исполнения (в 
том числе в зданиях новой постройки). Для 
проведения системы дымоудаления должны 
использоваться трубопроводы, которые 
заявлены изготовителем как подходящие 
для данных целей, с применением метода 
установки и применения, указанного 
самим производителем, и с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ.

Котел типа B22 может устанавливаться 
вну три зданий; при такой установке 
рекомендуется строго соблюдать все 
действующие технические нормы, правила 
и регламентации, национальные и локальные.
- котлы с открытой камерой типа B нельзя 

устанавливать в помещениях, в которых 
происходит коммерческая, ремесленная или 
промышленная деятельность, в процессе 
которой используются продукты, которые 
могут выделять пары или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клея, краски, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.), которая может 
причинять вред компонентам котла и 
отрицательно влиять на его работу.

- в конфигурации В22, за исключением иных 
действующих локальных нормативных 
требований: котлы нельзя устанавливать 
в спальнях, в ванных комнатах, в туалетах 
или в квартирах-студиях. Их также не 
следует применять в помещениях, в 
которых установлены твердотопливные 
котлы, или в смежных с ними помещениях. 

- котлы типа В22 рекомендованы для 
установки в нежилых помещениях с 
постоянной вентиляцией.

Для монтажа данного типа котлов необходимо 
использовать защитный комплект верхнего 
кожуха, установка которого описана в пар. 
1.10.

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМООТВОДА/ДЫМОХОДА.

С ис тем а  д ы мо уд а ле н и я  не  дол ж но 
п о д с о е д и н я т ь с я  к  к о л л е к т и в н о м у 
разветвлённому дымоходу традиционного типа. 
Дымоудаление, только для котлов с установкой 
в конфигурации С, может подсоединяться к 
коллективному дымоходу особого вида, типа 
LAS. Для конфигурации В22 допускается 
дымоудаление только через один дымоход 
или непосредственно в атмосферу через 
специальный терминал, если на этот счет нет 
иных действующих местных нормативов. 
Коллективные дымоходы, также как и 
комбинированные, должны быть специально 
спроектированы специализированной 
компанией с использованием принятых 

- Проверить максимальное значение жесткости 
воды и количество подпиточной воды. 
При значении содержания и жесткости 
воды ниже 15 °F не требуется никакой 
специальной обработки для снижения 
содержания карбоната кальция, в противном 
случае потребуется обработка подпиточной 
воды.

- Не допускается добавление в воду для подпитки 
йонообменных смол, а также использование 
дистиллированной воды.

- При необходимости в обработке необходимо 
провести полную деминерализацию 
п од п и т о ч н ой  в од ы .  П ри  п ол н ой 
деминерализации, в отличие от полного 
умягчения, помимо удаления веществ, 
придающих воде жесткость (Ca, Mg), удаляются 
также и все прочие минералы для снижения 
элек т р опр ов одно с ти подпиточной 
воды до 10 мкСм/см (microsiemens/cm). 
Благодаря низкой электропроводности, 
деминерализованная вода позволяет не 
только препятствовать образованию 
известковых отложений, но также служит 
для защиты от коррозии.

- Уставновить подходящий для данной 
системы ингибитор/пассиватор (например, 
Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, Betz 
Deaborn Sentinel X100, Copal Salamander 
System Inhibitor), а при необходимости 
использовать также подходящий жидкий 
антифриз (например, Cillit CC45).

- Проверить электропроводность воды, 
которая не должна превышать 600  (μs/ cm).

- Для предотвращения коррозии величина 
рН воды в системе должна находиться в 
диапазоне от 7 до 8,5.

- Проверить максимальное содержание 
хлоридов, которое не должно превышать 250 
мг/л.

Примечание: по количеству и порядку 
применения данных веществ для обработки 
воды следует придерживаться рекомендаций 
производителя этих продуктов.

1.19 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла следует приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Рис. 2-2).
Заполнение необходимо выполнять медленно, 
давая, таким образом, возможность выходить 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
В котле имеется автоматический клапан 
выпуска воздуха, который установлен на 
циркуляционном насосе. Проверьте, чтобы 
колпачок был ослаблен. Откройте клапаны 
выпуска воздуха радиаторов.
Эти клапаны можно закрывать только тогда, 
когда через них выходит только вода.
Кран наполнения следует закрыть, когда 
манометр котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций 
периодически включайте с интервалами 
циркулярный насос с помощью кнопки 
ожидания (stand-by), расположенной на 
панели управления. Для выпуска воздуха из 
циркуляционного насоса открутите переднюю 
пробку при работающем моторе.
Затем вновь закрутите пробку.

методов расчёта и предписаний действующих 
технических норм. Те участки дымоотводов 
или дымоходов, к которым подсоединяется 
труба дымоудаления, должны соответствовать 
действующим нормативным техническим 
требованиям.

1.17 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ, 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ И ТЕРМИНАЛЫ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания должны 
отвечать требованиям действующих норм. Для 
дымовых труб и дымоотводных терминалов, 
устанавливаемых на крыше, должны 
соблюдаться требования к высоте и расстоянию 
до технических объектов, предусмотренные 
действующими техническими нормативами.

Установка настенных терминалов дымоудаления. 
Терминалы дымоудаления должны:
- устанавливаться на наружных стенах 

здания;
- у с т а н а в л и в а т ь с я  с  с о б л ю д е н и е м 

минимальных расстояний, указанных в 
действующих технических нормативных 
требованиях

Удаление продуктов сгорания из системы с 
естественной или принудительной тягой в 
ограниченных пространствах без крыши. В 
пространствах без крыши, закрытых со всех 
сторон (вентиляционные колодцы, шахты, 
внутренние дворики и т.п.), разрешен прямой 
вывод продуктов сгорания из газовых систем 
с естественной или принудительной тягой 
с расходом тепла от 4 и до 35 кВт, если при 
этом соблюдены действующие технические 
нормативные требования.

1.18 ОБРАБОТКА ВОДЫ ДЛЯ 
ПОДПИТКИ СИСТЕМЫ.

Как у же отме ча ло сь  в  пр едыд у щих 
параграфах,  нео бходимо пр ов одить 
обработку воды в системе отопления и в линии 
с соблюдением технических рекомендаций 
и  в  с о о тв е тс твии с  дейс тву ющими 
нормативными требованиями.

На работу теплообменника оказывают 
вл и я н ие  т а к ие  па р а ме т ры  к а к  р Н , 
жесткость и электропроводность воды, 
присутствие кислорода в подпитывающей 
воде; к параметрам, ухудшающим работу 
теплообменника, можно также отнести 
наличие остаточных продуктов обработки 
оборудования (образовавшиеся, например, 
в результате сварочных работ), возможное 
наличие масел и продуктов коррозии.

Для предупреждения вредного воздействия 
на работу теплообменника необходимо:
- Перед монтажом оборудования, как нового, 

так и бывшего в использовании, промыть 
уставноку чистой водой для удаления из 
системы твердых остатков.

- Провести химическую очистку оборудования:
 - Очистка оборудования, как нового, так и 

бывшего в использовании, с применением 
соответствующих средств очистки 
(например, Idraclean Caldt5, Cillit HS 23 
RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn Sentinel 
X300/X400, Salamander System Cleaner) 
в сочетании с тщательной промывкой 
системы.

1.14 ПРОКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ 
ДЫМОХОДОВ ИЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ.

Пр ок ла дка  т ру б  -  э то  опер а ция ,  с 
помощью которой, устанавливая один 
или несколько специальных каналов, 
выполняется вывод продуктов сгорания 
из котла,  включающей тру бопровод 
для проведения тру бы дымоотвода, 
дымохода или технического отверстия, 
существующего или нового исполнения (в 
том числе в зданиях новой постройки). Для 
проведения системы дымоудаления должны 
использоваться трубопроводы, которые 
заявлены изготовителем как подходящие 
для данных целей, с применением метода 
установки и применения, указанного 
самим производителем, и с соблюдением 
действующих нормативных требований.

1.15 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ.

Котел типа B22 может устанавливаться 
вну три зданий; при такой установке 
рекомендуется строго соблюдать все 
действующие технические нормы, правила 
и регламентации, национальные и локальные.
- котлы с открытой камерой типа B нельзя 

устанавливать в помещениях, в которых 
происходит коммерческая, ремесленная или 
промышленная деятельность, в процессе 
которой используются продукты, которые 
могут выделять пары или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клея, краски, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль (например: мелкая деревянная 
пыль от обработки дерева, угольная пыль, 
цементная пыль, и т.д.), которая может 
причинять вред компонентам котла и 
отрицательно влиять на его работу.

- в конфигурации В22, за исключением иных 
действующих локальных нормативных 
требований: котлы нельзя устанавливать 
в спальнях, в ванных комнатах, в туалетах 
или в квартирах-студиях. Их также не 
следует применять в помещениях, в 
которых установлены твердотопливные 
котлы, или в смежных с ними помещениях. 

- котлы типа В22 рекомендованы для 
установки в нежилых помещениях с 
постоянной вентиляцией.

Для монтажа данного типа котлов необходимо 
использовать защитный комплект верхнего 
кожуха, установка которого описана в пар. 
1.10.

1.16 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМООТВОДА/ДЫМОХОДА.

С ис тем а  д ы мо уд а ле н и я  не  дол ж но 
п о д с о е д и н я т ь с я  к  к о л л е к т и в н о м у 
разветвлённому дымоходу традиционного типа. 
Дымоудаление, только для котлов с установкой 
в конфигурации С, может подсоединяться к 
коллективному дымоходу особого вида, типа 
LAS. Для конфигурации В22 допускается 
дымоудаление только через один дымоход 
или непосредственно в атмосферу через 
специальный терминал, если на этот счет нет 
иных действующих местных нормативов. 
Коллективные дымоходы, также как и 
комбинированные, должны быть специально 
спроектированы специализированной 
компанией с использованием принятых 
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- În cazul în care este necesară tratarea apei, 
acest lucru se va face prin intermediul desali-
nizării complete a apei folosite pentru umplere. 
Prin intermediul desalinizării complete, spre 
diferenţă de dedurizarea completă, în afară 
de eliminarea agenţilor duri (Ca, Mg), sunt 
eliminate şi celelalte minerale pentru a reduce 
conductivitatea apei de umplere cu până la 10 
microsiemens/cm. Datorită gradului redus de 
conductivitate, apa desalinizată nu reprezintă 
doar o măsură împotriva formării calcarului ci 
reprezintă şi o protecţie împotriva coroziunii.

- Introduceţi un produs inhibitor/pasivator ade-
cvat (de exemplu Cillit HS 23 Combi, Fernox 
MB-1, Betz Deaborn Sentinel X100, Copal 
Salamander System Inhibitor), iar dacă este 
necesar adăugaţi şi lichid antiîngheț adecvat 
(de exemplu Cillit CC45).

- Verificați conductivitatea electrică a apei care 
trebuie să fie mai mică sau egală cu 600 µs/cm.

- Pentru a preveni fenomenele de coroziune, 
pH-ul apei din instalație trebuie să fie cuprins 
între 7 și 8,5.

- Verificaţi conţinutul maxim de cloruri, care 
trebuie să mai mic de 250 mg/l.

N.B.: pentru informaţii privind cantităţile şi 
modul de utilizare a produselor de tratare a apei, 
consultaţi instrucţiunilor producătorului.

1.19 UMPLEREA INSTALAȚIEI.
După racordarea centralei, umpleți instalația cu 
ajutorul robinetului de umplere (Fig. 2-2).

Umplerea trebuie făcută lent, pentru ca bulele de 
aer din apă să fie eliberate și să iasă prin dezae-
ratoarele centralei și ale instalației de încălzire.

Centrala este dotată cu un dezaerator automat 
montat pe pompa de circulație. Controlați 
căpăcelul - acesta trebuie să fie slăbit. Deschideți 
dezaeratoarele caloriferelor.

Dezaeratoarele radiatoarelor trebuie închise 
atunci când din acestea iese doar apă.

Robinetul de umplere trebuie închis când mano-
metrul centralei indică aprox. 1,2 bar.

N.B.: în timpul acestor operațiuni puneți în 
funcție pompa de circulație la intervale regulate, 
acționând selectorul (2) stand-by/vară iarnă 
aflat pe panou. Dezaerați pompa de circulație a 
centralei: deșurubați bușonul anterior și mențineți 
motorul în funcțiune.
Strângeți la loc bușonul după efectuarea operațiunii.

1.20 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 
INSTALAȚIEI DE GAZ.

Respectați normele în vigoare cu privire la pu-
nerea în funcțiune a instalației.
În special, în ceea ce privește instalațiile noi cu 
funcționare pe gaz:
- să deschideți ferestrele și ușile;
- să evitați situații care pot duce la producerea 

de scântei și flăcări libere;
- evacuați aerul din întreaga instalație;
- verificați etanșeitatea instalației interne con-

form indicațiilor normelor în vigoare.

1.17 COȘURI DE FUM ȘI TERMINALE.
Coșurile de fum și terminalele pentru evacuarea 
produselor rezultate în urma combustiei trebuie 
să fie conforme prevederilor normelor în vigoare. 
Coșurile și terminalele de evacuare prin acoperiș 
trebuie să respecte cotele de evacuare și distanțele 
prevăzute de normele tehnice în vigoare.

Poziționarea terminalelor de evacuare prin 
perete. Terminalele de evacuare trebuie:
- să fie situate pe pereții perimetrali externi ai 

clădirii;
- să fie poziționate astfel încât distanțele să 

respecte valorile minime indicate de normele 
tehnice în vigoare.

Evacuarea produselor rezultate în urma com-
bustiei a aparatelor cu tiraj natural sau forțat 
în spații închise dar fără acoperiș. În spațiile 
închise pe toate laturile dar fără acoperiș (puțu-
ri de ventilare, curți interioare, curți și altele 
asemănătoare) este permisă evacuarea directă a 
produselor rezultate în urma combustiei în cazul 
aparatelor cu funcționare cu gaz cu tiraj natural 
sau forțat și debit caloric de peste 4 și până la 
35 kW, cu condiția să fie respectate prevederile 
normelor tehnice în vigoare.

1.18 TRATAREA APEI DE UMPLERE A 
INSTALAȚIEI.

Conform indicațiilor din capitolele precedente, 
este necesară tratarea apei din instalația termică 
hidrică și sanitară, conform instrucțiunilor și a 
recomandărilor normelor locale în vigoare.

Parametrii care influenţează durata şi buna fun-
cţionare a schimbătorului de căldură sunt pH-ul, 
duritatea, conductivitatea, prezenţa oxigenului în 
apa de umplere, la care se adaugă reziduurile de 
prelucrare prezente în instalaţie (eventuale rezi-
duuri de sudură), eventuala prezenţă a uleiurilor 
şi a produselor rezultate în urma coroziunii care, 
la rândul lor, pot provoca daune schimbătorului.

Pentru a preveni cele amintite mai sus este 
necesar:
- Înainte de instalare, atât în cadrul unei instalaţii 

noi, cât şi în cadrul unei instalaţii vechi, curăţaţi 
instalaţia cu apă curată pentru a elimina rezi-
duurile solide din instalaţie.

- Efectuaţi un tratament chimic pentru curăţarea 
instalaţiei:

 - Pentru curățarea atât a unei instalații noi cât 
și a unei instalații vechi, utilizați un produs 
adecvat de curățare (de exemplu Idraclean 
Caldt5, Cillit HS 23 RS, Fernox Superfloc, 
Betz Deaborn Sentinel X300/X400, Salaman-
der System Cleaner) și spălați bine.

- Verificați duritatea maximă și cantitatea de 
apă de umplere; în cazul în care conţinutul şi 
duritatea apei sunt sub 15 °F, nu este necesară 
efectuarea unui tratament specific pentru 
limitarea conţinutului de carbonat de calciu, 
în caz contrar va trebui efectuată tratarea apei 
utilizate pentru umplere.

- Nu este permisă utilizarea apei dedurizate cu 
ajutorul răşinilor cu schimb de ioni sau a apei 
distilate pentru umplerea instalaţiei.

1.14 ÎNTUBAREA COȘURILOR DE FUM 
SAU A NIȘELOR TEHNICE.

Întubarea este operația prin care sunt introduse 
una sau mai multe conducte speciale cu ajutorul 
cărora se realizează un sistem de evacuare a 
gazelor de ardere ale unui aparat cu gaz prin 
îmbinarea unei întubări cu coșul sau canalul de 
fum deja existent sau nou construit (în cazul 
clădirilor noi) (Fig. 1-27). Pentru realizarea 
întubărilor trebuie folosite conducte declarate ca 
fiind adecvate acestui scop de către producător, 
respectând modalitățile de instalare și utilizare 
indicate de către acesta, precum și dispozițiile 
normelor în vigoare.

1.15 CONFIGURAȚIA DE TIP B22 CU 
CAMERĂ DESCHISĂ ȘI TIRAJ 
FORȚAT PENTRU INTERIOR.

Aparatul poate fi instalat în interiorul clădirilor 
în modalitatea B22; în acest caz se recomandă 
respectarea tuturor normelor tehnice, regulilor 
tehnice și reglementărilor în vigoare, atât națio-
nale cât și locale.
- centralele cu cameră deschisă de tip B nu 

trebuie instalate în locuri în care se desfășoară 
activități comerciale, artizanale sau industriale 
în care se utilizează produse care conțin vapori 
sau substanțe volatile (de ex. vapori de acizi, 
adezivi, vopsele, solvenți, combustibili, etc.), 
precum și prafuri (de ex. praful rezultat din 
prelucrarea lemnului, pulbere de carbon, de 
ciment etc.) care pot fi dăunătoare pentru 
componentele aparatului și îi pot compromite 
funcționarea. 

- în configurația B22 cu excepția cazurilor în care 
există alte prevederi în acest sens cuprinse în 
normele locale în vigoare, centralele nu trebuie 
instalate în dormitor, în băi, în toalete sau în 
garsoniere. În plus, nu trebuie instalate în în-
căperi în care există generatoare de căldură cu 
combustibil solid și în încăperi care comunică 
cu acestea.

- Se recomandă instalarea aparatelor în confi-
gurația B22 în locuri care nu sunt utilizate ca 
locuințe și sunt în permanență ventilate.

Pentru instalare folosiți kit-ul de acoperire; 
pentru informații privind modul de instalare, 
consultați Capitolul 1.10.

1.16 EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE 
ÎN COȘURI DE FUM.

Conducta de evacuare a gazelor de ardere nu tre-
buie racordată la un coș colectiv ramificat de tip 
tradițional. Numai în cazul centralelor instalate în 
configurație tip C conducta de evacuare a gazelor 
de ardere poate fi racordată la un coș de fum co-
lectiv; însă acesta trebuie să fie un coș special de 
tip LAS. În cazul configurațiilor B22 este permisă 
numai evacuarea în coș de fum simplu sau direct 
în atmosferă prin intermediul unui terminal anume 
prevăzut, excepție făcând cazul în care există alte 
prevederi în acest sens cuprinse în normele locale 
în vigoare. Coșurile de fum colective și cele com-
binate trebuie să fie proiectate special, urmând 
metodologia de calcul și cerințele normelor 
tehnice în vigoare, de către o societate autorizată. 
Secțiunile coșurilor sau a conductelor de gaze 
de ardere la care trebuie racordată conducta 
de evacuare trebuie să fie conforme cerințelor 
normelor tehnice în vigoare.
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- Should you be required to provide for water tre-
atment, this should be carried out by comple-
tely desalinating the filling water. As opposed 
to the complete softening process, desalinating 
the water completely not only removes harde-
ning agents (Ca, Mg), but also eliminates all 
other minerals to reduce water-filling conduc-
tivity up to 10 microsiemens/cm. Given its low 
conductivity, desalinated water does not only 
prevent the formation of lime scale, but also 
serves as protection against corrosion.

- Insert a suitable inhibitor / passivator (for 
example Cillit HS 23 Combi, Fernox MB-1, 
Betz Deaborn Sentinel X100, Copal Salaman-
der System Inhibitor); if required, also insert 
appropriate antifreeze (such as for example 
Cillit CC45).

- Check the electrical conductivity of the water, 
which should be 600 µs/cm or less.

- To prevent corrosion, the water system's PH 
should be between 7 and 8.5.

- Check the maximum content of chlorides, 
which should be less than 250 mg/l.

Note: for quantities and methods of use of 
water-treatment products, refer to the instructi-
ons provided by their manufacturer.

1.19 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with sys-
tem filling via the filling cock (Fig. 2-2).
Filling is performed at low speed to ensure rele-
ase of air bubbles in the water via the boiler and 
central heating system vents.
The boiler has a built-in automatic venting valve 
on the circulator. Check if the cap is loose. Open the 
radiator vent valves.
Close radiator vent valves when only water escapes 
from them.
Close the filling valve when the boiler pressure 
gauge indicates approx. 1.2 bar.

Note: during these operations turn on the circulation 
pump at intervals, by means of the stand-by button 
located on the control panel. Vent the circulation 
pump by loosening the front cap and keeping the 
motor running.
Screw the cap back on after the operation.

1.20 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, make reference to the 
Standard: 
In particular, for new gas systems:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or naked flames;
- bleed all air from pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to the regulations in force.

1.17 FLUES, CHIMNEYS AND CHIMNEY 
CAPS.

The flues, chimneys and chimney caps for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with applicable standards. Chimneys 
and roof-installed exhaust terminals must com-
ply with the outlet height and with the distance 
from technical volumes set forth by the technical 
standards in force.

Positioning the wall flue exhaust terminals. The 
wall flue exhaust terminals must:
- be installed on external perimeter walls of the 

building;
- be positioned according to the minimum dis-

tances specified in current technical standards.
Combustion products exhaust of natural 
draught or fan assisted appliances in open-
top closed environments. In spaces closed on 
all sides with open tops (ventilation pits, cour-
tyards etc.), direct combustion product exhaust 
is allowed for natural draught or fan assisted gas 
appliances with a heat input range from 4 to 35 
kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

1.18 WATER TREATMENT SYSTEM 
FILLING.

As already mentioned in the previous paragra-
phs, a treatment of the thermal and domestic 
system water is required, in compliance with the 
local standards in force.

The parameters that influence the duration and 
proper operation of the heat exchanger are the 
water's PH, hardness, conductivity, and oxygen, 
together with the system's processing residues 
(any welding residues), any oil present and cor-
rosion products that can, in turn, cause damage 
to the heat exchanger.

To prevent this:
- Before installation on new systems as well as 

old ones, clean the system with clean water to 
eliminate solid residues contained therein.

- Clean the system with a chemical treatment:
 - clean the old and the new system using a 

suitable cleaner (e.g. Idraclean Caldt5, Cillit 
HS 23 RS, Fernox Superfloc, Betz Deaborn 
Sentinel X300/X400, Salamander System 
Cleaner) combined with thorough washing.

- Check the maximum hardness and amount of 
filling water; if the contents and hardness of the 
water are less than 15°F, no specific treatment 
is required; otherwise, to limit the content 
of calcium carbonate, you must provide for 
water-filling treatment.

- For filling, you are not allowed to use water 
softened with the use of ionic-exchange resins 
or distilled water.

1.14 DUCTING OF FLUES OR 
TECHNICAL SLOTS.

Ducting is an operation through which by in-
serting one or more relevant pipes, one achieves 
a system for the evacuation of the combustion 
products of a gas appliance, consisting in the 
combination of an existing or new ducting pipe 
with a chimney, flue or technical slot (also in new 
buildings). Ducting requires ducts declared to 
be suitable for the purpose by the manufacturer, 
following the installation and user instructions, 
provided by the manufacturer and the require-
ments of the regulations in force.

1.15 CONFIGURATION TYPE B22, 
OPEN CHAMBER AND FORCED 
DRAUGHT FOR INDOORS.

The appliance can be installed inside buildings in 
B22 mode; in this eventuality, all technical rules 
and national and local regulations in force, must 
be complied with.
- Type B open chamber boilers must not be 

installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours 
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints, 
solvents, combustibles, etc.), as well as dusts 
(e.g. dust deriving from the working of wood, 
coal fines, cement, etc.), which may be dama-
ging for the components of the appliance and 
jeopardise functioning.

- in B22 configuration, unless otherwise provided 
for by local regulations in force: the boilers 
must not be installed in bedrooms, bathrooms 
or bedsits. They must neither be installed in 
rooms containing solid fuel heat generators 
nor in rooms communicating with said rooms.

- The installation of appliances in B22 configura-
tion is only recommended in places that are not 
lived in and which are permanently ventilated.

To install them one must use the cover kit whose 
installation is referred to in Paragraph 1.10.

1.16 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be con-
nected to a branched type traditional flue. The flue 
exhaust, for boiler clots installed in C configuration, 
can be connected to a special LAS type multiple 
flue. For B22 configurations, exhaust is only allo-
wed into individual chimney or directly into the 
external atmosphere via a relevant terminal, unless 
otherwise provided by local regulations. Multiple 
and combined flues must be specially designed 
according to the calculation method and requ-
irements of the technical standards in force, by 
a professionally qualified company. Chimney or 
flue sections for connection of the flue exhaust 
pipe must comply with requisites of technical 
standards in force.
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 A = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з виключеним 
байпасом

 B = Доступна висота напору на 
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байпасом

 C = Доступна висота напору на другій 
швидкості з виключеним байпасом

 D = Доступна висота напору на другій 
швидкості з включеним байпасом

1.23 КОМПЛЕКТИ ДОСТУПНІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект підключення (за запитом). 
Комплект включає труби, з'єднання і 
набір кранів (включаючи газовий кран) 
для виконання усіх підключень котла до 
системи.

• Комплект запірних кранів системи з 
фільтром, доступним для перевірки, 
або без нього (за запитом). Котельний 
агрегат передбачає встановлення запірних 
кранів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Цей комплект дуже корисний 
при проведенні технічного обслуговування, 
оскільки дозволяє спорожнити лише котел 
без необхідності спорожнювання всієї 
системи; крім того, у версії з фільтром він 
сприяє підтриманню ефективності роботи 
котла завдяки можливості перевірки 
фільтра.

• Ко т ел  п і д г о т ов л е н и й  д л я  р о б о т и 
з комплектом дозатору поліфосфатів. 
Дозатор поліфосфатів знижує рівень 
утворення кальцієвого осаду, підтримуючи 
протягом часу початкові умови теплового 
обміну та виробництво гарячої побутової 
води. Котел підготовлений для роботи з 
комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються 
в комплекті з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.

1.22 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
постачаються з вбудованим циркулятором 
з електричним регулюванням швидкості 
на три положення. Експлуатувати котел 
на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляційний насос,  встановлений 
на максимальну швидкість. Насос вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою вал насосу 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (част. 23 Мал. 1-27). У 
разі необхідності можна налаштувати бай-
пас у відповідності з вимогами установки 
від мінімального (бай-пас вимкнений) 
до максимального (бай-пас ввімкнений 
), як представлено   на графіку (Мал. 1-26). 
Відрегулюйте за допомогою викрутки; при 
обертанні за годинниковою стрілкою байпас   
вмикається, проти - байпас   вимикається.

1.21 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче,  повинні проводитися тільки 
компанією, що має дозвіл на їх проведення і 
тільки в присутності спеціалістів):
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх 

факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно з вказаними в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
п ри с т р ою  у  в и п а д к у  в і д с у т н о с т і 
га зу  і  в ідповідний проміжок час у 
спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірте, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів (якщо наявні) не 
були засмічені;

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.
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на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляційний насос,  встановлений 
на максимальну швидкість. Насос вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою вал насосу 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (част. 23 Мал. 1-27). У 
разі необхідності можна налаштувати бай-
пас у відповідності з вимогами установки 
від мінімального (бай-пас вимкнений) 
до максимального (бай-пас ввімкнений 
), як представлено   на графіку (Мал. 1-26). 
Відрегулюйте за допомогою викрутки; при 
обертанні за годинниковою стрілкою байпас   
вмикається, проти - байпас   вимикається.

1.21 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче,  повинні проводитися тільки 
компанією, що має дозвіл на їх проведення і 
тільки в присутності спеціалістів):
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх 

факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно з вказаними в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
п ри с т р ою  у  в и п а д к у  в і д с у т н о с т і 
га зу  і  в ідповідний проміжок час у 
спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірте, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів (якщо наявні) не 
були засмічені;

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Доступна висота напору.
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 A = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з виключеним 
байпасом

 B = Доступна висота напору на 
максимальній швидкості з включеним 
байпасом

 C = Доступна висота напору на другій 
швидкості з виключеним байпасом

 D = Доступна висота напору на другій 
швидкості з включеним байпасом

1.23 КОМПЛЕКТИ ДОСТУПНІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект підключення (за запитом). 
Комплект включає труби, з'єднання і 
набір кранів (включаючи газовий кран) 
для виконання усіх підключень котла до 
системи.

• Комплект запірних кранів системи з 
фільтром, доступним для перевірки, 
або без нього (за запитом). Котельний 
агрегат передбачає встановлення запірних 
кранів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Цей комплект дуже корисний 
при проведенні технічного обслуговування, 
оскільки дозволяє спорожнити лише котел 
без необхідності спорожнювання всієї 
системи; крім того, у версії з фільтром він 
сприяє підтриманню ефективності роботи 
котла завдяки можливості перевірки 
фільтра.

• Ко т ел  п і д г о т ов л е н и й  д л я  р о б о т и 
з комплектом дозатору поліфосфатів. 
Дозатор поліфосфатів знижує рівень 
утворення кальцієвого осаду, підтримуючи 
протягом часу початкові умови теплового 
обміну та виробництво гарячої побутової 
води. Котел підготовлений для роботи з 
комплектом дозатору поліфосфатів.

Всі описані вище комплекти постачаються 
в комплекті з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.

1.22 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії «Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E» 
постачаються з вбудованим циркулятором 
з електричним регулюванням швидкості 
на три положення. Експлуатувати котел 
на першій швидкості не рекомендується. 
Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляційний насос,  встановлений 
на максимальну швидкість. Насос вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою вал насосу 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (част. 23 Мал. 1-27). У 
разі необхідності можна налаштувати бай-
пас у відповідності з вимогами установки 
від мінімального (бай-пас вимкнений) 
до максимального (бай-пас ввімкнений 
), як представлено   на графіку (Мал. 1-26). 
Відрегулюйте за допомогою викрутки; при 
обертанні за годинниковою стрілкою байпас   
вмикається, проти - байпас   вимикається.

1.21 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВКЛЮЧЕННЯ).

Для запуску котла (операції, перераховані 
нижче,  повинні проводитися тільки 
компанією, що має дозвіл на їх проведення і 
тільки в присутності спеціалістів):
- перевірте герметичність системи згідно 

вказівок, що наведені у чинному регламенті;
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх 

факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно з вказаними в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
п ри с т р ою  у  в и п а д к у  в і д с у т н о с т і 
га зу  і  в ідповідний проміжок час у 
спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірте, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів (якщо наявні) не 
були засмічені;

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Доступна висота напору.
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байпасом
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 D = Доступна висота напору на другій 
швидкості з включеним байпасом
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кранів системи, які можна вставити на 
трубах подачі та повернення системи 
опалення. Цей комплект дуже корисний 
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Всі описані вище комплекти постачаються 
в комплекті з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.
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нижче,  повинні проводитися тільки 
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тільки в присутності спеціалістів):
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вказівок, що наведені у чинному регламенті;
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- перевірте, щоб не було ніяких зовнішніх 

факторів, що могли б спричинити утворення 
накопичень пального;

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- перевірте подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно з вказаними в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірте спрацьовування запобіжного 
п ри с т р ою  у  в и п а д к у  в і д с у т н о с т і 
га зу  і  в ідповідний проміжок час у 
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вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірте, щоб термінали забору повітря та 
відведення димових газів (якщо наявні) не 
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Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.
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 A = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
отключенном байпасе.

 B = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
подключенном байпасе.

 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при отключенном 
байпасе.

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при подключенном 
байпасе.

1.23 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (по запросу). 
В комплект входят трубы, патрубки и 
сантехническая арматура (включая газовый 
кран), необходимые для подключения котла 
к системе.

• Комплект вентилей для перекрывания 
о т о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  у д о б н о 
расположенным для осмотра фильтром (по 
запросу) или без него. Конструкция котла 
рассчитана на установку запорных вентилей 
на трубы подачи воды в отопительную 
систему и на трубы возврата воды из 
системы. Такой комплект очень удобен при 
проведении работ по техобслуживанию, 
поскольку он позволяет сливать воду 
только из котла, при этом оставляя ее в 
системе. Кроме того, вариант с фильтром 
позволяет поддерживать эксплуатационные 
харатеристики котла благодаря наличию 
удобно расположенного фильтра.

• Комплект  доз атора  полиф о с фатов 
(по запросу). Дозатор полифосфатов 
предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во 
времени первоначальные характеристики 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Конструкция котла рассчитана 
на возможность установки дозатора 
полифосфат.

Вышеуказанные комплекты поставляются в 
сборе вместе с инструкционным листом для 
установки и эксплуатации.

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы с ерии Eolo  Mythos  Dom 10-
18-24 1E поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трехпозиционным регулятором скорости. 
При установке циркуляционного насоса 
на первую скорость котел не работает 
правильно. Для оптимальной работы 
котла рекоменд уе тся ус танавливать 
циркуляционный насос на максимальную 
скорость. В циркуляционном насосе уже 
установлен конденсатор.

Для разблокирования насоса. Если после 
продолжительного простоя циркуляционный 
насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю заглушку 
и провернуть отверткой вал двигателя. Эту 
операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

Регулировка обходного контура (байпаса) 
(деталь 25 Рис. 1-27). При необходимости 
б а й п а с  м ож н о  о т р е г у л и р о в а т ь  п о 
собственным требованиям, от минимальной 
(байпас отключен) до максимальной позиции 
(байпас подключен), что показано на графике 
(Рис. 1-26). Регулировка выполняется с 
помощью шлицевой отвёртки; при вращении 
по часовой стрелке байпас открывается, 
против часовой стрелки - байпас отключается.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

При подключении установки необходимо 
выполнять действующие нормативные 
требования. 
В частности, для газовых установок нового 
выпуска необходимо:
- открыть окна и двери;
- не допускать наличия искр и открытого 

огня;
- п р о и з в е с т и  в ы п у с к  в о з д у х а  и з 

трубопроводов;
- проверить герметичность внутренней 

системы согласно указанием нормативных 
требований.

1.21 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для ввода котла в эксплуатацию (указанные 
ниже операции должны выполняться 
только выс ококв а лифицир ов а нным 
техническим персоналом в присутствии лиц, 
ответственных за выполнение этой работы):
- проверить герметичность внутренней 

ус т а новки с огласно дейс тву ющим 
нормативным требованиям;

- проверить соответствие используемого 
газа тому, для которого предусмотрен 
котёл;

- проверить, что отсутствуют внешние 
факторы, которые могут привести к 
образованию накоплений несгоревшего 
топлива;

- включить котел и проверьте правильность 
зажигания;

- убедиться, что подача газа и значения 
его давления соответствовали данным, 
приведенным в руководстве (параграф 
3.16);

- проверить срабатывание защитного 
устройства в случае отсутствия газа и 
соответствующее время срабатывания;

- проверить срабатывание концевого 
выключателя, установленного до котла;

- проверить, чтобы каналы воздухозабора/
дымоудаления (если установлены), не были 
загромождены.

Если хотя бы одно из этих условий не 
удовлетворяется, котёл не может быть введен 
в эксплуатацию.

Допустимый напор в установке.
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 A = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
отключенном байпасе.

 B = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
подключенном байпасе.

 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при отключенном 
байпасе.

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при подключенном 
байпасе.

1.23 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (по запросу). 
В комплект входят трубы, патрубки и 
сантехническая арматура (включая газовый 
кран), необходимые для подключения котла 
к системе.

• Комплект вентилей для перекрывания 
о т о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  у д о б н о 
расположенным для осмотра фильтром (по 
запросу) или без него. Конструкция котла 
рассчитана на установку запорных вентилей 
на трубы подачи воды в отопительную 
систему и на трубы возврата воды из 
системы. Такой комплект очень удобен при 
проведении работ по техобслуживанию, 
поскольку он позволяет сливать воду 
только из котла, при этом оставляя ее в 
системе. Кроме того, вариант с фильтром 
позволяет поддерживать эксплуатационные 
харатеристики котла благодаря наличию 
удобно расположенного фильтра.

• Комплект  доз атора  полиф о с фатов 
(по запросу). Дозатор полифосфатов 
предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во 
времени первоначальные характеристики 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Конструкция котла рассчитана 
на возможность установки дозатора 
полифосфат.

Вышеуказанные комплекты поставляются в 
сборе вместе с инструкционным листом для 
установки и эксплуатации.

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы с ерии Eolo  Mythos  Dom 10-
18-24 1E поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трехпозиционным регулятором скорости. 
При установке циркуляционного насоса 
на первую скорость котел не работает 
правильно. Для оптимальной работы 
котла рекоменд уе тся ус танавливать 
циркуляционный насос на максимальную 
скорость. В циркуляционном насосе уже 
установлен конденсатор.

Для разблокирования насоса. Если после 
продолжительного простоя циркуляционный 
насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю заглушку 
и провернуть отверткой вал двигателя. Эту 
операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

Регулировка обходного контура (байпаса) 
(деталь 25 Рис. 1-27). При необходимости 
б а й п а с  м ож н о  о т р е г у л и р о в а т ь  п о 
собственным требованиям, от минимальной 
(байпас отключен) до максимальной позиции 
(байпас подключен), что показано на графике 
(Рис. 1-26). Регулировка выполняется с 
помощью шлицевой отвёртки; при вращении 
по часовой стрелке байпас открывается, 
против часовой стрелки - байпас отключается.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

При подключении установки необходимо 
выполнять действующие нормативные 
требования. 
В частности, для газовых установок нового 
выпуска необходимо:
- открыть окна и двери;
- не допускать наличия искр и открытого 

огня;
- п р о и з в е с т и  в ы п у с к  в о з д у х а  и з 

трубопроводов;
- проверить герметичность внутренней 

системы согласно указанием нормативных 
требований.

1.21 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для ввода котла в эксплуатацию (указанные 
ниже операции должны выполняться 
только выс ококв а лифицир ов а нным 
техническим персоналом в присутствии лиц, 
ответственных за выполнение этой работы):
- проверить герметичность внутренней 

ус т а новки с огласно дейс тву ющим 
нормативным требованиям;

- проверить соответствие используемого 
газа тому, для которого предусмотрен 
котёл;

- проверить, что отсутствуют внешние 
факторы, которые могут привести к 
образованию накоплений несгоревшего 
топлива;

- включить котел и проверьте правильность 
зажигания;

- убедиться, что подача газа и значения 
его давления соответствовали данным, 
приведенным в руководстве (параграф 
3.16);

- проверить срабатывание защитного 
устройства в случае отсутствия газа и 
соответствующее время срабатывания;

- проверить срабатывание концевого 
выключателя, установленного до котла;

- проверить, чтобы каналы воздухозабора/
дымоудаления (если установлены), не были 
загромождены.

Если хотя бы одно из этих условий не 
удовлетворяется, котёл не может быть введен 
в эксплуатацию.

Допустимый напор в установке.
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 A = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
отключенном байпасе.

 B = Напор, достигаемый в системе 
на максимальной скорости при 
подключенном байпасе.

 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при отключенном 
байпасе.

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости при подключенном 
байпасе.

1.23 КОМПЛЕКТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (по запросу). 
В комплект входят трубы, патрубки и 
сантехническая арматура (включая газовый 
кран), необходимые для подключения котла 
к системе.

• Комплект вентилей для перекрывания 
о т о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  у д о б н о 
расположенным для осмотра фильтром (по 
запросу) или без него. Конструкция котла 
рассчитана на установку запорных вентилей 
на трубы подачи воды в отопительную 
систему и на трубы возврата воды из 
системы. Такой комплект очень удобен при 
проведении работ по техобслуживанию, 
поскольку он позволяет сливать воду 
только из котла, при этом оставляя ее в 
системе. Кроме того, вариант с фильтром 
позволяет поддерживать эксплуатационные 
харатеристики котла благодаря наличию 
удобно расположенного фильтра.

• Комплект  доз атора  полиф о с фатов 
(по запросу). Дозатор полифосфатов 
предотвращает образование известковых 
отложений и сохраняет неизменными во 
времени первоначальные характеристики 
теплообмена и нагрева сантехнической 
воды. Конструкция котла рассчитана 
на возможность установки дозатора 
полифосфат.

Вышеуказанные комплекты поставляются в 
сборе вместе с инструкционным листом для 
установки и эксплуатации.

1.22 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы с ерии Eolo  Mythos  Dom 10-
18-24 1E поставляются со встроенным 
циркуляционным насосом с электрическим 
трехпозиционным регулятором скорости. 
При установке циркуляционного насоса 
на первую скорость котел не работает 
правильно. Для оптимальной работы 
котла рекоменд уе тся ус танавливать 
циркуляционный насос на максимальную 
скорость. В циркуляционном насосе уже 
установлен конденсатор.

Для разблокирования насоса. Если после 
продолжительного простоя циркуляционный 
насос оказывается заблокированным, 
необходимо отвернуть переднюю заглушку 
и провернуть отверткой вал двигателя. Эту 
операцию следует выполнять с крайней 
осторожностью, чтобы не повредить насос.

Регулировка обходного контура (байпаса) 
(деталь 25 Рис. 1-27). При необходимости 
б а й п а с  м ож н о  о т р е г у л и р о в а т ь  п о 
собственным требованиям, от минимальной 
(байпас отключен) до максимальной позиции 
(байпас подключен), что показано на графике 
(Рис. 1-26). Регулировка выполняется с 
помощью шлицевой отвёртки; при вращении 
по часовой стрелке байпас открывается, 
против часовой стрелки - байпас отключается.

1.20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

При подключении установки необходимо 
выполнять действующие нормативные 
требования. 
В частности, для газовых установок нового 
выпуска необходимо:
- открыть окна и двери;
- не допускать наличия искр и открытого 

огня;
- п р о и з в е с т и  в ы п у с к  в о з д у х а  и з 

трубопроводов;
- проверить герметичность внутренней 

системы согласно указанием нормативных 
требований.

1.21 ВВОД КОТЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для ввода котла в эксплуатацию (указанные 
ниже операции должны выполняться 
только выс ококв а лифицир ов а нным 
техническим персоналом в присутствии лиц, 
ответственных за выполнение этой работы):
- проверить герметичность внутренней 

ус т а новки с огласно дейс тву ющим 
нормативным требованиям;

- проверить соответствие используемого 
газа тому, для которого предусмотрен 
котёл;

- проверить, что отсутствуют внешние 
факторы, которые могут привести к 
образованию накоплений несгоревшего 
топлива;

- включить котел и проверьте правильность 
зажигания;

- убедиться, что подача газа и значения 
его давления соответствовали данным, 
приведенным в руководстве (параграф 
3.16);

- проверить срабатывание защитного 
устройства в случае отсутствия газа и 
соответствующее время срабатывания;

- проверить срабатывание концевого 
выключателя, установленного до котла;

- проверить, чтобы каналы воздухозабора/
дымоудаления (если установлены), не были 
загромождены.

Если хотя бы одно из этих условий не 
удовлетворяется, котёл не может быть введен 
в эксплуатацию.

Допустимый напор в установке.
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 A = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza maximă cu by-pass exclus

 B = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza maximă cu by-pass inclus

 C = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza a doua cu by-pass exclus

 D = Sarcina hidraulică disponibilă în instalație 
la viteza a doua cu by-pass inclus

1.23 KIT-URI DISPONIBILE LA CERERE.
• Kit grup de racordare (la cerere). Kit-ul conține 

conducte, racorduri și robinete (inclusiv robi-
netul de gaz), pentru a efectua toate racordurile 
centralei la instalație.

• Kit robinete de izolare instalație cu sau fără 
filtru care poate fi inspectat(la cerere). Pe 
centrală pot fi montate robinete de izolare, mai 
exact pe conductele de tur și retur ale grupului 
de racordare. Acest kit este foarte util în timpul 
operațiilor de întreținere, deoarece permite 
golirea centralei fără a fi necesară golirea în-
tregii instalații; în plus, în versiunea cu filtru 
se păstrează caracteristicile de funcționare ale 
centralei datorită filtrului care poate fi verificat.

• Kit dozator polifosfați (la cerere). Dozatorul 
de polifosfați reduce formarea de depuneri de 
calcar, păstrând de-a lungul timpului condițiile 
originale de transfer termic și prepararea de 
apă caldă de consum. Centrala este proiectată 
pentru montarea kit-ului dozator de polifosfați.

Kit-urile de mai sus sunt livrate complete și 
împreună cu fișa de instrucțiuni de montare și 
utilizare.

1.22 POMPA DE CIRCULAȚIE.
Centralele din seria Eolo Mythos Dom 10-
18-24 1E sunt dotate cu pompă de circulație 
încorporată, prevăzută cu regulator electric de 
viteză, cu trei poziții. Când pompa este la viteza 
întâi, centrala nu funcționează corect. Pentru o 
funcționare optimă a centralei se recomandă ca 
în cazul instalațiilor noi (cu o singură conductă 
și modul) să se folosească pompa de circulație la 
viteză maximă. Pompa de circulație este dotată 
cu condensator.

Eventuala deblocare a pompei. Dacă după o 
lungă perioadă de inactivitate pompa de circu-
lație este blocată, desfaceți capacul din față și să 
rotiți cu o șurubelniță arborele motor. Efectuați 
operațiunea cu extremă atenție, pentru a nu-l 
deteriora.

Reglarea dispozitivului by-pass (poz. 23 Fig. 
1-27). În caz de necesitate este posibilă reglarea 
dispozitivului by-pass în funcție de exigențele 
instalației de la un minim (by-pass exclus) la un 
maxim (by-pass activat) reprezentate în graficul 
(Fig. 1-26). Reglați cu ajutorul unei șurubelnițe; 
rotiți în sensul acelor de ceasornic, pentru a ac-
tiva dispozitivul by-pass și în sens invers acelor 
de ceasornic, pentru a-l dezactiva.

1.21 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 
CENTRALEI (APRINDEREA).

Pentru punerea în funcțiune a centralei (ope-
rațiunile enumerate în continuare trebuie 
efectuate doar de o societate autorizată și doar 
în prezența operatorilor):
- verificați etanșeitatea instalației interne con-

form indicațiilor normelor în vigoare;
- verificați echivalența gazului utilizat cu cel 

pentru care este proiectată centrala;
- verificați să nu existe cauze externe care să poată 

duce la formarea acumulărilor de combustibil;
- porniți centrala și verificați pornirea corectă;
- verificați ca debitul de gaz și presiunea să fie 

conforme cu cele indicate în manual (cap. 
3.16);

- verificați intervenția dispozitivului de prote-
cție în cazul întreruperii alimentării cu gaz și 
intervalul de timp de activare;

- verificați funcționarea întreruptorului general 
aflat în amonte de centrală;

- verificaţi ca terminalele de admisie/evacuare 
(în cazul în care sunt prezente) să nu fie înfun-
date.

Chiar dacă numai una dintre aceste verificări este 
negativă, instalația nu trebuie pusă în funcțiune.

Sarcina hidraulică disponibilă în instalație.
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 A = Head available to the system at maximum 
speed with by-pass excluded.

 B = Head available to the system at maximum 
speed with by-pass inserted.

 C = Head available to the system at second 
speed with by-pass excluded.

 D = Head available to the system at second 
speed with by-pass inserted.

1.23 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• Connection unit kit (on request). The kit in-

cludes pipes, fittings and cocks (including gas 
cock), to carry out all connections to the boiler 
system.

• System cut-off valve kits with or without 
inspectionable filter (on request) The boiler is 
designed for installation of system interception 
cocks to be placed on flow and return pipes 
of the connection assembly. This kit is very 
useful for maintenance because it allows to 
empty just the boiler without having to empty 
the entire system. Moreover, the version with 
filter preserves the functioning characteristics 
of the boiler thanks to its inspectionable filter.

• Polyphosphate dispenser kit (on request). The 
polyphosphate dispenser reduces the formation 
of lime-scale and preserves the original heat 
exchange and domestic hot water production 
conditions. The boiler is prepared for applicati-
on of the polyphosphate dispenser kit.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

1.22 CIRCULATION PUMP.
The Eolo Mythos Dom 10-18-24 1E series boilers 
are supplied with a built-in circulation pump 
with three-position electric speed control. The 
boiler does not operate correctly with the cir-
culation pump on first speed. To ensure optimal 
boiler operation, in the case of new systems 
(single pipe and module) it is recommended to 
use the pump at maximum speed. The circulation 
pump is already fitted with a condenser.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass adjustment (det.23 Fig. 1-27). If ne-
cessary, the by-pass can be adjusted according to 
system requirements from a minimum (by-pass 
excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graph (Fig. 1-26). Make the 
adjustment using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass; by turning it 
anti-clockwise it is excluded.

1.21 BOILER START UP (IGNITION).
To commission the boiler (the operations listed 
below must only be performed by a qualified firm 
and without any unauthorised persons):
- check that the internal system is properly 

sealed according to the regulations in force;
- ensure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check that there are external factors that may 

cause the formation of fuel pockets;
- switch the boiler on and ensure correct igniti-

on;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (Paragraph 3.16);

- ensure that the safety device is engaged in the 
event of gas supply failure and check activation 
time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
(if fitted) are not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

Head available to the system.
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 14 - Первинний теплообмінник
 15 - Розширювальний бак
 16 - Пальник
 17 - Реле мінімального тиску
 18 - Автоматичний повітряний клапан
 19 - Циркуляційний насос котла
 20 - Теплообмінник побутової гарячої води
 21 - Запобіжний термостат
 22 - Триходовий клапан (з електроприводом)
 23 - Регульований байпас
 24 - Запобіжний клапан 3 бар
 25 - Перехідник спорожнення системи
 26 - Кран заповнення системи

 Зауваження: блок підключення (за окремим замовленням)

Умовні позначення:
 1 - Пробовідбірники (повітря А) - (дим F)
 2 - Герметична камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера згоряння
 5 - Електрод розпалу та контролю
 6 - Датчик протоку ГВП
 7 - Газовий клапан
 8 - Ємнісний зонд
 9 - Відбір тиску позитивний сигнал
 10 - Відбір тиску негативний сигнал
 11 - Реле тиску диму
 12 - Витяжний ковпак
 13 - Датчик подачі

1.24 КОМПОНЕНТИ КОТЛА.
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1.24 КОМПОНЕНТИ КОТЛА.

 14 - Первичный теплообменник
 15 - Расширительный бак
 16 - Горелка
 17 - Датчик давления в системе
 18 - Клапан выпуска воздуха
 19 - Циркуляционный насос котла
 20 - Теплообменник ГВС
 21 - Предохранительный термостат
 22 - Клапан трехходовой (моторизованный)
 23 - Байпас регулируемый
 24 - Предохранительный клапан 3 бара
 25 - Кран слива системы
 26 - Кран заполнения системы

 Прим.: Блок подключения (опция)

Условные обозначения:
 1 - Отверстия для контроля (воздух-А) – (дымы F)
 2 - Закрытая камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Электродлы пламени/зажигания
 6 - Регулятор расхода сантехнической воды
 7 - Газовый клапан
 8 - Датчик температуры сантехнической воды
 9 - Штуцер замера давления положительного сигнала
 10 - Штуцер замера давления отрицательного сигнала
 11 - Датчик давления дымов
 12 - Вытяжной кожух
 13 - Датчик температуры теплоносителя
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1.24 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА.
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 14 - Schimbător primar
 15 - Vas de expansiune instalație
 16 - Arzător
 17 - Presostat instalație
 18 - Dezaerator
 19 - Pompă de circulație centrală
 20 - Schimbător apă caldă de consum
 21 - Termostat de siguranţă
 22 - Vană cu trei căi (motorizată)
 23 - By-pass reglabil
 24 - Supapă de siguranță 3 bar
 25 - Racord golire instalație
 26 - Robinet de umplere a instalației

 N.B.:  grupul de racordare (opțional)

Legendă:
 1 - Prize pentru măsurare (aer A) - (gaze 

ardere F)
 2 - Cameră etanșă
 3 - Ventilator
 4 - Cameră de ardere
 5 - Electrod de aprindere și detectare a flăcării
 6 - Debitmetru apă de consum
 7 - Vană gaz
 8 - Sondă apă caldă de consum
 9 - Priză de presiune semnal pozitiv
 10 - Priză de presiune semnal negativ
 11 - Presostat gaze de ardere
 12 - Captator gaze de ardere
 13 - Sondă tur

1.24 COMPONENTELE CENTRALEI.
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 14 - Primary heat exchanger
 15 - System expansion vessel
 16 - Burner
 17 - System pressure switch
 18 - Air vent valve
 19 - Boiler pump
 20 - D.H.W. heat exchanger
 21 - Safety thermostat
 22 - 3-way valve (motorised)
 23 - Adjustable by-pass
 24 - 3 bar safety valve
 25 - System draining fitting
 26 - System filling valve

 Note:  connection group (optional)

Key:
 1 - Sample points (air A) - (flue gases F)
 2 - Sealed chamber
 3 - Fan
 4 - Combustion chamber
 5 - Ignition and detection electrodes
 6 - D.H.W. flow switch
 7 - Gas valve
 8 - D.H.W. probe
 9 - Positive signal pressure point
 10 - Negative signal pressure point
 11 - Flue pressure switch
 12 - Flue hood
 13 - Flow probe

1.24 BOILER COMPONENTS.
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 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Літо»
 14 - Вихідна потужність
 15 - Робота пальника

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикатор температури і код 

помилки

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури гарячої води
 4 - Кнопка (-) для зменшення  

температури гарячої води

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immer-
gas та його транспортувальна упаковка 
здебільшого складаються з матеріалів, які 
придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, 
а також приналежності не належать до побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:  для підтримання цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки необхідно здійснювати технічне 
обслуговування щонайменше раз у рік, як 
зазначено у розділі щодо “щорічного огляду 
та технічного обслуговування агрегату”, 
у відповідності до чинних національних, 
регіональних і місцевих норм.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ.

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що 
зазначені в посібнику з експлуатації 
й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.

Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не  п і д д а в а т и  н а с т і н н и й  ко т е л  д і ї 
випаровувань від плити для приготування 
їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні 
термінали впуску повітря/випуску димових 
газів (в разі їх наявності) ніколи не були 
закриті, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) провести злив води з системи, де не 

передбачено використання антифризів;
b) пер екрити елект ричне  живлення, 

постачання води та газу.
При проведенні робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте 
кваліфікованого фахівця для перевірки 
ефективності роботи трубопроводів та всіх 
наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин у приміщенні, де 
знаходиться котел.

• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
енергії, вимагає дотримання певних 
фундаментальних правил, таких як:

- не торкайтеся приладу мокрими або 
вологими частинами тіла, або босими 
ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);
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 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Літо»
 14 - Вихідна потужність
 15 - Робота пальника

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикатор температури і код 

помилки

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури гарячої води
 4 - Кнопка (-) для зменшення  

температури гарячої води

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immer-
gas та його транспортувальна упаковка 
здебільшого складаються з матеріалів, які 
придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, 
а також приналежності не належать до побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:  для підтримання цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки необхідно здійснювати технічне 
обслуговування щонайменше раз у рік, як 
зазначено у розділі щодо “щорічного огляду 
та технічного обслуговування агрегату”, 
у відповідності до чинних національних, 
регіональних і місцевих норм.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ.

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що 
зазначені в посібнику з експлуатації 
й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.

Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не  п і д д а в а т и  н а с т і н н и й  ко т е л  д і ї 
випаровувань від плити для приготування 
їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні 
термінали впуску повітря/випуску димових 
газів (в разі їх наявності) ніколи не були 
закриті, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) провести злив води з системи, де не 

передбачено використання антифризів;
b) пер екрити елект ричне  живлення, 

постачання води та газу.
При проведенні робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте 
кваліфікованого фахівця для перевірки 
ефективності роботи трубопроводів та всіх 
наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин у приміщенні, де 
знаходиться котел.

• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
енергії, вимагає дотримання певних 
фундаментальних правил, таких як:

- не торкайтеся приладу мокрими або 
вологими частинами тіла, або босими 
ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);
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струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що 
зазначені в посібнику з експлуатації 
й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.

Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не  п і д д а в а т и  н а с т і н н и й  ко т е л  д і ї 
випаровувань від плити для приготування 
їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні 
термінали впуску повітря/випуску димових 
газів (в разі їх наявності) ніколи не були 
закриті, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) провести злив води з системи, де не 

передбачено використання антифризів;
b) пер екрити елект ричне  живлення, 

постачання води та газу.
При проведенні робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте 
кваліфікованого фахівця для перевірки 
ефективності роботи трубопроводів та всіх 
наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин у приміщенні, де 
знаходиться котел.

• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
енергії, вимагає дотримання певних 
фундаментальних правил, таких як:

- не торкайтеся приладу мокрими або 
вологими частинами тіла, або босими 
ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);
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 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Літо»
 14 - Вихідна потужність
 15 - Робота пальника

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикатор температури і код 

помилки

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури гарячої води
 4 - Кнопка (-) для зменшення  

температури гарячої води

2.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immer-
gas та його транспортувальна упаковка 
здебільшого складаються з матеріалів, які 
придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, 
а також приналежності не належать до побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИСТКА ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага:  для підтримання цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки необхідно здійснювати технічне 
обслуговування щонайменше раз у рік, як 
зазначено у розділі щодо “щорічного огляду 
та технічного обслуговування агрегату”, 
у відповідності до чинних національних, 
регіональних і місцевих норм.

2 ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА  
ОБСЛУГОВУВАННЮ.
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використанні або використанні не за при-
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Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що 
зазначені в посібнику з експлуатації 
й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.

Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

2.5 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.
Не  п і д д а в а т и  н а с т і н н и й  ко т е л  д і ї 
випаровувань від плити для приготування 
їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових 
газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричні 
термінали впуску повітря/випуску димових 
газів (в разі їх наявності) ніколи не були 
закриті, навіть тимчасово.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) провести злив води з системи, де не 

передбачено використання антифризів;
b) пер екрити елект ричне  живлення, 

постачання води та газу.
При проведенні робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте 
кваліфікованого фахівця для перевірки 
ефективності роботи трубопроводів та всіх 
наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин у приміщенні, де 
знаходиться котел.

• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
енергії, вимагає дотримання певних 
фундаментальних правил, таких як:

- не торкайтеся приладу мокрими або 
вологими частинами тіла, або босими 
ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);
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 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Літо»
 14 - Вихідна потужність
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Забороняється залишати резервуари від 
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• Ув а г а :  в и к о р и с т а н н я  б у д ь - я к о г о 
пристрою, що живиться від електричної 
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ногами;

- не тягніть за електричний провід, не 
залишати прилад під прямою дією 
атмосферних факторів (дощ, сонце, тощо);

 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Лето»
 14 - Индикация текущей мощности 

горелки
 15 - Индикация наличия пламени

 6 - Кнопка (-) понижения температуры 
воды в системе отопления

 7 - Манометр котла
 8 - Работа в режиме ГВС
 9 - Индикация температуры и код 

неисправности
 10 - Единица измерения
 11 - Работа в режиме отопления

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброс (reset)
 2 - Кнопка Режим ожидания (Stand-by)
 3 - Кнопка (+) повышения 

температуры санитарной воды.
 4 - Кнопка (-) понижения 

температуры санитарной воды.
 5 - Кнопка (+) повышения 

температуры воды в системе 
отопления

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления 
и их комплектующих, выключить агрегат 
и по завершении работ поручить проверку 
функционирования этих каналов или 
устройств квалифицированному персоналу.
Не производите чистку агрегата или его частей 
легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание:  использ ов а ние  лю б ого 
компонента, работающего от электрической 
энергии, предусматривает соблюдение 
некоторых основных правил, как например:

- нельзя касаться котла мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя 
делать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами;

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускать воздействия на систему 
атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.);

- каб ель элект ропит ания не должен 
заменяться пользователем самостоятельно;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство; для замены кабеля обращайтесь 
исключительно к квалифицированному 
специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
котла в течение продолжительного времени 
выключите рубильник электропитания, 
установленный перед котлом.

• Внимание: По окончании срока службы 
Оборудование должно быть утилизировано 
с наименьшим вредом для окружающей 
среды и в соответ¬ствии с правилами по 
утилизации отходов в вашем регионе.

2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ.

2.1 ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В н и м а н и е :  в  ц е л я х  с о х р а н е н и я 
работоспособности котла и его заявленных 
х а р а к т е р и с т и к  п о  б е з о п а с н о с т и , 
пр оизв одительно с ти и на дёжно с ти, 
необходимо проводить техобслуживание не 
реже одного раза в год согласно указаниям, 
прив едённым в  п у нк те  «ежег одная 
проверка и техобслуживание котла», с 
соблюдением действующих государственных, 
региональных и местных положений.

2.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Настенный котел не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося 
с варочной панели. 
Запрещается эксплуатация котла детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с 
подобными устройствами. 
Не прикасайтесь к трубе дымоудаления (при 
наличии), так как возможен ее нагрев до 
высоких температур.
В целях безопасности следует убедиться в том, 
что выходы воздухозабора/дымоудаления не 
оказались перекрыты, даже временно. 
П ри  в р еме н ном  о т к л юче н и и  ко тла 
необходимо:
а) слить воду из системы отопления, если не 

предполагается использование антифриза;
б) отключить котел от газовой магистрали, 

водопровода и сети электропитания.

 12 - Режим «Зима»
 13 - Режим «Лето»
 14 - Индикация текущей мощности 

горелки
 15 - Индикация наличия пламени

 6 - Кнопка (-) понижения температуры 
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 7 - Манометр котла
 8 - Работа в режиме ГВС
 9 - Индикация температуры и код 

неисправности
 10 - Единица измерения
 11 - Работа в режиме отопления

Условные обозначения:
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 2 - Кнопка Режим ожидания (Stand-by)
 3 - Кнопка (+) повышения 
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 10 - Unitate de măsură
 11 - Funcționare în regim de încălzire
 12 - Iarnă
 13 - Vară
 14 - Putere distribuită
 15 - Prezență flacără

 5 - Tastă (+) pentru a mări temperatura 
apei din instalație

 6 - Tastă (-) pentru a reduce temperatura 
apei din instalație

 7 - Manometru centrală
 8 - Funcționare în regim apă de consum
 9 - Afișare temperaturi și cod eroare

Legendă:
 1 - Tastă de Resetare
 2 - Tastă Stand-by / Vară / Iarnă
 3 - Buton (+) pentru mărirea  

temperaturii apei de consum
 4 - Buton (-) pentru reducerea  

temperaturii apei de consum

2.3 PANOUL DE COMANDĂ.

În cazul în care au loc lucrări în zona conductelor 
și a dispozitivelor de evacuare a gazelor de ardere 
și a accesoriilor acestora, opriți aparatul, iar la 
încheierea lucrărilor eficiența conductelor și a 
întregului sistem trebuie verificată de o societate 
autorizată.
Nu curățați aparatul sau componentele acestuia 
cu substanțe inflamabile.
Nu lăsați recipiente sau substanțe inflamabile în 
spațiul în care este instalat aparatul.

• Atenție: respectați următoarele reguli în timpul 
folosirii componentelor care prevăd utilizarea 
energiei electrice:

- nu atingeți aparatul cu părți ale corpului ude 
sau umede; nu atingeți aparatul dacă sunteți cu 
picioarele goale.

- nu trageți de cablurile electrice, nu expuneți 
aparatul agenților atmosferici (ploaie, soare, 
etc.);

- cablul de alimentare al aparatului nu trebuie să 
fie înlocuit de utilizator;

- în cazul deteriorării cablului opriți aparatul şi 
adresaţi-vă exclusiv unei societăți autorizate 
pentru înlocuirea acestuia;

- în cazul în care aparatul nu este utilizat timp 
îndelungat, se recomandă oprirea cu ajutorul 
întreruptorului electric de alimentare.

2 INSTRUCȚIUNI DE UTILI-
ZARE ȘI ÎNTREȚINERE.

2.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
Atenție: pentru a păstra integritatea centralei și 
a menține nealterate de-a lungul timpului carac-
teristicile de siguranță, randament și fiabilitate 
specifice centralei, se recomandă efectuarea în-
treținerii la intervale anuale, conform indicațiilor 
de la punctul "controlul și întreținerea anuală a 
aparatului" conform dispozițiilor legilor națio-
nale, regionale sau locale în vigoare.

2.2 RECOMANDĂRI GENERALE.
Nu expuneți centrala suspendată acțiunii directe 
a aburilor care se formează în timpul gătirii pe 
aragaz.
Este interzisă utilizarea centralei de către copii 
sau persoane nepregătite.
Nu atingeți terminalul de evacuare gaze a 
gazelor de ardere (dacă e prevăzut) datorită 
pericolului reprezentat de temperatura foarte 
înaltă a acestuia;
Pentru siguranța dvs. verificați ca terminalele de 
admisie a aerului/evacuare a gazelor de ardere 
(dacă sunt prevăzute), să nu fie obturate nici 
măcar temporar.
Dacă decideți să dezactivați temporar centrala, 
trebuie să:
a) goliți instalația de apă, dacă nu este prevăzută 

folosirea de antiîngheț;
b) întrerupeți alimentarea cu energie electrică, 

apă și gaz.
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 10 - Unit of measurement
 11 - Heating mode
 12 - Winter
 13 - Summer
 14 - Output efficiency
 15 - Flame presence

 5 - Key (+) to increase the system water 
temperature

 6 - Key (-) to reduce the system water 
temperature

 7 - Boiler manometer
 8 - Domestic hot water function
 9 - Temperature and error code display

Key:
 1 - Reset Button
 2 - Stand-by / Summer / Winter button
 3 - Key (+) used to increase the  

DHW temperature setting.
 4 - Key (-) used to decrease the  

DHW temperature setting.

2.3 CONTROL PANEL.

In the case of work or maintenance to structures 
near ducting or devices for flue extraction and the 
relative accessories, switch off the appliance and 
on completion of the operations make sure that 
an authorised company verifies the efficiency of 
the ducting or the devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• Attention: using any components that use 
electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

- do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch it when bare-
foot.

- never pull electrical cables or leave the applian-
ce exposed to atmospheric agents (rain, sunli-
ght, etc.);

- the appliance power cable must not be replaced 
by the user;

- if the cable is damaged, switch off the appliance 
and solely contact an authorised company to 
replace it;

- if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch 
upstream of the appliance.

2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE.

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler's integrity and 
keep the safety features, performance and relia-
bility which distinguish it unchanged over time, 
maintenance operations must be carried out on a 
yearly basis in compliance with that stated in the 
“annual check and maintenance of the appliance” 
section, in compliance with national, regional, or 
local standards in force.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from cooking hobs.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
Do not touch the flue gas exhaust terminal (if pre-
sent) due to the high temperatures it can reach;
For safety purposes, check that the air intake/
flue exhaust terminals (if fitted) are not blocked.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
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- Користувач не повинен заміняти кабелі 
живлення;

- у випадку пошкодження кабелю слід 
вимкнути живлення та звернутися до 
кваліфікованого фахівця для проведення 
заміни;

- в разі довготривалого невикористання 
пристрою слід вимкнути електричний 
вимикач живлення, розташований перед 
пристроєм.

Увімкнення котла. Перед увімкненням 
котла необхідно заповнити систему водою, 
перевіряючи, щоб стрілка манометра (7) 
вказувала на значення у межах між 1 та 1,2 
барами.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 Примітка: кнопку (2) необхідно утримувати 

натисненою протягом часу, достатнього для 
виконання переходу на функцію очікування 
(Stand-by) ( ), літо ( ) або зима ( ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати 
перехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).

П іс л я  в и б о р у  р о б о т и  в  положе н н і 
зима ( ) температура води в системі 
регулюється кнопками (5-6), тоді як для 
регулювання температури сантехнічної 
води використовуються ті ж кнопки (3-4), 
натискаючи (+) температура підвищується, 
натискаючи (-) зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я. Кожного разу 
при включенні па льника на дисплеї 
відображається умовна позначка (15) 
присутності полум'я.

2.7 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

У випадку несправностей на дисплеї 
почергово з 'являється літера "E"  та 
відповідний код помилки. Коди помилок 
перераховані у наступній таблиці.

Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування 
через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або 
опалення приміщення не вмикається у встановлений час. При 
першому вмиканні або вмиканні після тривалого простою 
пристрою може виникнути необхідність усунення блокування.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

02

Блокування 
запобіжного 
термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце 
надмірне внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим 
блокування. 

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

03
Несправність 
термостату димових 
газів

Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до 
типу котла, що використовується. Якщо 
необхідно, натиснути кнопку перезапуску 
"Reset" (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до 
системи опалення. Котел не вмикається (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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- Користувач не повинен заміняти кабелі 
живлення;
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- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 Примітка: кнопку (2) необхідно утримувати 

натисненою протягом часу, достатнього для 
виконання переходу на функцію очікування 
(Stand-by) ( ), літо ( ) або зима ( ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати 
перехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).
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натискаючи (+) температура підвищується, 
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натискаючи (-) зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
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вимкнути живлення та звернутися до 
кваліфікованого фахівця для проведення 
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пристроєм.
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- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 Примітка: кнопку (2) необхідно утримувати 

натисненою протягом часу, достатнього для 
виконання переходу на функцію очікування 
(Stand-by) ( ), літо ( ) або зима ( ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати 
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натискаючи (-) зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я. Кожного разу 
при включенні па льника на дисплеї 
відображається умовна позначка (15) 
присутності полум'я.
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при включенні па льника на дисплеї 
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почергово з 'являється літера "E"  та 
відповідний код помилки. Коди помилок 
перераховані у наступній таблиці.

Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування 
через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або 
опалення приміщення не вмикається у встановлений час. При 
першому вмиканні або вмиканні після тривалого простою 
пристрою може виникнути необхідність усунення блокування.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

02

Блокування 
запобіжного 
термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце 
надмірне внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим 
блокування. 

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

03
Несправність 
термостату димових 
газів

Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до 
типу котла, що використовується. Якщо 
необхідно, натиснути кнопку перезапуску 
"Reset" (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до 
системи опалення. Котел не вмикається (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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- Користувач не повинен заміняти кабелі 
живлення;

- у випадку пошкодження кабелю слід 
вимкнути живлення та звернутися до 
кваліфікованого фахівця для проведення 
заміни;

- в разі довготривалого невикористання 
пристрою слід вимкнути електричний 
вимикач живлення, розташований перед 
пристроєм.

Увімкнення котла. Перед увімкненням 
котла необхідно заповнити систему водою, 
перевіряючи, щоб стрілка манометра (7) 
вказувала на значення у межах між 1 та 1,2 
барами.
- Відкрийте газовий кран перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 Примітка: кнопку (2) необхідно утримувати 

натисненою протягом часу, достатнього для 
виконання переходу на функцію очікування 
(Stand-by) ( ), літо ( ) або зима ( ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати 
перехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).

П іс л я  в и б о р у  р о б о т и  в  положе н н і 
зима ( ) температура води в системі 
регулюється кнопками (5-6), тоді як для 
регулювання температури сантехнічної 
води використовуються ті ж кнопки (3-4), 
натискаючи (+) температура підвищується, 
натискаючи (-) зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опаленні або гарячій 
побутовій воді), котел переходить в режим 
"очікування", який еквівалентний режиму 
роботи котла без полум'я. Кожного разу 
при включенні па льника на дисплеї 
відображається умовна позначка (15) 
присутності полум'я.

2.7 СИГНАЛИ ПРО НЕСПРАВНОСТІ 
ТА АНОМАЛІЇ.

У випадку несправностей на дисплеї 
почергово з 'являється літера "E"  та 
відповідний код помилки. Коди помилок 
перераховані у наступній таблиці.

Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01
Блокування 
через відсутність 
запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої побутової води або 
опалення приміщення не вмикається у встановлений час. При 
першому вмиканні або вмиканні після тривалого простою 
пристрою може виникнути необхідність усунення блокування.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

02

Блокування 
запобіжного 
термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце 
надмірне внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим 
блокування. 

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

03
Несправність 
термостату димових 
газів

Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до 
типу котла, що використовується. Якщо 
необхідно, натиснути кнопку перезапуску 
"Reset" (1).

05
Несправність 
датчика подачі до 
системи опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі до 
системи опалення. Котел не вмикається (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.

Включение котла. Перед включением, 
убедитесь, что система заполнена водой, и что 
стрелка манометра (7) показывает величину 
между 1 и 1,2 бар.
- О т к р о й т е  в е н т и л ь  п о д а ч и  г а з а , 

установленный перед котлом.
- Нажмите кнопку (2) и установите котел 

на Летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

 Примечание: tкнопку (2) нужно держать 
нажатой в течение времени, необходимого 
для перехода к функции ожидания Stand-
by ( ), летнему( ) или зимнему ( ) 
режиму.

 Внимание: после каждого перехода кнопку 
следует отпускать для того, чтобы перейти 
к следующей функции.

При выборе летнего режима работы ( ) 
температура ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

При выборе зимнего режима работы 
( ) температ ура воды отопительной 
системы регулируется при помощи кнопок 
(5-6), а для регулирования температуры ГВС 
по-прежнему используются кнопки (3-4); при 
нажатии (+) температура повышается, при 
нажатии (-) уменьшается.

Начиная с этого момента, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды) котел переходит в состояние 
“ожидания”, то есть на котел подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый 
раз при зажигании горелки на дисплее 
отображается соответствующий символ (15) 
наличия пламени.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

01
Блокировка 
при отсутствии 
зажигания 

При поступлении запроса на отопление или на ГВС котел не 
включается в течение установленного времени. При первом 
включении или после продолжительного простоя котла может 
потребоваться вмешательство для снятия блокировки.

Нажать кнопку сброса ( Reset) (1). 

02

SБлокировка 
предохранительного 
термостата 
(перегрев)

При нормальном режиме работы, если происходит 
значительный внутренний перегрев, котел блокируется.

При необходимости нажать кнопку 
сброса ( Reset) (1).

03 Нарушение в работе 
вентилятора

Возникает при блокировке вентилятора или при засоре линии 
всасывания и дымоудаления.

Установить параметр Р14 в 
зависимости от типа используемого 
котла. При восстановлении 
нормальных условий котел 
включается без необходимости в 
перезапуске (1).

05
Неисправность 
датчика NTC 
отопления 

Плата выявляет неисправность в датчике NTC отопления. Котел не включается. (1).

06 Неисправность 
датчика ГВС

Плата выявляет неисправность в датчике NTC санитарной 
воды. В этом случае также не работает функция защиты от 
замерзания.

В этом случае котел продолжает 
производить ГВС, но не достигает 
оптимальных эксплуатационных 
показателей  (1).

10 Недостаточное 
давление в системе

Измеряемое давление теплоносителя внутри контура 
отопления является недостаточным для обеспечения 
надлежащей работы котла. 

Убедиться по манометру котла в том, 
что давление в системе составляет 
1-1,2 бара; при необходимости 
восстановить надлежащее значение 
давления.

11
Блокировка реле 
давления дымовых 
газов

Проявляется в случае неисправности реле давления дымовых 
газов или вентилятора.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

2.4 НЕИСПРАВНОСТИ.
В о з н и к н о в е н и е  н е и с п р а в н о с т е й 
отображается появлением на дисплее 
буквы «Е» поочередно с отображением 
соответствующего кода возникшей ошибки. 
Коды ошибок содержатся в приведенной 
ниже таблице.

Включение котла. Перед включением, 
убедитесь, что система заполнена водой, и что 
стрелка манометра (7) показывает величину 
между 1 и 1,2 бар.
- О т к р о й т е  в е н т и л ь  п о д а ч и  г а з а , 

установленный перед котлом.
- Нажмите кнопку (2) и установите котел 

на Летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

 Примечание: tкнопку (2) нужно держать 
нажатой в течение времени, необходимого 
для перехода к функции ожидания Stand-
by ( ), летнему( ) или зимнему ( ) 
режиму.

 Внимание: после каждого перехода кнопку 
следует отпускать для того, чтобы перейти 
к следующей функции.

При выборе летнего режима работы ( ) 
температура ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

При выборе зимнего режима работы 
( ) температ ура воды отопительной 
системы регулируется при помощи кнопок 
(5-6), а для регулирования температуры ГВС 
по-прежнему используются кнопки (3-4); при 
нажатии (+) температура повышается, при 
нажатии (-) уменьшается.

Начиная с этого момента, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды) котел переходит в состояние 
“ожидания”, то есть на котел подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый 
раз при зажигании горелки на дисплее 
отображается соответствующий символ (15) 
наличия пламени.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

01
Блокировка 
при отсутствии 
зажигания 

При поступлении запроса на отопление или на ГВС котел не 
включается в течение установленного времени. При первом 
включении или после продолжительного простоя котла может 
потребоваться вмешательство для снятия блокировки.

Нажать кнопку сброса ( Reset) (1). 

02

SБлокировка 
предохранительного 
термостата 
(перегрев)

При нормальном режиме работы, если происходит 
значительный внутренний перегрев, котел блокируется.

При необходимости нажать кнопку 
сброса ( Reset) (1).

03 Нарушение в работе 
вентилятора

Возникает при блокировке вентилятора или при засоре линии 
всасывания и дымоудаления.

Установить параметр Р14 в 
зависимости от типа используемого 
котла. При восстановлении 
нормальных условий котел 
включается без необходимости в 
перезапуске (1).

05
Неисправность 
датчика NTC 
отопления 

Плата выявляет неисправность в датчике NTC отопления. Котел не включается. (1).

06 Неисправность 
датчика ГВС

Плата выявляет неисправность в датчике NTC санитарной 
воды. В этом случае также не работает функция защиты от 
замерзания.

В этом случае котел продолжает 
производить ГВС, но не достигает 
оптимальных эксплуатационных 
показателей  (1).

10 Недостаточное 
давление в системе

Измеряемое давление теплоносителя внутри контура 
отопления является недостаточным для обеспечения 
надлежащей работы котла. 

Убедиться по манометру котла в том, 
что давление в системе составляет 
1-1,2 бара; при необходимости 
восстановить надлежащее значение 
давления.

11
Блокировка реле 
давления дымовых 
газов

Проявляется в случае неисправности реле давления дымовых 
газов или вентилятора.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

2.4 НЕИСПРАВНОСТИ.
В о з н и к н о в е н и е  н е и с п р а в н о с т е й 
отображается появлением на дисплее 
буквы «Е» поочередно с отображением 
соответствующего кода возникшей ошибки. 
Коды ошибок содержатся в приведенной 
ниже таблице.

Включение котла. Перед включением, 
убедитесь, что система заполнена водой, и что 
стрелка манометра (7) показывает величину 
между 1 и 1,2 бар.
- О т к р о й т е  в е н т и л ь  п о д а ч и  г а з а , 

установленный перед котлом.
- Нажмите кнопку (2) и установите котел 

на Летний ( ) или зимний ( ) режим 
работы.

 Примечание: tкнопку (2) нужно держать 
нажатой в течение времени, необходимого 
для перехода к функции ожидания Stand-
by ( ), летнему( ) или зимнему ( ) 
режиму.

 Внимание: после каждого перехода кнопку 
следует отпускать для того, чтобы перейти 
к следующей функции.

При выборе летнего режима работы ( ) 
температура ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

При выборе зимнего режима работы 
( ) температ ура воды отопительной 
системы регулируется при помощи кнопок 
(5-6), а для регулирования температуры ГВС 
по-прежнему используются кнопки (3-4); при 
нажатии (+) температура повышается, при 
нажатии (-) уменьшается.

Начиная с этого момента, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды) котел переходит в состояние 
“ожидания”, то есть на котел подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый 
раз при зажигании горелки на дисплее 
отображается соответствующий символ (15) 
наличия пламени.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

01
Блокировка 
при отсутствии 
зажигания 

При поступлении запроса на отопление или на ГВС котел не 
включается в течение установленного времени. При первом 
включении или после продолжительного простоя котла может 
потребоваться вмешательство для снятия блокировки.

Нажать кнопку сброса ( Reset) (1). 

02

SБлокировка 
предохранительного 
термостата 
(перегрев)

При нормальном режиме работы, если происходит 
значительный внутренний перегрев, котел блокируется.

При необходимости нажать кнопку 
сброса ( Reset) (1).

03 Нарушение в работе 
вентилятора

Возникает при блокировке вентилятора или при засоре линии 
всасывания и дымоудаления.

Установить параметр Р14 в 
зависимости от типа используемого 
котла. При восстановлении 
нормальных условий котел 
включается без необходимости в 
перезапуске (1).

05
Неисправность 
датчика NTC 
отопления 

Плата выявляет неисправность в датчике NTC отопления. Котел не включается. (1).

06 Неисправность 
датчика ГВС

Плата выявляет неисправность в датчике NTC санитарной 
воды. В этом случае также не работает функция защиты от 
замерзания.

В этом случае котел продолжает 
производить ГВС, но не достигает 
оптимальных эксплуатационных 
показателей  (1).

10 Недостаточное 
давление в системе

Измеряемое давление теплоносителя внутри контура 
отопления является недостаточным для обеспечения 
надлежащей работы котла. 

Убедиться по манометру котла в том, 
что давление в системе составляет 
1-1,2 бара; при необходимости 
восстановить надлежащее значение 
давления.

11
Блокировка реле 
давления дымовых 
газов

Проявляется в случае неисправности реле давления дымовых 
газов или вентилятора.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

2.4 НЕИСПРАВНОСТИ.
В о з н и к н о в е н и е  н е и с п р а в н о с т е й 
отображается появлением на дисплее 
буквы «Е» поочередно с отображением 
соответствующего кода возникшей ошибки. 
Коды ошибок содержатся в приведенной 
ниже таблице.
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Pornirea centralei. Înainte de pornire verificați 
ca instalația să fie plină cu apă; controlați ca 
indicatorul manometrului (7) să indice o valoare 
cuprinsă între 1 ÷ 1,2 bar.
- Deschideți robinetul de gaz aflat în amonte de 

centrală.
- Apăsați tasta (2) și alegeți regimul de funcțio-

nare Vară ( ) sau Iarnă ( ).
 N.B.: tasta (2) trebuie ținută apăsată în in-

tervalul de timp necesar pentru trecerea la 
funcția Stand-by (  ), Vară (  ) sau Iarnă  
(  ).

 Atenție: după fiecare funcție tasta trebuie 
eliberată pentru a trece la funcția următoare.

Dacă este selectat regimul de funcționare vară ( ) 
temperatura apei calde de consum poate fi reglată 
cu ajutorul tastelor (3-4).

Dacă este selectat regimul de funcționare iarnă ( ) 
temperatura apei din instalație este reglată cu ajutorul 
tastelor (5-6), în timp ce pentru a regla temperatura 
apei de consum se folosesc tastele (3-4); apăsând 
(+) temperatura crește, apăsând (-) temperatura 
este redusă.

Din acest moment centrala funcționează în mod 
automat. În cazul în care nu există solicitări de 
căldură (încălzire sau apă caldă de consum), 
centrala intră în modul de funcționare ”aștep-
tare”, care înseamnă că centrala este alimentată, 
dar flacăra nu este aprinsă. De fiecare dată când 
arzătorul pornește, pe display este afișat simbolul 
(15) de indicare a prezenței flăcării.

2.4 SEMNALAREA DEFECȚIUNILOR ȘI 
ANOMALIILOR.

În caz de defecte, pe display apare litera "E" 
alternativ cu codul de eroare activat. Codurile 
de eroare sunt enumerate în tabelul următor.

Codul 
erorii Defect semnalat Cauză Starea centralei/Soluție

01 Blocare datorată lipsei 
aprinderii

La orice solicitare de încălzire a mediului ambiant sau preparare 
de apă caldă de consum, centrala nu pornește în intervalul de timp 
prestabilit. La prima pornire sau după o perioadă de nefuncționare 
prelungită a aparatului poate fi necesară intervenția pentru elimina-

rea blocajului.

Apăsați tasta Reset (1).

02

Blocare datorată 
termostatului de 

siguranță (supratem-
peratură)

În timpul regimului normal de funcționare, din cauza unui defect 
poate apărea supraîncălzirea circuitului intern, iar centrala se 

blochează. 
Apăsați tasta Reset (1).

03 Anomalie termostat 
gaze de ardere Setare greșită a parametrului P14 (Paragr. 3.7). 

Setați parametrul P14 în funcție de tipul 
centralei utilizate. Dacă este necesar apă-

saţi tasta Reset (1).

05 Anomalie sondă de 
tur Placa indică un defect la sonda NTC de tur. Centrala nu pornește (1).

06 Anomalie sondă de 
apă caldă de consum

Placa indică un defect la sonda NTC de apă de consum. În acest caz 
este blocată și funcția antiîngheț

În acest caz centrala continuă să prepare 
apă caldă de consum, dar cu performanţe 

reduse (1).

10 Presiunea din insta-
lație este insuficientă

Nu este detectată o presiune suficientă a apei în circuitul de încălzi-
re care să asigure funcționarea corectă a centralei.

Verificați pe manometrul centralei ca pre-
siunea din instalație să fie cuprinsă între 
1÷1,2 bar și eventual restabiliți presiunea 

corectă.

11 Anomalie presostat 
gaze de ardere

Apare în cazul unui defect la presostatul de gaze de ardere sau a 
ventilatorului.

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).

20 Blocare datorată 
flăcării parazite

- Apare în cazul unei dispersii în circuitul de detectare sau 
al unui defect la sistemul de control al flăcării. Apăsați tasta Reset (1).

24 Anomalie a panoului 
de comandă Placa detectează un defect la panoul de comandă.

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).
(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelați la serviciile unei societăți autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de Asistență Tehnică)
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Ignition of the boiler. Before ignition make sure 
the heating system is filled with water and that the 
manometer (7) indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press key (2) and set the boiler on Summer ( ) 

or Winter ( ).
 Note: the button (2) must be pressed and held 

for the time required to switch from the Stand-
by ( ), Summer ( ) or Winter ( ) function.

 Attention: after each switch the button must 
in any case be released to switch to the next 
function.

When in summer position ( ) the domestic 
hot water temperature is adjusted with the 
buttons (3-4).

When the winter position is selected ( ) the 
system water temperature is adjusted with the 
buttons (5-6), whilst the domestic hot water 
temperature is adjusted using the buttons (3-4), 
by pressing (+) to increase and (-) to reduce the 
temperature.

From this moment the boiler functions automa-
tically. With no demand for heat (central heating 
or domestic hot water production) the boiler goes 
to “standby” function, equivalent to the boiler 
being powered without presence of flame. Each 
time the boiler ignites, the relative flame present 
symbol is displayed (15).

2.4 FAULT AND ANOMALY SIGNALS.
In case of an anomaly, the letter "E" appears on 
the display alternately with the relevant error 
code occurred. The error codes are listed in the 
following table.

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition block

In the event of request of room central heating or domestic hot 
water production, the boiler does not switch on within the preset 
time. Upon appliance commissioning or after extended downtime, 
it may be necessary to eliminate the block.

Press the Reset button (1).

02
Safety thermostat 
block (over-tempe-
rature)

During normal operation, if a fault causes excessive overheating 
internally, the boiler goes into overheating block. Press the Reset button (1).

03 Flue safety thermostat 
anomaly Incorrect setting of parameter P14 (Paragraph 3.7). 

Set parameter P14 according to the type of 
boiler in use. If necessary, press the Reset 
button (1).

05 Flow probe anomaly The board detects an anomaly on the flow NTC probe. The boiler does not start (1).

06 Domestic hot water 
probe anomaly

The board detects an anomaly on the domestic hot water NTC 
probe. In this case the antifreeze function is also inhibited

In this case the boiler continues to produce 
domestic hot water but not with optimal 
performance (1).

10 Insufficient system 
pressure

Water pressure inside the central heating circuit that is sufficient to 
guarantee the correct operation of the boiler is not detected.

Check on the boiler pressure gauge (1) 
that the system pressure is between 1÷1.2 
bar and restore the correct pressure if 
necessary.

11 Flue pressure switch 
anomaly This occurs in case of a fault in the flue pressure switch or the fan. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).

20 Parasite flame block - This occurs in the event of a leak on the detection circuit 
or anomaly in the flame control unit. Press the Reset button (1).

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).
(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і 
несподівано затухне полум'я пальника; зробити нову спробу 
підпалу і, в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і 
несподівано затухне полум'я пальника; зробити нову спробу 
підпалу і, в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і 
несподівано затухне полум'я пальника; зробити нову спробу 
підпалу і, в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і 
несподівано затухне полум'я пальника; зробити нову спробу 
підпалу і, в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і 
несподівано затухне полум'я пальника; зробити нову спробу 
підпалу і, в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.
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Код 
Помилки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

06
Несправність 
датчика гарячої 
побутової води

Плата подає сигнал про несправність датчику NTC гарячої 
побутової води. У такому разі вимикається також функція 
антизамерзання.

Котел продовжує виробляти гарячу 
сантехнічну воду, але зі зниженою 
продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявлено тиску води в контурі опалення, достатнього для 
забезпечення правильної роботи котла.

Перевірте на манометрі котла, щоб тиск 
в системі складав від 1 до 1,2 бар, при 
необхідності відновіть необхідний рівень 
тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів

Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або 
вентилятора.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

20 Блокування 
стороннього полум'я

-  Може мати місце в разі аномалій в ланцюзі 
контролю полум'я.

Після відповідного охолодження 
натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

24 Неполадка панелі Плата виявляє аномалію на пульті.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

27 Недостатня 
циркуляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції 
води в основній системі; причиною цього може бути: 
- погана циркуляція в системі; перевірте, чи закритий 
клапан контуру опалення і переконайтесь, що система повністю 
вільна від повітря (позбавлена повітря);
- циркуляційний насос заблокований; повинні бути 
здійснені заходи для розблокування циркуляційного насоса.

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

31

Втрата 
комунікації з 
пультом 
дистанційного 
керування

Реєструється у разі приєднання дистанційного пульту 
управління, що не сумісний з системою, або у разі переривання 
зв'язку між котлом та дистанційним управлінням.

Вимкнути і знову подати живлення 
на котел. Якщо після вимкнення/
ввімкнення дистанційне керування 
не встановлюється, котел переходить 
у режим локальної роботи, тобто 
працює, використовуючи команди, 
що передбачені на панелі управління. 
У даному випадку неможливо 
активувати функцію "Опалення" (1) 

37 Низька напруга 
живлення

Викривається у разі, коли напруга живлення нижче межі, 
допустимої для правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних 
умов, котел запускається знову без 
необхідності здійснювати перезапуск 
кнопкою «Reset» (1).

38 Втрата сигналу від 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і 
несподівано затухне полум'я пальника; зробити нову спробу 
підпалу і, в разі відновлення нормальних умов, котел буде 
працювати без необхідності перезапуску.
ПРИМІТКА: підчас спроби розпалу мінімальна теплова 
потужність котла збільшилась на максимум двох послідовних 
увімкнень; повернення до умов мінімальної теплової 
потужності, відповідно до тарування газового клапану, 
відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА 
САМОПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після 
від'єднання котла від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу від полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного 
проміжку часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я 
(38)."

Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається 
відкритим на протязі проміжку часу, що перевищує 
встановлений для правильної роботи котла, а котел
при цьому не вмикається. 

Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

59 Несправність частоти 
мережі живлення

Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного 
живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у разі неполадок в роботі електронної 
плати, що регулює клапан. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

85
Блокування 
через проблему 
допалювання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або 
електронної плати. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» (1)

98

Блокування 
при досягненні 
максимальної 
кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натисніть кнопку перезапуску «Reset» 
(1)

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця АСЦ.

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

20 Блокировка при 
паразитном пламени

Это происходит в случае утечки в цепи контроля пламени или 
при неисправности цепи Нажать кнопку Reset (1). 

24
Неисправность 
кнопки на панели 
управления

Плата выявляет неисправность в работе кнопочной панели.
При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

27 Недостаточная 
циркуляция

Возникает при перегреве котла вследствие недостаточной 
циркуляции воды в первичном контуре; причинами могут 
быть следующие:
- слабая циркуляция в системе; проверьте, чтобы линия 
отопления не оказалась перекрытой, и чтобы система была 
полностью свободна от воздуха (деаэрация);
- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры для его разблокирования.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

31

Потеря связи 
с системой 
дистанционного 
управления

Возникает в случае несовместимости связи с системой 
дистанционного управления; или при потере связи между 
котлом и системой дистанционного управления.

Отключить и вновь подать 
напряжение на котел. Если после 
повторного запуска не была 
обнаружена связь с устройством 
дистанционного управления, 
котел переходит на локальный 
режим работы, используя системы 
управления, установленные на 
панели управления. В этом случае 
невозможно активировать функцию 
«Отопление» (1).

37 Низкое напряжение 
электропитания

Проявляется в случае, когда напряжение в сети ниже 
допустимых пределов правильной работы котла.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

38 Потеря сигнала 
наличия пламени

Проявляется, когда после правильного включения котла 
неожиданно гаснет пламя в горелке; выполняется повторная 
попытка включения, и при восстановлении нормальных 
условий котел включается без необходимости в его 
перезапуске.
Примечание: при попытке включения возрастает 
минимальная тепловая мощность котла максимум для 
двух последовательных включений; возврат к условиям 
минимальной тепловой мощности, в соответствии с 
калибровкой газового клапана, происходит после установки 
функции «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ САМОПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ» или просто при отключении 
электрического питания от котла.

(1).

43

Блокировка из-за 
постоянной потери 
сигнала наличия 
пламени

Происходит, если в течение установленного периода времени 
несколько раз подряд появляется сообщение об ошибке 
«Потеря сигнала наличия пламени» (38).

Нажать кнопку Reset (1).

44
Блокировка из-за 
частого открытия 
газового клапана

Происходит, когда газовый клапан остается открытым дольше, 
чем предусмотрено для нормальной работы, при этом котел не 
включается

Нажать кнопку Reset (1).

59
Нарушение 
частоты в сети 
электропитания

Электронная плата выявляет аномальные значения частоты в 
сети электропитания. Котел не включается (1).

80
Блокировка из-за 
проблем с приводом 
газового клапана 

Появляется при обрыве провода электропитания газового 
клапана. Нажать кнопку Reset (1).

85 Блокировка из-за 
нарушения дожига

Вероятность нарушений в работе газового клапана, электрода 
или электронной платы. Нажать кнопку Reset (1).

98

Блокировка вследствие 
превышения 
максимального числа 
ошибок

Достигнуто максимальное число ошибок. Нажать кнопку Reset (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

20 Блокировка при 
паразитном пламени

Это происходит в случае утечки в цепи контроля пламени или 
при неисправности цепи Нажать кнопку Reset (1). 

24
Неисправность 
кнопки на панели 
управления

Плата выявляет неисправность в работе кнопочной панели.
При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

27 Недостаточная 
циркуляция

Возникает при перегреве котла вследствие недостаточной 
циркуляции воды в первичном контуре; причинами могут 
быть следующие:
- слабая циркуляция в системе; проверьте, чтобы линия 
отопления не оказалась перекрытой, и чтобы система была 
полностью свободна от воздуха (деаэрация);
- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры для его разблокирования.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

31

Потеря связи 
с системой 
дистанционного 
управления

Возникает в случае несовместимости связи с системой 
дистанционного управления; или при потере связи между 
котлом и системой дистанционного управления.

Отключить и вновь подать 
напряжение на котел. Если после 
повторного запуска не была 
обнаружена связь с устройством 
дистанционного управления, 
котел переходит на локальный 
режим работы, используя системы 
управления, установленные на 
панели управления. В этом случае 
невозможно активировать функцию 
«Отопление» (1).

37 Низкое напряжение 
электропитания

Проявляется в случае, когда напряжение в сети ниже 
допустимых пределов правильной работы котла.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

38 Потеря сигнала 
наличия пламени

Проявляется, когда после правильного включения котла 
неожиданно гаснет пламя в горелке; выполняется повторная 
попытка включения, и при восстановлении нормальных 
условий котел включается без необходимости в его 
перезапуске.
Примечание: при попытке включения возрастает 
минимальная тепловая мощность котла максимум для 
двух последовательных включений; возврат к условиям 
минимальной тепловой мощности, в соответствии с 
калибровкой газового клапана, происходит после установки 
функции «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ САМОПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ» или просто при отключении 
электрического питания от котла.

(1).

43

Блокировка из-за 
постоянной потери 
сигнала наличия 
пламени

Происходит, если в течение установленного периода времени 
несколько раз подряд появляется сообщение об ошибке 
«Потеря сигнала наличия пламени» (38).

Нажать кнопку Reset (1).

44
Блокировка из-за 
частого открытия 
газового клапана

Происходит, когда газовый клапан остается открытым дольше, 
чем предусмотрено для нормальной работы, при этом котел не 
включается

Нажать кнопку Reset (1).

59
Нарушение 
частоты в сети 
электропитания

Электронная плата выявляет аномальные значения частоты в 
сети электропитания. Котел не включается (1).

80
Блокировка из-за 
проблем с приводом 
газового клапана 

Появляется при обрыве провода электропитания газового 
клапана. Нажать кнопку Reset (1).

85 Блокировка из-за 
нарушения дожига

Вероятность нарушений в работе газового клапана, электрода 
или электронной платы. Нажать кнопку Reset (1).

98

Блокировка вследствие 
превышения 
максимального числа 
ошибок

Достигнуто максимальное число ошибок. Нажать кнопку Reset (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).

Код 
ошибки

Выявленная 
неисправность Причина Состояние котла/устранение 

неисправности

20 Блокировка при 
паразитном пламени

Это происходит в случае утечки в цепи контроля пламени или 
при неисправности цепи Нажать кнопку Reset (1). 

24
Неисправность 
кнопки на панели 
управления

Плата выявляет неисправность в работе кнопочной панели.
При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

27 Недостаточная 
циркуляция

Возникает при перегреве котла вследствие недостаточной 
циркуляции воды в первичном контуре; причинами могут 
быть следующие:
- слабая циркуляция в системе; проверьте, чтобы линия 
отопления не оказалась перекрытой, и чтобы система была 
полностью свободна от воздуха (деаэрация);
- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры для его разблокирования.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

31

Потеря связи 
с системой 
дистанционного 
управления

Возникает в случае несовместимости связи с системой 
дистанционного управления; или при потере связи между 
котлом и системой дистанционного управления.

Отключить и вновь подать 
напряжение на котел. Если после 
повторного запуска не была 
обнаружена связь с устройством 
дистанционного управления, 
котел переходит на локальный 
режим работы, используя системы 
управления, установленные на 
панели управления. В этом случае 
невозможно активировать функцию 
«Отопление» (1).

37 Низкое напряжение 
электропитания

Проявляется в случае, когда напряжение в сети ниже 
допустимых пределов правильной работы котла.

При восстановлении нормальных 
условий котел включается без 
необходимости в перезапуске (1).

38 Потеря сигнала 
наличия пламени

Проявляется, когда после правильного включения котла 
неожиданно гаснет пламя в горелке; выполняется повторная 
попытка включения, и при восстановлении нормальных 
условий котел включается без необходимости в его 
перезапуске.
Примечание: при попытке включения возрастает 
минимальная тепловая мощность котла максимум для 
двух последовательных включений; возврат к условиям 
минимальной тепловой мощности, в соответствии с 
калибровкой газового клапана, происходит после установки 
функции «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ САМОПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ» или просто при отключении 
электрического питания от котла.

(1).

43

Блокировка из-за 
постоянной потери 
сигнала наличия 
пламени

Происходит, если в течение установленного периода времени 
несколько раз подряд появляется сообщение об ошибке 
«Потеря сигнала наличия пламени» (38).

Нажать кнопку Reset (1).

44
Блокировка из-за 
частого открытия 
газового клапана

Происходит, когда газовый клапан остается открытым дольше, 
чем предусмотрено для нормальной работы, при этом котел не 
включается

Нажать кнопку Reset (1).

59
Нарушение 
частоты в сети 
электропитания

Электронная плата выявляет аномальные значения частоты в 
сети электропитания. Котел не включается (1).

80
Блокировка из-за 
проблем с приводом 
газового клапана 

Появляется при обрыве провода электропитания газового 
клапана. Нажать кнопку Reset (1).

85 Блокировка из-за 
нарушения дожига

Вероятность нарушений в работе газового клапана, электрода 
или электронной платы. Нажать кнопку Reset (1).

98

Блокировка вследствие 
превышения 
максимального числа 
ошибок

Достигнуто максимальное число ошибок. Нажать кнопку Reset (1).

(1) При невозможности устранить блокировку или неисправность, следует обращаться в специализированную компанию (например, в 
Сервисную службу фирмы Immergas).
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Codul 
erorii Defect semnalat Cauză Starea centralei/Soluție

27 Circulație insuficientă

Apare în cazul în care centrala se încălzește excesiv datorită circu-
lației reduse a apei în circuitul primar; cauzele pot fi: 

- circulație redusă în instalație; verificați să nu existe 
robinete de izolare închise pe circuitul de încălzire și să nu existe aer 

în instalație (dezaerată);
- pompă de circulație blocată; este necesară deblocarea 

pompei de circulație.

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).

31

Pierdere de 
comunicare cu 

comanda de la dis-
tanţă

Apare în cazul conectării unui dispozitiv de comandă de la distanță 
necompatibil sau în cazul întreruperii comunicării dintre centrală și 

dispozitivul de comandă de la distanță.

Întrerupeți și realimentați centrala cu ten-
siune. Dacă la repornire nu este detectată 

prezenţa dispozitivului de comandă de 
la distanţă, centrala trece în mod de fun-
cţionare local şi pot fi utilizate comenzile 

aflate pe panoul de comandă. În acest 
caz nu este posibilă activarea funcției 

„Încălzire” (1). 

37 Valoare redusă a ten-
siunii de alimentare

Apare în cazul în care tensiunea de alimentare este inferioară 
limitelor admise pentru funcționarea corectă a centralei. 

În caz de restabilire a condițiilor norma-
le, centrala pornește fără a fi nevoie să o 

resetați (1).

38 Pierderea semnalului 
de flacără

Apare în cazul în care centrala este pornită corect și are loc 
stingerea neașteptată a flăcării arzătorului; este realizată o nouă 
tentativă de aprindere și, în caz de restabilire a condițiilor nor-

male de funcționare, nu este necesară resetarea centralei.
N.B.: în timpul tentativei de aprindere puterea centralei a 

crescut consecutiv timp de maxim două aprinderi consecutive; 
revenirea la condițiile de putere minimă, conform calibrării 

vanei de gaz se obține după executarea funcției ”AUTOVERIFI-
CARE PERIODICĂ PLACĂ ELECTRONICĂ” sau prin întreru-

perea alimentării cu energie electrică a centralei.

(1).

43
Blocare din cauza 

pierderii semnalului 
de flacără

Apare dacă se prezintă de mai multe ori consecutiv, în intervalul de 
timp prestabilit, eroarea "Pierderea semnalului de flacără (38)". Apăsaţi tasta Reset.

44

Blocare din cauza 
depășirii numărului 

de deschideri la inter-
vale apropiate de timp 

a vanei de gaz

Apare în cazul în care vana de gaz rămâne deschisă pentru un 
interval de timp mai mare decât cel prevăzut pentru funcționarea 

normală fără ca centrala să pornească. 
Apăsați tasta Reset (1).

59 Anomalie frecvență 
rețea de alimentare

Placa electronică a detectat o frecvență anormală a rețelei de ali-
mentare cu energie electrică. Centrala nu pornește (1).

80
Blocare din cauza unei 
probleme a driver-ului 

vanei de gaz

- Apare loc în cazul funcționării defectuoase a plăcii 
electronice care controlează vana. Apăsați tasta Reset (1).

85
Blocare datorată unei 
probleme post-com-

bustie
Problemă la vana de gaz, electrod sau placa electronică. Apăsați tasta Reset (1).

98 Blocare nr. maxim de 
erori A fost atins numărul maxim de erori. Apăsați tasta Reset (1).

(1) Dacă blocarea sau anomalia persistă, apelați la serviciile unei societăți autorizate (de exemplu Serviciul Autorizat de Asistență Tehnică)
IN

ST
A

LL
ER

U
SE

R
M

A
IN

TE
NA

N
CE

 T
EC

H
N

IC
IA

N

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

27 Insufficient circu-
lation

This occurs if there is overheating in the boiler due to insufficient 
water circulating in the primary circuit; the causes can be: 
- low system circulation; check that no shut-off devices 
are closed on the heating circuit and that the system is free of air 
(deaerated);
- circulating pump blocked; free the circulating pump.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

31
Loss of 
remote control 
communication.

This occurs if an incompatible remote control is connected, or if 
communication between the boiler and the remote control is lost.

Disconnect and reconnect the power to the 
boiler. If the Remote Control is still not 
detected on re-starting, the boiler will 
switch to local operating mode, i.e. using 
the controls on the control panel. In this 
case the "Central Heating" (1) function 
cannot be activated. 

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the 
allowed limits for the correct boiler operation. 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

38 Loss of flame signal

This occurs when the boiler is ignited correctly and the burner 
flame switches off unexpectedly; a new attempt at ignition is perfor-
med and if normal conditions are restored, the boiler does not have 
to be reset.
Note: when attempting ignition, the minimum heat output of 
the boiler increased to a maximum of two consecutive ignitions; 
the minimum heat output conditions are reached once again, 
as per gas valve calibration, following the "P.C.B. PERIODIC 
AUTO-VERIFICATION" function or simply disconnecting the 
power supply to the boiler.

(1).

43 Block due to loss of 
flame signal

This occurs if the ''Flame signal loss (38)'' error occurs many times 
in a row within a preset period. Press the Reset button (1).

44

Block for exceeding 
the maximum ope-
nings close to the gas 
valve

This occurs if the gas valve remains open for longer than required 
for normal operation, without
the boiler switching on. 

Press the Reset button (1).

59 Supply voltage frequ-
ency anomaly The board detects a main supply voltage frequency anomaly. The boiler does not start (1).

80 Block - gas valve 
driver issue

- This occurs in the event of malfunctions of the P.C.B. 
that controls the valve. Press the Reset button (1).

85 Afterburner problem 
block Potential gas valve, electrode or P.C.B. problem. Press the Reset button (1).

98 Block - maximum no. 
of errors The maximum number of errors has been reached. Press the Reset button (1).

(1) If the shutdown or fault persists, contact an authorised company (e.g. Authorised Technical After-Sales Service).



22

2-2

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Вид знизу.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА:закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА:закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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Вид знизу.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА:закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА:закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА:закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.
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Вид знизу.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащений антифризною функцією, 
яка вводить в дію насос і пальник, коли 
температура води, що міститься всередині 
котла, падає нижче 4°C (захист серії до 
температури мін. -5°C) і вимикає у разі, 
якщо перевищує 42°С. Функція захисту від 
замерзання працюватиме, якщо компоненти 
приладу не матимуть несправностей, прилад 
не буде блокуватися, і буде живитися від 
електромережі. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності, необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У разі, якщо 
котел часто спорожнюється, необхідно, щоб 
наповнення здійснювалось з відповідним 
очищенням води для видалення жорсткості, 
яка може призвести до нашаровування 
вапняку.
Вся інформація щодо захист у проти 
замерзання наведена в Парагр. 1.3.  З метою 
гарантування цілісності агрегату і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, 
де температура опускається нижче нуля, 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у котлі 
комплекту проти замерзання Immergas. У 
випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за 

допомогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні мийні 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНЕ ВИМКНЕННЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати компанія, 
яка має на це відповідний дозвіл, яка, 
зокрема, перевірить від'єднання живлення, 
води і палива.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) ( )  
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

Примітка: у цих умовах котел все ще 
знаходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній електричний вимикач 
котла і закрити газовий кран на вході в 
пристрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі. 
Манометр котла має показувати значення від 
1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану заповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА:закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В такому випадку слід спустити воду через 
один з клапанів-сифонів для повітря, щоб 
знизити тиск до 1 бару, або викликати 
техніків з уповноваженої Служби технічного 
обслуговування.

Якщо часто виникають втрати тиску, 
зверніться за допомогою до кваліфікованої 
компанії, оскільки обов’язково слід усунути 
втрати води в системі.

2.12 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

Умовні позначення:
 1 - Клапан заповнення
 2 - Кран зливу

2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок 
(3) і (4) протягом 5 секунд активується 
" Інф ормаційне  меню" ,  що дозв оляє 
відображати деякі параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід 
натискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву 
температуру системи 
подачі опалення на виході з 
первинного теплообмінника 
(датчик подачі)

d3

Відображує миттєву 
температуру на виході з 
теплообмінника гарячої 
побутової води

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6

Відображає актуальну 
температуру подачі до 
системи опалення (в разі 
наявності пристою ДК)

d7
Відображає актуальну 
температуру ГВП (в разі 
наявності пристою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал 
несправностей, де Е1 є 
останньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.

ВИД СНИЗУ.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Котел оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
горелку в том случае, когда температура 
опускается ниже 4°C (защита до мин. 
температуры -5°C) и отключается при 
достижениии 42°C. Вся информация 
относительно защиты от замер¬зания 
указана в параг. 1.3. В целях гарантии 
целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается 
ниже нуля, рекомендуем защитить систему 
отопления противоморозной добавкой 
и установкой на котел комплекта против 
замерзания Immergas. Если предполагается 
отключить котёл на длительный период 
(например, второй дом), рекомендуется 
также:
- отключить электропитание;
- пол но с т ь ю  с л и т ь  в од у  с  кон т у р а 

отопления и с контура ГВС котла (Рис. 
2-2). В отопительные системы, из которых 
приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой 
обработке с целью ее умягчения, потому что 
слишком жесткая вода может привести к 
образованию накипи.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ 
КОТЛА.

Для очистки внешних панелей следует 
использовать влажную ткань и нейтральное 
моюще е ср едс тв о.  Не использ ов ать 
абразивные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончательном 
отключении котла, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, при этом следует убедиться в 
отключении котла от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.
Нажать кнопк у (2  Рис.  2-1)  ( )  и 
держать в нажатом состоянии до тех 
пор, пока на дисплее не появится символ 
( ).

Примечание: в этих условиях считается, что 
котел находится под напряжением.

Д л я  в ы к л юче н и я  ко тла  в ы к л юч и те 
двухполюсный выключатель, установленный 
вне котла, и закройте вентиль подачи газа на 
входе в котел. Если котел не используется в 
течение длительного времени, не оставляйте 
его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически проверяйте давление 
теплоносителя в системе. Стрелка манометра 
на котле должна показывать значение от 1 
до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной 
системе), необходимо восстановить давление 
с помощью крана подпитки, расположенного 
в нижней части котла (Рис. 2-2).

Примечание:  после выполнения этой 
операции закройте кран подпитки.
Если давление доходит до величины 
около 3 бар, возникает риск срабатывания 
предохранительного клапана. В этом случае 
выпустите воду из воздуховыпускного 
клапана радиатора, снижая давление 
до 1 бара, и обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту.

При возникновении частых случаев падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
специалисту, поскольку возможно наличие 
утечки в системе отопления.

2.9 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ.
Для слива воды из котла используйте сливной 
кран (Рис. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, 
убедитесь в том, что закрыт кран подпитки.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы 
 2 - Кран слива 

2.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
При одновременном нажатии кнопок (3) 
и (4) в течение 5 секунд активируется 
« И нф о рм а ц ион но е  ме н ю » ,  ко то р о е 
обеспечивает отображение на дисплее ряда 
рабочих параметров котла.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопки (3) и (4). Для выхода из меню 
вновь одновременно нажать кнопки (3) и (4) 
на 5 секунд или выждать 5 минут

Список параметров

Иденти-
фикатор 
параметра 

Описание

d1 Отображает ток ионизации

d2

Отображает текущую 
температуру подачи 
в систему отопления 
на выходе первичного 
теплообменника (датчик 
отопления)

d3
Отображает текущую 
температуру на выходе 
теплообменника ГВС

d4 Не используется

d5
Отображает текущую 
рабочую мощность 
(значение в %)

d6

Отображает установленное 
значение температуры для 
системы отопления (при 
наличии дистанционного 
управления)

d7

Отображает установленное 
значение температуры 
для ГВС (при наличии 
дистанционного 
управления)

E1 - E8
Отображает список 
последних неисправностей, 
последняя из которых Е1.

2.6 ОБНУЛЕНИЕ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Для обнуления списка последних ошибок 
необходимо нажать кнопку RESET и удержать 
ее от 2 до 4,5 секунд, до появления на дисплее 
«Е-».

ВИД СНИЗУ.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Котел оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
горелку в том случае, когда температура 
опускается ниже 4°C (защита до мин. 
температуры -5°C) и отключается при 
достижениии 42°C. Вся информация 
относительно защиты от замер¬зания 
указана в параг. 1.3. В целях гарантии 
целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается 
ниже нуля, рекомендуем защитить систему 
отопления противоморозной добавкой 
и установкой на котел комплекта против 
замерзания Immergas. Если предполагается 
отключить котёл на длительный период 
(например, второй дом), рекомендуется 
также:
- отключить электропитание;
- пол но с т ь ю  с л и т ь  в од у  с  кон т у р а 

отопления и с контура ГВС котла (Рис. 
2-2). В отопительные системы, из которых 
приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой 
обработке с целью ее умягчения, потому что 
слишком жесткая вода может привести к 
образованию накипи.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ 
КОТЛА.

Для очистки внешних панелей следует 
использовать влажную ткань и нейтральное 
моюще е ср едс тв о.  Не использ ов ать 
абразивные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончательном 
отключении котла, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, при этом следует убедиться в 
отключении котла от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.
Нажать кнопк у (2  Рис.  2-1)  ( )  и 
держать в нажатом состоянии до тех 
пор, пока на дисплее не появится символ 
( ).

Примечание: в этих условиях считается, что 
котел находится под напряжением.

Д л я  в ы к л юче н и я  ко тла  в ы к л юч и те 
двухполюсный выключатель, установленный 
вне котла, и закройте вентиль подачи газа на 
входе в котел. Если котел не используется в 
течение длительного времени, не оставляйте 
его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически проверяйте давление 
теплоносителя в системе. Стрелка манометра 
на котле должна показывать значение от 1 
до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной 
системе), необходимо восстановить давление 
с помощью крана подпитки, расположенного 
в нижней части котла (Рис. 2-2).

Примечание:  после выполнения этой 
операции закройте кран подпитки.
Если давление доходит до величины 
около 3 бар, возникает риск срабатывания 
предохранительного клапана. В этом случае 
выпустите воду из воздуховыпускного 
клапана радиатора, снижая давление 
до 1 бара, и обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту.

При возникновении частых случаев падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
специалисту, поскольку возможно наличие 
утечки в системе отопления.

2.9 СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ.
Для слива воды из котла используйте сливной 
кран (Рис. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, 
убедитесь в том, что закрыт кран подпитки.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы 
 2 - Кран слива 

2.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
При одновременном нажатии кнопок (3) 
и (4) в течение 5 секунд активируется 
« И нф о рм а ц ион но е  ме н ю » ,  ко то р о е 
обеспечивает отображение на дисплее ряда 
рабочих параметров котла.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопки (3) и (4). Для выхода из меню 
вновь одновременно нажать кнопки (3) и (4) 
на 5 секунд или выждать 5 минут

Список параметров

Иденти-
фикатор 
параметра 

Описание

d1 Отображает ток ионизации

d2

Отображает текущую 
температуру подачи 
в систему отопления 
на выходе первичного 
теплообменника (датчик 
отопления)

d3
Отображает текущую 
температуру на выходе 
теплообменника ГВС

d4 Не используется

d5
Отображает текущую 
рабочую мощность 
(значение в %)

d6

Отображает установленное 
значение температуры для 
системы отопления (при 
наличии дистанционного 
управления)

d7

Отображает установленное 
значение температуры 
для ГВС (при наличии 
дистанционного 
управления)

E1 - E8
Отображает список 
последних неисправностей, 
последняя из которых Е1.

2.6 ОБНУЛЕНИЕ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Для обнуления списка последних ошибок 
необходимо нажать кнопку RESET и удержать 
ее от 2 до 4,5 секунд, до появления на дисплее 
«Е-».

ВИД СНИЗУ.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
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на котле должна показывать значение от 1 
до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной 
системе), необходимо восстановить давление 
с помощью крана подпитки, расположенного 
в нижней части котла (Рис. 2-2).
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Если давление доходит до величины 
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выпустите воду из воздуховыпускного 
клапана радиатора, снижая давление 
до 1 бара, и обратитесь за помощью к 
квалифицированному специалисту.

При возникновении частых случаев падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
специалисту, поскольку возможно наличие 
утечки в системе отопления.
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Для слива воды из котла используйте сливной 
кран (Рис. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, 
убедитесь в том, что закрыт кран подпитки.

Условные обозначения:
 1 - Кран заполнения системы 
 2 - Кран слива 

2.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
При одновременном нажатии кнопок (3) 
и (4) в течение 5 секунд активируется 
« И нф о рм а ц ион но е  ме н ю » ,  ко то р о е 
обеспечивает отображение на дисплее ряда 
рабочих параметров котла.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопки (3) и (4). Для выхода из меню 
вновь одновременно нажать кнопки (3) и (4) 
на 5 секунд или выждать 5 минут

Список параметров

Иденти-
фикатор 
параметра 

Описание

d1 Отображает ток ионизации

d2

Отображает текущую 
температуру подачи 
в систему отопления 
на выходе первичного 
теплообменника (датчик 
отопления)

d3
Отображает текущую 
температуру на выходе 
теплообменника ГВС

d4 Не используется

d5
Отображает текущую 
рабочую мощность 
(значение в %)

d6

Отображает установленное 
значение температуры для 
системы отопления (при 
наличии дистанционного 
управления)

d7

Отображает установленное 
значение температуры 
для ГВС (при наличии 
дистанционного 
управления)

E1 - E8
Отображает список 
последних неисправностей, 
последняя из которых Е1.

2.6 ОБНУЛЕНИЕ ИСТОРИИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Для обнуления списка последних ошибок 
необходимо нажать кнопку RESET и удержать 
ее от 2 до 4,5 секунд, до появления на дисплее 
«Е-».
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Vedere de jos.

2.10 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 
ÎNGHEȚULUI.

Centrala este dotată standard cu o funcție an-
tiîngheț care prevede punerea în funcțiune a 
pompei și a arzătorului când temperatura apei 
din interiorul centralei coboară sub 4°C (pro-
tecție standard la temperatura min. de -5°C) 
și se oprește la depășirea temperaturii de 42°C. 
Funcția antiîngheț este garantată dacă aparatul 
funcționează și componentele sale funcționează 
bine, nu este în stare de „blocare” și este conectat 
la rețeaua de energie electrică. Pentru a nu păstra 
în funcțiune instalația în caz de nefolosire pe pe-
rioade îndelungate, instalația trebuie golită com-
plet sau trebuie adăugate substanțe antiîngheț în 
instalația de încălzire. În ambele cazuri circuitul 
de apă al centralei trebuie să fie golit. Este obli-
gatorie umplerea instalației cu apă tratată în mod 
corespunzător pentru a reduce duritatea apei care 
poate duce la depuneri de calcar, în cazul în care 
instalația este golită frecvent.
Informațiile privind protecția antiîngheț se află în 
cap. 1.3. Pentru a garanta integritatea aparatului 
și a instalației de apă de consum în zone unde 
temperatura coboară sub zero, se recomandă 
protejarea instalației de încălzire cu lichid an-
tiîngheț și dotarea centralei cu Kit-ul Antiîngheț 
Immergas. Însă în caz de inactivitatea prelungită 
(a doua casă), se recomandă:
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- golirea circuitului de apă de consum prin 

intermediul robinetelor de golire prevăzute 
(Fig. 1-27) și a rețelei interne de distribuție a 
apei de consum.

2.11 CURĂȚAREA MANTALEI.
Pentru a curăța mantaua centralei folosiți lavete 
umede și săpun neutru. Nu folosiți detergenți 
abrazivi sau sub formă de praf.

2.12 SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN UZ.
În cazul în care se dorește scoaterea definitivă 
din uz a centralei, operațiunea trebuie efectuată 
de către o societate autorizată, asigurându-vă, 
printre altele, că a fost întreruptă alimentarea cu 
energie electrică, apă și combustibil.

2.7 OPRIREA CENTRALEI.
A p ă s a ț i  t a s t a  ( 2  F i g .  2 - 1 )  ( ) 
până  când pe  display  apare  s imbolu l  
( ).

N.B.: în aceste condiții centrala trebuie să fie 
considerată încă sub tensiune.

Opriți întreruptorul omnipolar aflat în exteri-
orul centralei și închideți robinetul de gaz aflat 
în amonte de aparat. Nu lăsați centrala activă 
când aceasta nu este utilizată pe perioade lungi 
de timp.

2.8 RESTABILIREA PRESIUNII DIN 
INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE.

Controlați periodic presiunea apei din instalație. 
Indicatorul manometrului centralei trebuie să 
indice o valoare cuprinsă între 1 și 1,2 bar.
Dacă presiunea este sub valoarea de 1 bar (cu 
instalația rece) trebuie să restabiliți presiunea cu 
ajutorul robinetului de alimentare aflat în partea 
inferioară a centralei (Fig. 2-2).

N.B.: închideți robinetul de alimentare după 
operațiune.
Dacă presiunea atinge valori apropiate de 3 bar 
există riscul intervenției supapei de siguranță.
În acest caz goliți apa cu ajutorul unui dezaerator 
al unui calorifer, până când presiunea atinge 1 bar 
sau solicitați intervenția unei societăți autorizate.

Dacă se produc căderi de presiune frecvente, soli-
citați intervenția unei societăți autorizate, pentru 
eliminarea pierderilor din instalație.

2.9 GOLIREA INSTALAȚIEI.
Pentru a goli centrala acționați asupra robinetului 
de golire (Fig. 2-2).
Înainte de a efectua această operațiune asigu-
rați-vă că robinetul de alimentare este închis.

Legendă:
 1 - Robinet de umplere
 2 - Robinet de golire

2.5 MENIUL INFORMAȚII.
Ţineţi apăsate simultan tastele (3) şi (4) timp de 
5 secunde pentru a activa “Meniul informaţii” 
care permite afişarea anumitor parametri de 
funcţionare a centralei.

Pentru a derula parametrii apăsați tastele (3) 
și (4). Pentru a ieşi din meniu apăsaţi din nou 
tastele (3) şi (4) timp de 5 secunde sau aşteptaţi 
5 minute.

Listă parametri

Id 
Parametru Descriere

d1 Afișează curentul de ionizare

d2

Afişează temperatura pe 
circuitul de tur al sistemului de 
încălzire instantanee la ieşirea 
din schimbătorul primar (sondă 
tur)

d3
Afişează temperatură instanta-
nee la ieşirea din schimbătorul 
de apă de consum

d4 Neutilizat

d5 Afișează puterea instantanee de 
funcționare (valoare în %).

d6
Afișează valoarea setată pentru 
încălzire (dacă este prezentă 
comanda de la distanță)

d7
Afișare valoare setată pentru apa 
de consum (dacă este prezentă 
comanda de la distanță)

E1 - E8 Afișează istoricul anomaliilor 
din care E1 este cea mai recentă

2.6 RESETAREA ISTORICULUI 
ANOMALIILOR.

Din meniul informații apăsați tasta Reset timp 
de > 2 secunde și < 4,5 secunde. Pe display va 
apărea mesajul “E-”.
Numai în acest interval de timp, dacă este 
eliberată tasta, se obține resetarea istoricului 
anomaliilor.
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Bottom view.

2.10 ANTIFREEZE PROTECTION.
The boiler comes standard with an antifreeze 
function that activates the pump and burner 
when the system water temperature in the boiler 
falls below 4°C (standard protection up to the 
min. temperature of -5°C) and stops once it exce-
eds 42°C. The antifreeze function is guaranteed if 
the boiler is fully operative and not in “block” sta-
tus, and is electrically powered. To avoid keeping 
the system switched on in case of a prolonged 
absence, the system must be drained completely 
or antifreeze substances must be added to the 
heating system water. In both cases the boiler 
domestic hot water circuit must be drained. 
In systems that are drained frequently, filling 
must be carried out with suitably treated water 
to eliminate hardness that can cause lime-scale.
All information relative to the anti-freeze 
protection is stated in Paragraph 1.3 In order 
to guarantee the integrity of the appliance and 
the domestic hot water heating system in areas 
where the temperature falls below zero, we re-
commend the central heating system is protected 
using anti-freeze liquid and installation of the 
Immergas Anti-freeze Kit in the boiler. In the 
case of prolonged inactivity (second case), we 
also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- empty the boiler domestic hot water circuit via 

the drain valves (Fig. 1-27) and the internal 
domestic hot water distribution network.

2.11 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.12 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the 
boiler, contact an authorised company for the 
suitable procedures and also ensure the electri-
cal, water and fuel supply lines are shut off and 
disconnected.

2.7 BOILER SHUTDOWN.
Press the button (2 Fig.  2-1) ( ) un-
t i l  the  symbol  appears  on the  display  
( ).

Note: in these conditions the boiler is still 
powered.

Disconnect the omnipolar switch outside the 
boiler and close the gas cock upstream of the 
appliance. Never leave the boiler switched on if 
left unused for prolonged periods.

2.8 RESTORE CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge should read a value of 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure is below 1 bar (with the circuit cool) 
restore normal pressure via the filling cock located 
in the lower part of the boiler (Fig. 2-2).

Note: close the cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case, remove water from an air vent valve 
of a radiator until 1 bar is reached or ask for 
assistance from an authorised company.

In the event of frequent pressure drops, contact 
a qualified firm for assistance to remove any 
system leakage.

2.9 DRAINING THE SYSTEM.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling cock is 
closed.

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

2.5 INFORMATION MENU.
Pressing the buttons (3) and (4) simultaneously 
for 5 seconds, the “Information menu” is acti-
vated, which displays some boiler functioning 
parameters.

Press buttons (3) and (4) to scroll through the 
various parameters. To exit the menu, press 
buttons (3) and (4) simultaneously again for 5 
seconds or wait for 5 minutes.

List of parameters

Id 
Parameter Description

d1 Displays the flame signal

d2
Displays the primary exchanger 
output instant heating flow 
temperature (flow probe)

d3
Displays the instant output 
temperature from the DHW 
exchanger

d4 Not used

d5 Displays the operating instanta-
neous power (value in %).

d6
Displays the temperature set for 
the central heating set (if remote 
control is present)

d7
Displays the temperature set for 
the DHW set (if remote control 
is present)

E1 - E8 Display the anomaly history, of 
which E1 is the most recent

2.6 RESETTING THE ANOMALY 
HISTORY.

Press the Reset button on the information menu 
for > 2 seconds and < 4.5 seconds. "E-" will appear 
on the display.
Only during this time, if you release the button, 
it resets the anomaly history.
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;
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Умовні позначення:
 1 - Датчик температури ГВП
 2 - Датчик протоку ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран заповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак
 7 - Пальник
 8 - Первинний теплообмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметична камера
 11 - Реле тиску диму
 12 - Датчик подачі
 13 - Автоматичний повітряний 

клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле мінімального тиску
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Триходовий клапан  

(з електроприводом)
 20 -  Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Підключення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Подача гарячої побутової води
 R - Повернення з системи опалення
 M - Подача в систему опалення

- перевірити роботу приладів регулювання;
- накласти пломби на пристрої керування 

газовим потоком (якщо налаштування були 
змінені);

- перевірити виробництво гарячої побутової 
води;

- перевірити герметичність гідравлічних 
контурів;

- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а  /  а б о 
провітрювання приміщення, де передбачене 
встановлювання котла.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- увімкніть котел і перевірте правильність 
запалювання;

- переконатися, що максимальне, середнє 
і мінімальне значення газу і його тиску 
відповідають тим, які викладені в буклеті 
(пар. 3.16);

- перевірити спрацьовування запобіжного 
пристрою у випадку відсутності газу та 
відповідний час його спрацьовування;

- перевірити активацію електричного 
вимикача, розташованого перед котлом;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та/або відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити активацію реле безпеки від 
нестачі повітря;

3 ВВЕДЕННЯ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЛА  
(ПЕРВІСНА ПЕРЕВІРКА).

Для введення котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити відповідність використовуваного 

газу для цього котла;
- Перевірте підключення до мережі при 220 

В, 50 Гц, дотриманням полярності LN і 
заземлення;

- Перевірити, що система опалення заповнена 
водою, переконавшись, що манометр 
показує тиск котла від 1 до 1,2 бар;

- перевірити, щоб кришка клапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

Условные обозначения:
 1 - Датчик температуры 

сантехнической воды
 2 - Реле давления ГВС
 3 - Ограничитель потока
 4 - Кран заполнения и подпитки 

системы
 5 - Газовый клапан
 6 - Расширительный бак
 7 - Горелка
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вентилятор
 10 - Герметичная камера
 11 - Реле давления дымовых газов
 12 - Датчик NTC отопления
 13 - Автоматический 

воздухоотводчик
 14 - Циркуляционный насос
 15 - Кран для слива воды из системы
 16 - Реле давления
 17 - Защитный термостат
 18 - Пластинчатый теплообменник
 19 - Трёхходовый клапан (с 

сервоприводом )
 20 - Байпас регулируемый
 21 - Предохранительный клапан 3 

бара

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 AF - Вход холодной сантехнической 

воды
 R - Возврат из системы отопления
 M - Подача в отопительную систему

- п р ов е ри т ь  п р ои з в од с т в о  г о ря че й 
сантехнической воды;

- проверить герметичность гидравлических 
контуров;

- проверить наличие вентиляции помещения, 
в котором стоит котел.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 п р о в е р и т ь ,  ч т о б ы  р а с х о д  г а з а  и 
соответствующие давления совпадали с 
величинами, указанными в руководстве по 
эксплуатации (Параг. 3.16);

- проверить срабатывание устройства 
безопасности при отсутствии газа и время 
его срабатывания;

- проверить срабатывание автомата, 
установленного перед котлом;

- убедиться, что выводы притока воздуха и/
или дымоудаления не загорожены;

- проверить срабатывание реле давления 
дымовых газов при отсутствии воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- опломбировать устройство регулирования 

г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

3 ВВОД КОТЛА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Для ввода котла в эксплуатацию необходимо:
- проверить тип газа, на который настроен 

котёл;
- проверить подключение к сети 230 В – 50 Гц, 

соблюдение полярности L-N и заземления;
- убедиться, что система отопления заполнена 

теплоносителем; проверить, чтобы стрелка 
манометра котла указывала давление 1 - 1,2 
бар;

- у бедиться,  что предохранительный 
колпачок клапана выпуска воздуха открыт, 
и что стравлен воздух из системы;

- включить котёл и проверить правильность 
розжига;
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- включить котёл и проверить правильность 
розжига;
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Legendă:
 1 - Sondă apă caldă de consum
 2 - Debitmetru apă de consum
 3 - Limitator de debit
 4 - Robinet de umplere a instalației
 5 - Vană gaz
 6 - Vas de expansiune instalație
 7 - Arzător
 8 - Schimbător primar
 9 - Ventilator
 10 - Cameră etanșă
 11 - Presostat gaze de ardere
 12 - Sondă tur
 13 - Dezaerator
 14 - Pompă de circulație centrală
 15 - Racord golire instalație
 16 - Presostat instalație
 17 - Termostat de siguranţă
 18 - Schimbător cu plăci
 19 - Vană cu trei căi (motorizată)
 20 - By-pass reglabil
 21 - Supapă de siguranță 3 bar

 G - Alimentare cu gaz
 AC - Ieșire apă caldă de consum
 AF - Intrare apă de consum
 R - Retur de la instalație
 M - Tur către instalație

- sigilați dispozitivele de reglare a debitului 
gazului (dacă reglajele au fost modificate);

- verificați prepararea apei calde de consum;
- verificați etanșeitatea circuitelor hidraulice;
- verificați ventilarea;
 și/sau aerisirea adecvată din spațiul de instalare, 

unde este cazul.
Chiar dacă numai una dintre verificările privind 
siguranța este negativă, instalația nu trebuie pusă 
în funcțiune.

3.1 SCHEMĂ HIDRAULICĂ.

- porniți centrala și verificați pornirea corectă;
- verificați ca debitul maxim, intermediar și mi-

nim al gazului și presiunile corespunzătoare să 
fie conforme cu cele indicate în manual (Cap. 
3.16);

- verificați intervenția dispozitivului de protecție 
în cazul întreruperii alimentării cu gaz, precum 
și timpul de intervenție al acestuia;

- verificați funcționarea întreruptorului general 
aflat în amonte de centrală;

- verificați ca terminalele de admisie și/sau eva-
cuare să nu fie înfundate;

- să verificați intervenția presostatului de prote-
cție împotriva lipsei alimentării cu aer;

- verificați intervenția dispozitivelor de reglare;

3 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
A CENTRALEI  
(VERIFICĂRI INIŢIALE).

Pentru punerea în funcțiune a centralei trebuie 
să:
- verificați echivalența gazului utilizat cu cel 

pentru care este proiectată centrala;
- verificați conectarea la o rețea de 230 V-50 Hz, 

respectarea polarității L-N și împământarea;
- verificați ca instalația de încălzire să fie plină 

cu apă; controlați ca indicatorul manometrului 
centralei să indice o presiune de 1÷1,2 bar;

- verificați capacul dezaeratorului; acesta trebuie 
să fie deschis; de asemenea instalația trebuie să 
fie deschisă și dezaerată;
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Key:
 1 - D.H.W. probe
 2 - D.H.W. flow switch
 3 - Flow limiter
 4 - System filling valve
 5 - Gas valve
 6 - System expansion vessel
 7 - Burner
 8 - Primary heat exchanger
 9 - Fan
 10 - Sealed chamber
 11 - Flue pressure switch
 12 - Flow probe
 13 - Air vent valve
 14 - Boiler pump
 15 - System draining fitting
 16 - System pressure switch
 17 - Safety thermostat
 18 - Plate heat exchanger
 19 - 3-way valve (motorised)
 20 - Adjustable by-pass
 21 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic hot water inlet
 R - System return
 M - System flow

- seal the gas flow rate regulation devices (if 
settings are modified);

- ensure production of domestic hot water;
- ensure sealing efficiency of water circuits;
- check;
 ventilation and/or aeration of the installation 

room where provided.
Even if just one single safety check provides a 
negative result, do not commission the system.

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

- switch the boiler on and ensure correct ignition;
- make sure the gas maximum, medium and 

minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
(Paragraph 3.16);

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;

3 COMMISSIONING THE  
BOILER  
(INITIAL CHECK).

To commission the boiler:
- ensure that the type of gas used corresponds to 

boiler settings;
- check connection to a 230V-50Hz power 

mains, correct L-N polarity and the earthing 
connection;

- make sure the central heating system is filled 
with water and that the boiler manometer 
indicates a pressure of 1÷1.2 bar;

- make sure the air valve cap is open and that the 
system is well deaerated;
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 G - Зелений
 GY - Сірий
 G/Y - Жовтий / Зелений
 OR - Помаранчевий
 P - Фіолетовий
 PK - Рожевий
 R - Червоний
 W - Білий
 Y - Жовтий
 W/BK - Білий/чорний

З’єднувач X6 використовується для 
автоматичного тестування.

Примітка: Інтерфейс користувача 
знаходиться на зворотному боці 
плати котла.

 S21 - Кнопка збільшення температури ГВП
 S22 - Кнопка зниження  

температури ГВП
 S23 - Кнопка збільшення  

температури опалення
 S24 - Кнопка зниження  

температури опалення
 T1 - Трансформатор розпалу
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостату для 

приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Напруга живлення 220 В змінного 

струму 50 Гц
 BK - Чорний
 BL - Синій
 BR - Коричневий

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик температури ГВП
 CARV2 - Пульт керування Amico RemotoV2 

(опція)
 E3 - Електрод розпалу та контролю
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий вентиль
 S2 - Кнопка режимів
 S3 - Кнопка перезапуску
 S4 - Датчик протоку ГВП
 S5 - Реле мінімального тиску
 S6 - Реле тиску диму
 S20 - Термостат приміщення (опція)

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою 
циркуляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управління 
котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайтеся, 
що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки автоматичного повітряного 
клапану виведення повітря (Мал. 1-27). 
Перевірити, щоб тиск системи та посудини 
наповнення системи був у встановлених 
рамках; тиск перед заповненням в системі 
опалення повинен відповідати 1,0 бар, а в 
системі бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не 
є надто довга (поза розмірами, що 
допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що мембрана, яка розташована на кінці 
труби вихлопних газів дійсно адаптована 
до довжини труби вихлопних газів.

4) що  г е рме т и ч на  к а ме р а  є  д і йс но 
герметичною.

5) що напруга живлення вентилятора 
становить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я 
червоне або жовте). Його може спричинити: 
забруднений пальник та теплообмінник, 
невірно встановлений термінал впуску-
випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

Пульт Amico RemotoV2: котел може працювати 
із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термос т ат приміщення:  котел може 
працювати з використанням термостату 
приміщення (S20), який під'єднується до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися ква ліфікованим фахівцем 
(наприклад, уповноважена служба технічної 
допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу 
з  сис теми га з ов ого т ру б опров од у. 
Потрібно перевірити на предмет витоків у 
газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.
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 OR - Помаранчевий
 P - Фіолетовий
 PK - Рожевий
 R - Червоний
 W - Білий
 Y - Жовтий
 W/BK - Білий/чорний

З’єднувач X6 використовується для 
автоматичного тестування.

Примітка: Інтерфейс користувача 
знаходиться на зворотному боці 
плати котла.

 S21 - Кнопка збільшення температури ГВП
 S22 - Кнопка зниження  

температури ГВП
 S23 - Кнопка збільшення  

температури опалення
 S24 - Кнопка зниження  

температури опалення
 T1 - Трансформатор розпалу
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостату для 

приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Напруга живлення 220 В змінного 

струму 50 Гц
 BK - Чорний
 BL - Синій
 BR - Коричневий

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик температури ГВП
 CARV2 - Пульт керування Amico RemotoV2 

(опція)
 E3 - Електрод розпалу та контролю
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий вентиль
 S2 - Кнопка режимів
 S3 - Кнопка перезапуску
 S4 - Датчик протоку ГВП
 S5 - Реле мінімального тиску
 S6 - Реле тиску диму
 S20 - Термостат приміщення (опція)

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою 
циркуляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управління 
котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайтеся, 
що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки автоматичного повітряного 
клапану виведення повітря (Мал. 1-27). 
Перевірити, щоб тиск системи та посудини 
наповнення системи був у встановлених 
рамках; тиск перед заповненням в системі 
опалення повинен відповідати 1,0 бар, а в 
системі бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не 
є надто довга (поза розмірами, що 
допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що мембрана, яка розташована на кінці 
труби вихлопних газів дійсно адаптована 
до довжини труби вихлопних газів.

4) що  г е рме т и ч на  к а ме р а  є  д і йс но 
герметичною.

5) що напруга живлення вентилятора 
становить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я 
червоне або жовте). Його може спричинити: 
забруднений пальник та теплообмінник, 
невірно встановлений термінал впуску-
випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

Пульт Amico RemotoV2: котел може працювати 
із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термос т ат приміщення:  котел може 
працювати з використанням термостату 
приміщення (S20), який під'єднується до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися ква ліфікованим фахівцем 
(наприклад, уповноважена служба технічної 
допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу 
з  сис теми га з ов ого т ру б опров од у. 
Потрібно перевірити на предмет витоків у 
газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 
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труби вихлопних газів дійсно адаптована 
до довжини труби вихлопних газів.

4) що  г е рме т и ч на  к а ме р а  є  д і йс но 
герметичною.

5) що напруга живлення вентилятора 
становить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я 
червоне або жовте). Його може спричинити: 
забруднений пальник та теплообмінник, 
невірно встановлений термінал впуску-
випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

Пульт Amico RemotoV2: котел може працювати 
із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термос т ат приміщення:  котел може 
працювати з використанням термостату 
приміщення (S20), який під'єднується до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися ква ліфікованим фахівцем 
(наприклад, уповноважена служба технічної 
допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу 
з  сис теми га з ов ого т ру б опров од у. 
Потрібно перевірити на предмет витоків у 
газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.
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 G - Зелений
 GY - Сірий
 G/Y - Жовтий / Зелений
 OR - Помаранчевий
 P - Фіолетовий
 PK - Рожевий
 R - Червоний
 W - Білий
 Y - Жовтий
 W/BK - Білий/чорний

З’єднувач X6 використовується для 
автоматичного тестування.

Примітка: Інтерфейс користувача 
знаходиться на зворотному боці 
плати котла.

 S21 - Кнопка збільшення температури ГВП
 S22 - Кнопка зниження  

температури ГВП
 S23 - Кнопка збільшення  

температури опалення
 S24 - Кнопка зниження  

температури опалення
 T1 - Трансформатор розпалу
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостату для 

приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Напруга живлення 220 В змінного 

струму 50 Гц
 BK - Чорний
 BL - Синій
 BR - Коричневий

Умовні позначення:
 B1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик температури ГВП
 CARV2 - Пульт керування Amico RemotoV2 

(опція)
 E3 - Електрод розпалу та контролю
 E4 - Термостат безпеки
 F1 - Мережевий запобіжник
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий вентиль
 S2 - Кнопка режимів
 S3 - Кнопка перезапуску
 S4 - Датчик протоку ГВП
 S5 - Реле мінімального тиску
 S6 - Реле тиску диму
 S20 - Термостат приміщення (опція)

- Часті включення термостату безпеки від 
перегріву . Може спричинятися недостатнім 
тиском води в котлі, недостатньою 
циркуляцією системи опалення, заблокованим 
насосом або несправністю плати управління 
котла. Перевірте на манометрі, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Переконайтеся, 
що не всі клапани радіатору закриті.

- Наявність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки автоматичного повітряного 
клапану виведення повітря (Мал. 1-27). 
Перевірити, щоб тиск системи та посудини 
наповнення системи був у встановлених 
рамках; тиск перед заповненням в системі 
опалення повинен відповідати 1,0 бар, а в 
системі бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

контакту з реле безпеки тиску повітря. 
Необхідно перевірити:

1) що труба забору повітря - викиду не 
є надто довга (поза розмірами, що 
допускаються).

2) що труба усмоктування - викиду не є 
частково засмічена (як на стороні викиду, 
так і на стороні всмоктування).

3) що мембрана, яка розташована на кінці 
труби вихлопних газів дійсно адаптована 
до довжини труби вихлопних газів.

4) що  г е рме т и ч на  к а ме р а  є  д і йс но 
герметичною.

5) що напруга живлення вентилятора 
становить не менше 196 В.

- чи горіння є нерегулярним (полум'я 
червоне або жовте). Його може спричинити: 
забруднений пальник та теплообмінник, 
невірно встановлений термінал впуску-
випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

Пульт Amico RemotoV2: котел може працювати 
із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термос т ат приміщення:  котел може 
працювати з використанням термостату 
приміщення (S20), який під'єднується до 
затискачів 40 - 41, усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

Примітка: технічне обслуговування повинне 
виконуватися ква ліфікованим фахівцем 
(наприклад, уповноважена служба технічної 
допомоги).

- Запах газу Виникає у разі витоку газу 
з  сис теми га з ов ого т ру б опров од у. 
Потрібно перевірити на предмет витоків у 
газопроводі.

- Вентилятор працює, але немає подачі на 
запалювання пальника. Може статися, що 
починає працювати вентилятор, але нема 

3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

 Y/G - Желтый/Зеленый
 OR - Оранжевый
 P - Фиолетовый
 PK - Розовый
 R - Красный
 W - Белый
 Y - Желтый
 W/BK - Белый/Черный

Разъем Х6 используется для 
автоматического тестирования.

Примечание: интерфейс пользователя 
находится на стороне сварных 
швов электронного блока бойлера.

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка комнатного термостата
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя 
 2 - Питание 230 В перем. тока 50 Гц
 BK - Черный
 BL - Синий
 BR - Коричневый
 G - Зеленый
 GY - Серый

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи воды
 B2 - Датчик ГВС
 CARV2 - CПульт дистанционного 

управления CARV2 (опция)
 E3 - Электрод зажигания/ионизации
 E4 - Защитный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Переключатель режимов работы
 S3 - RКнопка сброса блокировки
 S4 - Датчик NTC в линии ГВС
 S5 - Реле давления в линии отопления
 S6 - Реле давления дымовых газов
 S20 - Комнатный термостат (опция)

подключенной к котлу. Кроме того, это может 
быть вызвано работой котла в условиях 
слишком низких температур. В этом случае 
рекомендовано котлу работать в условиях 
более высоких температур.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата по перегреву. Может быть 
вызвано низким давлением теплоносителя 
в котле, недостаточной циркуляцией в 
системе отопления, заблокированным 
циркуляционным насосом или неполадками 
в электронном блоке котла. Проверить с 
помощью манометра, чтобы давление на 
установке находилось в установленном 
диапазоне. Проверить, чтобы не были 
перекрыты все вентили на радиаторах.

- Воздух внутри системы. Проверить, открыт ли 
колпачок  клапана для стравливания воздуха 
(Рис. 1-27). Проверить, что давление в системе 
и давление в расширительном баке находятся 
в заданных пределах: величина давления в 
расширительном баке должна составлять 
1,0 бар, величина давления в системе должна 
лежать в пределах между 1 и 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.4).

1) что канал всасывания/дымоудаления 
не слишком длинный (не превышена 
установленная норма);

2) что канал всасывания/дымоудаления 
н е  з а г о р оже н  ч а с т и ч н о  ( к а к  с о 
стороны всасывания, так и со стороны 
дымоудаления);

3) что дымовая заслонка отрегулирована 
в зависимос ти от длины кана лов 
всасывания/дымоудаления;

4) ч то  з а кры т ая  камер а  полно с тью 
герметична;

5) что  на пряжение элект р опит а ния 
вентилятора не ниже 196 В.

- Неравномерное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызвано: грязной 
горелкой, засоренным пластинчатым блоком, 
неправильно установленным терминалом 
всасывания/дымоудаления. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильность установки 
терминала.

- Появление конденсата в котле. Это может 
быть вызвано засором в дымовой трубе или 
дымоходе, или неправильно подобранной 
длиной горизонтального канала трубы, 

Дистанционное управление CARV2: котел 
рассчитан на использование пульта 
дис т анционного у правления CARV2, 
который подключается к клеммам 41 и 
44 с соблюдением полярности, при этом 
удаляется перемычка X40.

Комнатный термостат: котел рассчитан на 
подключение комнатного термостата (S20), 
который должен подключаться к клеммам 
40 - 41, при этом удаляется перемычка X40.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И ИХ ПРИЧИНЫ.

Примечание: техническое обслуживание 
должно производиться квалифицированным 
персоналом (например, авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Возникает при утечке из газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность системы газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит 
зажигания на рампе горелки. Возможно, 
вентилятор запускается, но реле давления 
дымовых газов не переключает контакт. 
Необходимо проверить:

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 Y/G - Желтый/Зеленый
 OR - Оранжевый
 P - Фиолетовый
 PK - Розовый
 R - Красный
 W - Белый
 Y - Желтый
 W/BK - Белый/Черный

Разъем Х6 используется для 
автоматического тестирования.

Примечание: интерфейс пользователя 
находится на стороне сварных 
швов электронного блока бойлера.

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка комнатного термостата
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя 
 2 - Питание 230 В перем. тока 50 Гц
 BK - Черный
 BL - Синий
 BR - Коричневый
 G - Зеленый
 GY - Серый

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи воды
 B2 - Датчик ГВС
 CARV2 - CПульт дистанционного 

управления CARV2 (опция)
 E3 - Электрод зажигания/ионизации
 E4 - Защитный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Переключатель режимов работы
 S3 - RКнопка сброса блокировки
 S4 - Датчик NTC в линии ГВС
 S5 - Реле давления в линии отопления
 S6 - Реле давления дымовых газов
 S20 - Комнатный термостат (опция)

подключенной к котлу. Кроме того, это может 
быть вызвано работой котла в условиях 
слишком низких температур. В этом случае 
рекомендовано котлу работать в условиях 
более высоких температур.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата по перегреву. Может быть 
вызвано низким давлением теплоносителя 
в котле, недостаточной циркуляцией в 
системе отопления, заблокированным 
циркуляционным насосом или неполадками 
в электронном блоке котла. Проверить с 
помощью манометра, чтобы давление на 
установке находилось в установленном 
диапазоне. Проверить, чтобы не были 
перекрыты все вентили на радиаторах.

- Воздух внутри системы. Проверить, открыт ли 
колпачок  клапана для стравливания воздуха 
(Рис. 1-27). Проверить, что давление в системе 
и давление в расширительном баке находятся 
в заданных пределах: величина давления в 
расширительном баке должна составлять 
1,0 бар, величина давления в системе должна 
лежать в пределах между 1 и 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.4).

1) что канал всасывания/дымоудаления 
не слишком длинный (не превышена 
установленная норма);

2) что канал всасывания/дымоудаления 
н е  з а г о р оже н  ч а с т и ч н о  ( к а к  с о 
стороны всасывания, так и со стороны 
дымоудаления);

3) что дымовая заслонка отрегулирована 
в зависимос ти от длины кана лов 
всасывания/дымоудаления;

4) ч то  з а кры т ая  камер а  полно с тью 
герметична;

5) что  на пряжение элект р опит а ния 
вентилятора не ниже 196 В.

- Неравномерное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызвано: грязной 
горелкой, засоренным пластинчатым блоком, 
неправильно установленным терминалом 
всасывания/дымоудаления. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильность установки 
терминала.

- Появление конденсата в котле. Это может 
быть вызвано засором в дымовой трубе или 
дымоходе, или неправильно подобранной 
длиной горизонтального канала трубы, 

Дистанционное управление CARV2: котел 
рассчитан на использование пульта 
дис т анционного у правления CARV2, 
который подключается к клеммам 41 и 
44 с соблюдением полярности, при этом 
удаляется перемычка X40.

Комнатный термостат: котел рассчитан на 
подключение комнатного термостата (S20), 
который должен подключаться к клеммам 
40 - 41, при этом удаляется перемычка X40.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И ИХ ПРИЧИНЫ.

Примечание: техническое обслуживание 
должно производиться квалифицированным 
персоналом (например, авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Возникает при утечке из газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность системы газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит 
зажигания на рампе горелки. Возможно, 
вентилятор запускается, но реле давления 
дымовых газов не переключает контакт. 
Необходимо проверить:

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

 Y/G - Желтый/Зеленый
 OR - Оранжевый
 P - Фиолетовый
 PK - Розовый
 R - Красный
 W - Белый
 Y - Желтый
 W/BK - Белый/Черный

Разъем Х6 используется для 
автоматического тестирования.

Примечание: интерфейс пользователя 
находится на стороне сварных 
швов электронного блока бойлера.

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка уменьшения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка комнатного термостата
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя 
 2 - Питание 230 В перем. тока 50 Гц
 BK - Черный
 BL - Синий
 BR - Коричневый
 G - Зеленый
 GY - Серый

Условные обозначения:
 B1 - Датчик подачи воды
 B2 - Датчик ГВС
 CARV2 - CПульт дистанционного 

управления CARV2 (опция)
 E3 - Электрод зажигания/ионизации
 E4 - Защитный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Переключатель режимов работы
 S3 - RКнопка сброса блокировки
 S4 - Датчик NTC в линии ГВС
 S5 - Реле давления в линии отопления
 S6 - Реле давления дымовых газов
 S20 - Комнатный термостат (опция)

подключенной к котлу. Кроме того, это может 
быть вызвано работой котла в условиях 
слишком низких температур. В этом случае 
рекомендовано котлу работать в условиях 
более высоких температур.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата по перегреву. Может быть 
вызвано низким давлением теплоносителя 
в котле, недостаточной циркуляцией в 
системе отопления, заблокированным 
циркуляционным насосом или неполадками 
в электронном блоке котла. Проверить с 
помощью манометра, чтобы давление на 
установке находилось в установленном 
диапазоне. Проверить, чтобы не были 
перекрыты все вентили на радиаторах.

- Воздух внутри системы. Проверить, открыт ли 
колпачок  клапана для стравливания воздуха 
(Рис. 1-27). Проверить, что давление в системе 
и давление в расширительном баке находятся 
в заданных пределах: величина давления в 
расширительном баке должна составлять 
1,0 бар, величина давления в системе должна 
лежать в пределах между 1 и 1,2 бар.

- Блокирование зажигания (Параг. 2.4).

1) что канал всасывания/дымоудаления 
не слишком длинный (не превышена 
установленная норма);

2) что канал всасывания/дымоудаления 
н е  з а г о р оже н  ч а с т и ч н о  ( к а к  с о 
стороны всасывания, так и со стороны 
дымоудаления);

3) что дымовая заслонка отрегулирована 
в зависимос ти от длины кана лов 
всасывания/дымоудаления;

4) ч то  з а кры т ая  камер а  полно с тью 
герметична;

5) что  на пряжение элект р опит а ния 
вентилятора не ниже 196 В.

- Неравномерное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызвано: грязной 
горелкой, засоренным пластинчатым блоком, 
неправильно установленным терминалом 
всасывания/дымоудаления. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильность установки 
терминала.

- Появление конденсата в котле. Это может 
быть вызвано засором в дымовой трубе или 
дымоходе, или неправильно подобранной 
длиной горизонтального канала трубы, 

Дистанционное управление CARV2: котел 
рассчитан на использование пульта 
дис т анционного у правления CARV2, 
который подключается к клеммам 41 и 
44 с соблюдением полярности, при этом 
удаляется перемычка X40.

Комнатный термостат: котел рассчитан на 
подключение комнатного термостата (S20), 
который должен подключаться к клеммам 
40 - 41, при этом удаляется перемычка X40.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И ИХ ПРИЧИНЫ.

Примечание: техническое обслуживание 
должно производиться квалифицированным 
персоналом (например, авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Возникает при утечке из газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность системы газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не происходит 
зажигания на рампе горелки. Возможно, 
вентилятор запускается, но реле давления 
дымовых газов не переключает контакт. 
Необходимо проверить:

3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.
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 G - Verde
 GY - Gri
 G/Y - Galben / Verde
 OR - Portocaliu
 P - Violet
 PK - Roz
 R - Roșu
 W - Alb
 Y - Galben
 W/BK - Alb/Negru

Conectorul X6 este utilizat pentru prima 
punere în funcțiune automată.

N.B.: interfața pentru utilizator se află în 
partea cu suduri a plăcii centralei.

 S21 - Buton de creștere  
a temperaturii apei de consum

 S22 - Buton de reducere  
a temperaturii apei de consum

 S23 - Buton de creștere  
a temperaturii de încălzire

 S24 - Buton de reducere  
a temperaturii de încălzire

 T1 - Transformator pornire
 T2 - Transformator placă centrală
 X40 - Punte termostat ambianță
 Y1 - Vană gaz
 1 - Interfață utilizator
 2 - Alimentare 230 Vca 50 Hz
 BK - Negru
 BL - Albastru
 BR - Maro

Legendă:
 B1 - Sondă tur
 B2 - Sondă apă caldă de consum
 CARV2 - Comandă de la distanță Amico 

RemotoV2 (opțional)
 E3 - Electrod de aprindere și detectare flacără
 E4 - Termostat de siguranță
 F1 - Siguranță de linie
 LCD1 - Display
 M1 - Pompă de circulație centrală
 M20 - Ventilator
 M30 - Vană cu trei căi
 S2 - Selector regim de funcționare
 S3 - Tastă resetare blocare
 S4 - Debitmetru apă de consum
 S5 - Presostat instalație
 S6 - Presostat gaze de ardere
 S20 - Termostat ambient (opțional)

pompei de circulație sau de un defect la placa 
de reglare a centralei. Verificați pe manometru 
ca presiunea din instalație să fie cuprinsă între 
limitele stabilite. Verificați ca robinetele calori-
ferelor să nu fie închise.

- Prezența de aer în interiorul instalației. Verifi-
cați capacul dezaeratorului - acesta trebuie să 
fie deschis (Fig. 1-27). Verificați ca presiunea 
din instalație și preîncărcarea vasului de expan-
siune să fie între limitele prestabilite; valoarea 
preîncărcării vasului de expansiune trebuie să 
fie de 1,0 bar, valoarea presiunii din instalație 
trebuie să fie cuprinsă între 1 și 1,2 bar.

- Blocare datorată lipsei aprinderii (Cap. 2.4).

3.4 MODIFICAREA CENTRALEI ÎN CAZUL 
SCHIMBĂRII TIPULUI DE GAZ.

În cazul în care este nevoie să modificați aparatul 
pentru un tip de gaz diferit față de cel indicat pe 
plăcuța de timbru, este necesar kit-ul de trans-
formare pe care îl puteți solicita producătorului, 
iar modificarea se face rapid.

1) conducta de admisie-evacuare să nu fie prea 
lungă (mai mare decât valorile admise).

2) conducta de admisie-evacuare să nu fie 
înfundată (atât în partea evacuării, cât și în 
partea de admisie).

3) diafragma așezată pe conducta de evacuare 
a gazelor de ardere trebuie să fie corespun-
zătoare cu lungimea conductelor de admisie 
evacuare.

4) camera etanșă trebuie să fie bine închisă.
5) tensiunea de alimentare a ventilatorului nu 

trebuie să fie mai mică de 196 V.
- Combustie neregulată (flacără roșie sau gal-

benă). Pot fi cauzate de: arzătorul murdar, pa-
rametri incorecți de combustie, terminalul de 
admisie – evacuare incorect instalat. Curățați 
componentele mai sus indicate și verificați 
instalarea corectă a terminalului.

- Intervenții frecvente ale termostatului de 
siguranță la supratemperatură. Pot fi cauzate 
de presiunea redusă a apei din centrală, de 
circulația redusă a apei în instalație, de blocarea 

Comandă de la distanță Amico RemotoV2: centra-
la este prevăzută pentru aplicarea dispozitivului 
de comandă de la distanţă Amico RemotoV2 
(CARV2) care trebuie conectat la bornele 40 şi 
41; respectaţi polaritatea şi eliminaţi puntea X40.

Termostat ambient: centrala este prevăzută pen-
tru aplicarea termostatului ambient (S20) (S20) 
care trebuie conectat la bornele 40 - 41 după ce 
aţi eliminat puntea X40.

3.3 DEFECTE ȘI CAUZELE LOR.
N.B.: intervențiile de întreținere trebuie să fie 
efectuate de o societate autorizată (de exemplu 
Serviciul Autorizat de Asistență Tehnică).

- Miros de gaz. Se datorează pierderilor din con-
ductele circuitului de gaz. Verificați etanșeitatea 
circuitului de alimentare cu gaz.

- Ventilatorul funcționează dar nu se produce 
declanșarea pornirii pe rampa arzătorului. Se 
poate întâmpla ca ventilatorul să pornească 
dar presostatul aer de siguranță să nu comute 
contactul. Trebuie controlat ca:

3.2 SCHEMA ELECTRICĂ.
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 G - Green
 GY - Grey
 Y/G - Yellow/Green
 OR - Orange
 P - Purple
 PK - Pink
 R - Red
 W - White
 Y - Yellow
 W/BK - White/Black

The X6 connector is used for automatic 
inspection.

Note: the user interface is on the welding side 
of the boiler board.

 S21 - Key to increase  
DHW temperature

 S22 - Key to decrease  
DHW temperature

 S23 - Key to increase  
central heating temperature

 S24 - Key to decrease  
central heating temperature

 T1 - Ignition transformer
 T2 - Boiler P.C.B. transformer
 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 1 - User interface
 2 - 230 Vac 50 Hz supply voltage
 BK - Black
 BL - Blue
 BR - Brown

Key:
 B1 - Flow probe
 B2 - D.H.W. probe
 CARV2 - Comando Amico Remoto V2 remote 

control (optional)
 E3 - Ignition and detection electrode
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 LCD1 - Display
 M1 - Boiler pump
 M20 - Fan
 M30 - Three-way valve
 S2 - Selector switch functioning
 S3 - Reset block key
 S4 - D.H.W. flow switch
 S5 - System pressure switch
 S6 - Flue pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-27). Make 
sure the system pressure and expansion vessel 
factory-set pressure values are within the set 
limits; the factory-set value for the expansion 
vessel must be 1.0 bar, and system pressure 
between 1 and 1.2 bar.

- Ignition block. (Paragraph 2.4).

3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different 
gas type to that specified on the data nameplate, 
request the relative conversion kit for quick and 
easy conversion.
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
Technical After-Sales Service).

1) the intake-exhaust duct is not too long (over 
allowed length).

2) the intake-exhaust pipe is not partially bloc-
ked (on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm of the fume exhaust is adequ-
ate for the length of the intake-exhaust duct.

4) the sealed chamber is kept in good conditi-
ons.

5) the fan power supply voltage is not less than 
196 V.

- Irregular combustion (red or yellow flame). Can 
be caused by: dirty burner, clogged lamellar pack, 
intake - exhaust terminal not installed properly. 
Clean the above components and ensure correct 
installation of the terminal. 

- Frequent activation of the temperature overload 
thermostat. It can depend on reduced water pres-
sure in the boiler, little circulation in the heating 
system, the blocked pump or an anomaly of the 
boiler P.C.B. Check on the pressure gauge that 
the system pressure is within established limits. 
Check that radiator valves are not all closed.

Comando Amico Remoto remote controlV2: 
the boiler is set-up for the application of the 
Comando Amico Remoto remote controlV2 
(CARV2) which must be connected to clamps 
40 and 41, by observing polarity and elimi-
nating jumper X40.

Room thermostat: the boiler is set-up for the 
application of the Room Thermostat (S20) which 
must be connected to clamps 40 and 41 and by 
eliminating jumper X40.

3.3 TROUBLESHOOTING.
Note: maintenance operations must be carried 
out by an authorised company (e.g. Authorised 
After-Sales Technical Assistance Service).
- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 

pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not 
occur on the burner ramp. The fan may start but 
the safety air pressure switch does not switch 
the contact over. Make sure:

3.2 WIRING DIAGRAM.
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

У тому випадку, якщо параметр P15 був 
нещодавно встановлений на значення 5 (напр. 
в ході повного тарування газового клапана), 
то необхідно встановити інше значення, 
щоб отримати доступ до "Коригування 
тарування".

• Коригування тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

з'єднаним з приймачем тиску, розташованим 
на верху герметичної камери (частина 9 Мал. 
1-27) і силового тиску газу на виході клапана 
(частина 1 Мал. 3-3), в залежності від величини 
тиску, як показано в таблиці (пар. 3.16) для того 
типу газу, для якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНУ.
Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
нео бхідно діяти,  як описано нижче 
(посилання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА:  для дост упу до функції 
тарування клапана запит на сантехнічну 
воду повинен бути відсутній.

Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номіна льної  теплової 
потужності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 
(регулювання номінальної теплової 
потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкрити 
кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримуючись 
значень, наведених у таблицях (Парагр. 
3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити 
т е п л о в у  п о т у ж н і с т ь ,  н а т и с н у т и 
кнопку (6), щоб її зменшити. Після 
закінчення регулювання, натиснути і 
утримувати натисненою кнопку " reset" 
(1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця 
Парагр. 3.16), то необхідно вийти з фази 
тарування і знову зайти, щоб повторно 
виконати регулювання.

3.4 ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОТЛА В РАЗІ 
ЗМІНИ ГАЗУ.

Там, де необхідно адаптувати пристрій 
до іншого типу газу, що відрізняється від 
вказаних на етикетці, слід придбати комплект 
з усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
АСЦ.
Щоб перейти з одного типу газу на інший, 
потрібно:
- вимкнути живлення приладу;
- замінити форсунки пальника; акуратно 

вставити між колектором газу і сопла 
спеціальної ущільнювальної шайби, які 
поставляються в комплекті;

- знову підключити прилад до напруги 
живлення;

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для 
газового клапану

 • відрегулювати номінальну теплову 
потужність котла;

 • відрегулювати мінімальну теплову 
потужність котла у фазі виробництва 
гарячої сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла у фазі обігріву (Парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максимальну 
потужність опалення (Парагр. 3.7);

- Після закінчення трансформації прикріпити 
наклейку в комплект для переобладнання 
поруч таблиці даних. В цій таблиці потрібно 
закреслити маркером дані для старого типу газу.

Ці  зміни повинні  в ідповідати тип у 
використовуваного газу; дотримуйтесь 
інструкцій в таблиці (пар. 3.16).

3.5 ПЕРЕВІРКИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
ВИКОНАНІ ПІСЛЯ ГАЗОВОЇ КОНВЕРСІЇ.

Перевіривши, що трансформація була зроблена 
з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що:
- точки заміру тиску, використані для 

калібрування повинні бути добре закриті, 
і не повинно бути витоків газу в контурі.

ПРИМІТКА:  всі операції,  пов'язані з 
регулюванням котлів повинні виконуватися 
уповноваженим персоналом (наприклад, 
з Уповноваженого центру технічного 
обслуговування). Калібрування пальника 
повинно проводитися з диференційним 
манометром форми "  U", або цифровим, 

Умовні позначення:
 1 - Газовий клапан тиску 

на виході
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач 

електропроводки
 4 - Газовий клапан тиску 

на вході
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- Сравните показания манометра с данными 

соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

 Внимание: если в фазе регулировки 
значение номинальной тепловой мощности 
котла будет превышено на 0,2 мбара 
(таблица в Параг. 3.16), необходимо выйти и 
вернуться в фазу настройки для повторного 
регулирования.

• Регулировка минимальной мощности котла.
- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 

параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

 Примечание: выполняйте только после 
калибровки номинальной тепловой 
мощности котла.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

 - При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

Корректировка тарирования.
Корректировка тарирования газового 
клапана нужно производить при проведении 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания котла.
Описанная ниже процедура позволяет 
проверить и откорректировать значение 
давление газа на номинальной и минимальной 
мощности без входа в режим настройки 
параметров. Диапазон настройки ограничен.
Примечание: Доступ к фазе тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Убедитесь, что параметр «P15» установлен на 
значение, отличное от «5» (заводская установка 
– «0»). Если перед этим производилось полное 
тарирование, переведите параметр «Р15» в 
значение, отличное от «5».
• Корректировка тарирования номинальной 

мощности котла.
- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) и 

держать их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Ma» + «nu» (Ручной).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

П р и м е ч а н и е :  в с е  о п е р а ц и и  п о 
настройке котла должны производиться 
квалифицированным персоналом (например, 
авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование газового 
клапана должно выполняться с помощью 
«U»-образного дифференциального или 
цифрового манометра, подключаемого 
к шт уцеру замера давления, который 
расположен над герметичной камерой (дет. 
9 Рис. 1-27), и к штуцеру замера давления 
на выходе газового клапана (дет. 1 Рис. 3-3); 
при этом следует придерживаться значений 
давления, приведённых в таблице (Параг. 
3.16) для того типа газа, для которого 
предусмотрен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Полное тарирование газового клапана нужно 
производить в случае замены газового 
клапана, замены электронной платы или 
при переходе на другой тип газа. При этом 
предыдущие настройки обнуляются.
Для доступа к фазе полного тарированию 
необходимо выполнять следующие действия 
(см. Рис. 2-1):
Полное тарирование
Войдите в  меню программиров ания 
параметров.
Примечание: доступ к функции тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Установите параметр «Р15» на значение «5», 
подтвердите изменение кнопкой сброса (re-
set) и выйдите из меню программирования 
параметров.
Примечание: по окончанию фазы полного 
тарирования рекомендовано параметр «Р15» 
установить на значение, отличное от «5» 
(заводская установка – «0»).
• Регулировка номинальной мощности котла.
- Нажмите одновременно кнопки (2) и (5) и 

держите их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Au” + «to” (автоматический).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок.

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП 
ГАЗА.

В случае необходимости перенастроить 
котел на газ, отличный от указанного на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем 
необходимым для быстрого проведения 
такого переоборудования.
Операции по перенастройке на другой тип газа 
должна производиться квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas)..
Для переоборудования устройства на другой 
тип газа необходимо:
- отключить напряжение от котла;
- заменить форсунки основной горелки, 

устанавливая между газовым коллектором и 
форсунками специальные уплотнительные 
шайбы, входящие в комплект;

- вновь подать напряжение в систему;
- с помощью кнопочной панели котла 

выбрать параметр типа газа (Р01), затем 
выбрать (nG) при подаче газа Метана или 
(LG) при подаче сжиженного газа;

- Выполнить полное тарирование газового 
клапана

 • отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

 • отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла в режиме ГВС;

- отрегулировать (при необходимости) 
минимальную тепловую мощность котла в 
режиме отопления (Параг. 3.7);

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления 
(Параг. 3.7);

- после выполнения перенастройки наклеить 
входящуюю в комплект этикетку рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмываемого фломастера 
удалить на технические данные ранее 
используемого типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа в соответствие с 
данными, приведенными в таблице (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИП ГАЗА.

После того, как вы убедились, что для 
перехода были установлены форсунки 
нужного диаметра для используемого типа 
газа, и что калибровка была произведена при 
установленном значении давления, следует 
убедиться в том, что:
- штуцеры замера давления, используемые 

для калибровки, полностью закрыты, и что 
отсутствуют утечки газа в системе.

Условные обозначения:
 1 - Штуцер замера 

давления на выходе 
газового клапана

 2 - Катушка
 3 - Разъем электропроводки
 4 - Штуцер замера 

давления на входе 
газового клапана 

Газовый клапан SGV 100 B&P
- Сравните показания манометра с данными 

соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

 Внимание: если в фазе регулировки 
значение номинальной тепловой мощности 
котла будет превышено на 0,2 мбара 
(таблица в Параг. 3.16), необходимо выйти и 
вернуться в фазу настройки для повторного 
регулирования.

• Регулировка минимальной мощности котла.
- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 

параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

 Примечание: выполняйте только после 
калибровки номинальной тепловой 
мощности котла.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

 - При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

Корректировка тарирования.
Корректировка тарирования газового 
клапана нужно производить при проведении 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания котла.
Описанная ниже процедура позволяет 
проверить и откорректировать значение 
давление газа на номинальной и минимальной 
мощности без входа в режим настройки 
параметров. Диапазон настройки ограничен.
Примечание: Доступ к фазе тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Убедитесь, что параметр «P15» установлен на 
значение, отличное от «5» (заводская установка 
– «0»). Если перед этим производилось полное 
тарирование, переведите параметр «Р15» в 
значение, отличное от «5».
• Корректировка тарирования номинальной 

мощности котла.
- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) и 

держать их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Ma» + «nu» (Ручной).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

П р и м е ч а н и е :  в с е  о п е р а ц и и  п о 
настройке котла должны производиться 
квалифицированным персоналом (например, 
авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование газового 
клапана должно выполняться с помощью 
«U»-образного дифференциального или 
цифрового манометра, подключаемого 
к шт уцеру замера давления, который 
расположен над герметичной камерой (дет. 
9 Рис. 1-27), и к штуцеру замера давления 
на выходе газового клапана (дет. 1 Рис. 3-3); 
при этом следует придерживаться значений 
давления, приведённых в таблице (Параг. 
3.16) для того типа газа, для которого 
предусмотрен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Полное тарирование газового клапана нужно 
производить в случае замены газового 
клапана, замены электронной платы или 
при переходе на другой тип газа. При этом 
предыдущие настройки обнуляются.
Для доступа к фазе полного тарированию 
необходимо выполнять следующие действия 
(см. Рис. 2-1):
Полное тарирование
Войдите в  меню программиров ания 
параметров.
Примечание: доступ к функции тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Установите параметр «Р15» на значение «5», 
подтвердите изменение кнопкой сброса (re-
set) и выйдите из меню программирования 
параметров.
Примечание: по окончанию фазы полного 
тарирования рекомендовано параметр «Р15» 
установить на значение, отличное от «5» 
(заводская установка – «0»).
• Регулировка номинальной мощности котла.
- Нажмите одновременно кнопки (2) и (5) и 

держите их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Au” + «to” (автоматический).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок.

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП 
ГАЗА.

В случае необходимости перенастроить 
котел на газ, отличный от указанного на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем 
необходимым для быстрого проведения 
такого переоборудования.
Операции по перенастройке на другой тип газа 
должна производиться квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas)..
Для переоборудования устройства на другой 
тип газа необходимо:
- отключить напряжение от котла;
- заменить форсунки основной горелки, 

устанавливая между газовым коллектором и 
форсунками специальные уплотнительные 
шайбы, входящие в комплект;

- вновь подать напряжение в систему;
- с помощью кнопочной панели котла 

выбрать параметр типа газа (Р01), затем 
выбрать (nG) при подаче газа Метана или 
(LG) при подаче сжиженного газа;

- Выполнить полное тарирование газового 
клапана

 • отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

 • отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла в режиме ГВС;

- отрегулировать (при необходимости) 
минимальную тепловую мощность котла в 
режиме отопления (Параг. 3.7);

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления 
(Параг. 3.7);

- после выполнения перенастройки наклеить 
входящуюю в комплект этикетку рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмываемого фломастера 
удалить на технические данные ранее 
используемого типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа в соответствие с 
данными, приведенными в таблице (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИП ГАЗА.

После того, как вы убедились, что для 
перехода были установлены форсунки 
нужного диаметра для используемого типа 
газа, и что калибровка была произведена при 
установленном значении давления, следует 
убедиться в том, что:
- штуцеры замера давления, используемые 

для калибровки, полностью закрыты, и что 
отсутствуют утечки газа в системе.

Условные обозначения:
 1 - Штуцер замера 

давления на выходе 
газового клапана

 2 - Катушка
 3 - Разъем электропроводки
 4 - Штуцер замера 

давления на входе 
газового клапана 

Газовый клапан SGV 100 B&P
- Сравните показания манометра с данными 

соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

 Внимание: если в фазе регулировки 
значение номинальной тепловой мощности 
котла будет превышено на 0,2 мбара 
(таблица в Параг. 3.16), необходимо выйти и 
вернуться в фазу настройки для повторного 
регулирования.

• Регулировка минимальной мощности котла.
- Нажмите кнопку (3) или (4) для выбора 

параметра b01 (котел переходит на 
минимальную мощность в режиме ГВС).

 Примечание: выполняйте только после 
калибровки номинальной тепловой 
мощности котла.

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

 - При необходимости отрегулируйте давление 
газа кнопками «5» для увеличения и «6» для 
уменьшения. По окончании регулировки 
нажмите и держите в нажатом состоянии 
кнопку сброса (reset) (1) для занесения 
значения в память, что подтверждается 
отображением на дисплее мигающего 
значения данного параметра.

Корректировка тарирования.
Корректировка тарирования газового 
клапана нужно производить при проведении 
пусконаладочных работ и технического 
обслуживания котла.
Описанная ниже процедура позволяет 
проверить и откорректировать значение 
давление газа на номинальной и минимальной 
мощности без входа в режим настройки 
параметров. Диапазон настройки ограничен.
Примечание: Доступ к фазе тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Убедитесь, что параметр «P15» установлен на 
значение, отличное от «5» (заводская установка 
– «0»). Если перед этим производилось полное 
тарирование, переведите параметр «Р15» в 
значение, отличное от «5».
• Корректировка тарирования номинальной 

мощности котла.
- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) и 

держать их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Ma» + «nu» (Ручной).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

П р и м е ч а н и е :  в с е  о п е р а ц и и  п о 
настройке котла должны производиться 
квалифицированным персоналом (например, 
авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование газового 
клапана должно выполняться с помощью 
«U»-образного дифференциального или 
цифрового манометра, подключаемого 
к шт уцеру замера давления, который 
расположен над герметичной камерой (дет. 
9 Рис. 1-27), и к штуцеру замера давления 
на выходе газового клапана (дет. 1 Рис. 3-3); 
при этом следует придерживаться значений 
давления, приведённых в таблице (Параг. 
3.16) для того типа газа, для которого 
предусмотрен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Полное тарирование газового клапана нужно 
производить в случае замены газового 
клапана, замены электронной платы или 
при переходе на другой тип газа. При этом 
предыдущие настройки обнуляются.
Для доступа к фазе полного тарированию 
необходимо выполнять следующие действия 
(см. Рис. 2-1):
Полное тарирование
Войдите в  меню программиров ания 
параметров.
Примечание: доступ к функции тарирования 
газового клапана должен осуществляться в 
отсутствии запроса санитарной воды.
Установите параметр «Р15» на значение «5», 
подтвердите изменение кнопкой сброса (re-
set) и выйдите из меню программирования 
параметров.
Примечание: по окончанию фазы полного 
тарирования рекомендовано параметр «Р15» 
установить на значение, отличное от «5» 
(заводская установка – «0»).
• Регулировка номинальной мощности котла.
- Нажмите одновременно кнопки (2) и (5) и 

держите их нажатыми 5 секунд до тех пор, 
пока на дисплее не появятся чередующиеся 
надписи «Au” + «to” (автоматический).

 Примечание: Чтобы выйти из фазы полного 
тарирования, необходимо вновь нажать 
кнопки (2) и (5) на 5 секунд или подождать 2 
минуты, не выполняя никаких регулировок.

- Дождитесь включения котла и появления на 
дисплее параметра «b02» (котел работает на 
максимальную мощность).

 Примечание: Котел включается в режиме 
отопления; если требуется выполнение 
регулировки в режиме ГВС, откройте кран 
горячей санитарной воды после включения 
горелки.

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП 
ГАЗА.

В случае необходимости перенастроить 
котел на газ, отличный от указанного на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект со всем 
необходимым для быстрого проведения 
такого переоборудования.
Операции по перенастройке на другой тип газа 
должна производиться квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas)..
Для переоборудования устройства на другой 
тип газа необходимо:
- отключить напряжение от котла;
- заменить форсунки основной горелки, 

устанавливая между газовым коллектором и 
форсунками специальные уплотнительные 
шайбы, входящие в комплект;

- вновь подать напряжение в систему;
- с помощью кнопочной панели котла 

выбрать параметр типа газа (Р01), затем 
выбрать (nG) при подаче газа Метана или 
(LG) при подаче сжиженного газа;

- Выполнить полное тарирование газового 
клапана

 • отрегулировать номинальную тепловую 
мощность котла;

 • отрегулировать минимальную тепловую 
мощность котла в режиме ГВС;

- отрегулировать (при необходимости) 
минимальную тепловую мощность котла в 
режиме отопления (Параг. 3.7);

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления 
(Параг. 3.7);

- после выполнения перенастройки наклеить 
входящуюю в комплект этикетку рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмываемого фломастера 
удалить на технические данные ранее 
используемого типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типа газа в соответствие с 
данными, приведенными в таблице (Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ 
ТИП ГАЗА.

После того, как вы убедились, что для 
перехода были установлены форсунки 
нужного диаметра для используемого типа 
газа, и что калибровка была произведена при 
установленном значении давления, следует 
убедиться в том, что:
- штуцеры замера давления, используемые 

для калибровки, полностью закрыты, и что 
отсутствуют утечки газа в системе.

Условные обозначения:
 1 - Штуцер замера 

давления на выходе 
газового клапана

 2 - Катушка
 3 - Разъем электропроводки
 4 - Штуцер замера 

давления на входе 
газового клапана 
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- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

Corecția calibrării.
Procedura descrisă în continuare permite modi-
ficarea parţială a parametrilor setaţi cu ajutorul 
funcţiei "Calibrare completă".

Accedeți la funcția de calibrare a vanei.

N.B.: pentru a avea acces la funcția de calibrare a 
vanei de gaz nu trebuie să fie în curs o solicitare 
de apă de consum.

În cazul în care aţi setat recent parametrul P15 
la valoarea 5 (ex. pentru calibrarea completă a 
vanei de gaz) trebuie să setaţi o valoare diferită 
pentru a avea acces la funcţia "Corecţie calibrare".

• Corectarea calibrării puterii nominale a cen-
tralei.

- Apăsați simultan tastele (2) și (5) timp de 5 
secunde până când pe display apare alternativ 
mesajul “Ma” + “nu” (Manual).

 N.B.: apăsați din nou tastele (2) și (5) timp de 
5 secunde sau așteptați 2 minute fără a efectua 
nicio reglare, pentru a ieși din modalitatea de 
corecție a calibrării.

- Așteptați până la apariția parametrului b02 
(reglarea puterii nominale a centralei).

 N.B.: centrala pornește în regim încălzire; în 
cazul în care se dorește reglarea în regim apă 
de consum deschideți robinetul de apă caldă 
după aprinderea arzătorului.

- Reglați parametrul b02 respectând valorile 
de presiune maximă din tabele (Cap. 3.16) în 
funcție de tipul de gaz.

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

• Corectarea calibrării puterii minime a centralei.
- Apăsați tasta (3) sau (4) pentru a selecta pa-

rametrul b01 (puterea minimă a centralei în 
regim apă de consum).

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

3.6 CALIBRAREA VANEI DE GAZ.
Calibrarea vanei trebuie efectuată în cazul înlo-
cuirii acesteia, a plăcii electronice sau în caz de 
conversie la alt tip de gaz.

Pentru a avea acces la faza de calibrare, procedați 
după cum urmează (referințe Fig. 2-1):

Calibrarea completă
Accedeți la funcția de calibrare a vanei.

N.B.: pentru a avea acces la funcția de calibrare a 
vanei de gaz nu trebuie să fie în curs o solicitare 
de apă de consum.

Setați parametrul P15 la valoarea 5 și ieșiți din 
meniu.

• Reglarea puterii calorifice nominale a centralei
- Apăsați simultan tastele (2) și (5) timp de 5 

secunde până când pe display apare alternativ 
mesajul “Au” + “to” (Automatico).

 N.B.: apăsați din nou tastele (2) și (5) timp de 
5 secunde sau așteptați 2 minute fără a efectua 
nicio reglare, pentru a ieși din faza de calibrare 
completă.

- Așteptați până la apariția parametrului b02 
(reglarea puterii nominale a centralei).

 N.B.: centrala pornește în regim încălzire; în 
cazul în care se dorește reglarea în regim apă 
de consum deschideți robinetul de apă caldă 
după aprinderea arzătorului.

- Reglați parametrul b02 respectând valorile 
de presiune maximă din tabele (Cap. 3.16) în 
funcție de tipul de gaz.

- Apăsați tasta (5) pentru a mări puterea, apăsați 
tasta (6) pentru a o reduce. La încheierea acestei 
reglări apăsați și țineți apăsată tasta reset (1) 
până la memorarea parametrului. Confirmarea 
memorării parametrului este indicată de clipi-
rea intermitentă a valorii.

 Atenție: dacă în timpul fazei de reglare se 
depășește cu 0,2 mbar, valoarea puterii termice 
nominale a centralei (tabel Cap. 3.16) trebuie 
să ieşiţi şi să intraţi din nou din modalitate de 
calibrare pentru a efectua din nou reglarea.

• Reglarea puterii calorifice minime a centralei.
- Apăsați tasta (3) sau (4) pentru a selecta pa-

rametrul b01 (puterea minimă a centralei în 
regim apă de consum).

 N.B.: continuați doar după efectuarea calibrării 
puterii nominale a centralei.

Operațiunea de adaptare la un anumit tip de gaz tre-
buie efectuată de o societate autorizată (de exemplu 
Serviciul de Asistență Tehnică Autorizat).
Pentru a trece de la un tip de gaz la altul:
- întrerupeți alimentarea cu tensiune a aparatu-

lui;
- înlocuiți duzele arzătorului principal fiind 

atenți să amplasați rozetele de etanșare, furni-
zate în kit, între colectorul de gaz și duze;

- alimentați aparatul cu tensiune;
- selectaţi cu ajutorul panoului centralei, para-

metrul tip de gaz (P01) şi apoi selectaţi (nG) 
în caz de alimentare cu Metan sau (LG) în caz 
de alimentare cu GPL;

- Efectuaţi calibrarea completă a vanei de gaz
 • să reglați puterea calorifică nominală a cen-

tralei;
 • reglați puterea calorifică minimă a centralei 

în regim apă de consum;
- reglați puterea minimă a centralei în regim de 

încălzire (Cap. 3.7);
- reglați (eventual) puterea maximă de încălzire 

(Cap. 3.7);
- după efectuarea modificării, aplicați eticheta 

adezivă din kit-ul de conversie în apropierea 
plăcuței de timbru. Ștergeți cu un marker per-
manent datele privind vechiul tip de gaz de pe 
plăcuța cu date tehnice.

Reglajele trebuie făcute în funcție de tipul de gaz 
în uz, conform indicațiilor din tabel (Cap. 3.16).

3.5 CONTROALE DE EFECTUAT DUPĂ 
MODIFICAREA TIPULUI DE GAZ.

După ce v-ați asigurat că transformarea a fost 
făcută folosind duzele cu diametrul adecvat 
pentru tipul de gaz în uz și calibrarea a fost făcută 
la presiunea stabilită, trebuie să vă asigurați că:
- dispozitivele de probă pentru presiune folosite 

pentru calibrare sunt perfect închise și nu există 
pierderi de gaz în circuit.

N.B.: toate operațiunile privind reglările centra-
lelor trebuie efectuate de o societate autorizată 
(de exemplu Serviciul Autorizat de Asistență 
Tehnică). Calibrarea arzătorului trebuie să fie 
efectuată cu un manometru diferențial tip “U” 
sau digital, racordat la o priză de presiune așezat 
deasupra camerei etanșe (poz. 9 Fig. 1-27) și la 
priza de presiune de ieșire a vanei de gaz (poz. 
1 Fig. 3-3), respectând valoarea de presiune 
indicată în tabel (Cap. 3.16) pentru tipul de gaz 
pentru care centrala este prevăzută.

Legendă:
 1 - Priză de presiune ieșire 

vană gaz
 2 - Bobină
 3 - Conector cablaj
 4 - Priză de presiune intrare 

vană gaz
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• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

- Press button (3) or (4) to select parameter b01 
(minimum boiler heat output during D.H.W.).

 Note: only proceed after having calibrated the 
boiler nominal heat output.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

Calibration correction.
The procedure described below allows the para-

meters set with the "Complete calibration" to 
be partially changed.

Access the valve calibration function.
Note: there must be no D.H.W. demand to access 

the gas valve calibration function.
If parameter P15 has recently been set to 5 

(e.g. for full gas valve calibration), a different 
value must be set to access the "Calibration 
correction".

• Correction of boiler nominal heat output cali-
bration.

- Press buttons (2) and (5) simultaneously for 5 
seconds until ''Ma'' + "nu" (Manual) appears 
alternately on the display.

 Note: press buttons (2) and (5) again for 5 se-
conds or wait 2 minutes without implementing 
any adjustment to exit from the calibration 
correction phase.

- Wait until the parameter b02 appears 
(adjustment of the boiler nominal heat output).

 Note: the boiler starts up in heating mode; if 
you wish to adjust the D.H.W., open a hot water 
tap after the burner goes on.

- Adjust parameter b02, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Paragraph 
3.16) depending on the type of gas.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

• Correction of boiler minimum heat output 
calibration.

- Press button (3) or (4) to select parameter b01 
(minimum boiler heat output during D.H.W.).

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

3.6 GAS VALVE CALIBRATION.
The valve calibration must be carried out when 
the gas valve or the P.C.B. is replaced or in the 
case of conversion to a different type of gas.

To access the calibration phase, proceed as 
described below (references Fig. 2-1):

Complete calibration
Access the valve calibration function.

Note: there must be no D.H.W. demand to access 
the gas valve calibration function.

Set parameter P15 to 5 and exit from the menu.

• Adjustment of boiler nominal thermal heat 
output

- Press buttons (2) and (5) simultaneously for 5 
seconds until "Au" + "to" (Automatic) appears 
alternately on the display.

 Note: press buttons (2) and (5) again for 5 
seconds or wait 2 minutes without implemen-
ting any adjustment to exit from the complete 
calibration phase.

- Wait until the parameter b02 appears 
(adjustment of the boiler nominal heat output).

 Note: the boiler starts up in heating mode; if 
you wish to adjust the D.H.W., open a hot water 
tap after the burner goes on.

- Adjust parameter b02, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Paragraph 
3.16) depending on the type of gas.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

 Attention: if during the adjustment phase, the 
boiler nominal heat output value is exceeded 
by 0.2 mbar (table Paragraph 3.16) you must 
exit and re-enter from the calibration step to 
rerun the adjustment.

To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- remove the voltage from the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- apply voltage to the appliance;
- select, using the boiler key, the gas parameter 

type (P01) and select (nG) in the case of me-
thane supply or (LG) in the case of LPG supply;

- Perform complete gas valve calibration
• adjust the boiler nominal heat output;
• adjust the boiler nominal heat output in do-

mestic hot water phase;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase (Paragraph 3.7);
- adjust (eventually) the maximum heating 

power (Paragraph 3.7);
- after completing conversion, apply the sticker, 

present in the conversion kit, near the data-pla-
te. Using an indelible marker pen, delete the 
data relative to the old type of gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (Paragraph 3.16).

3.5 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

Note: all boiler adjustment operations must be 
carried out by a qualified company (e.g. Autho-
rised After-Sales Assistance). Burner adjustment 
must be carried out using a differential "U" or 
digital type pressure gauge connected to the 
pressure socket located above the sealed chamber 
(det. 9 Fig. 1-27) and the gas valve pressure outlet 
(det. 1 Fig. 3-3), keeping to the pressure value 
given in the table (Paragraph 3.16) according to 
the type of gas for which the boiler is prepared.

Key:
 1 - Gas valve outlet pressure point
 2 - Coil
 3 - Wiring connector
 4 - Gas valve inlet pressure point

SGV 100 B&P GAS valve
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.
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- підтвердити встановлене значення, 
натискаючи кнопку «Reset» (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, якщо одночасно 
натиснути на 5 секунд кнопки (1) і (2).

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- Вибрати за допомогою кнопок (3) і (4) 
параметр, який ви хочете змінити в 
наступній таблиці:

- з м і н и т и  в і д п о в і д н е  з н а ч е н н я , 
використовуючи наступні таблиці, за 
допомогою кнопок (5) і (6);

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

Котел підготовлений для можливого 
програмування деяких параметрів роботи. 
При зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел 
у відповідності до ваших індивідуальних 
потреб.

Для доступу до фази програмування, слід діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

Інд. 
Параметр Параметр Опис Діапазон

(див. 9 Мал. 2-1)
За 

замовчуванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з 
правильним типом газу.

nG - метан
LG - 

зріджений газ

Встановлено 
відповідно 

до газу у 
використанні

P02

Затримка 
увімкнення 

опалення 
на запит від 
кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У 
випадку спеціальних систем (напр., зональні системи з термостатичними 
моторизованими клапанами і т.д..) увімкнення із затримкою може бути 
необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 

секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 

20 = 10 
хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника 
стає пов'язаним з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  
вимкн. (oF) вимкнення пальника відбувається при досягненні максимального 
значення.

on – Відносне 
oF - Фіксоване oF

P05
Мінімальна 
потужність 
опалення

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до 
фактично потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально 
в змінному полі тиску газу між мінімальною і максимальною потужністю 
опалення, в залежності від теплового навантаження приладу.
ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання 
до номінальної потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до 
номінальної потужності обігріву, яка регулюється, обираючи параметр (P06).
ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та 
"Максимальна потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє 
увімкнення котла і живлення модулятора струмом, рівним виставленому 
значенню. 

0 - 63 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 %
Задані згідно 
до заводських 
випробувань

P07

Затримка 
повторного 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті 
включення пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08
Час виходу на 
максимальну 
потужність

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення 
максимальної номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10
Потужність 
відсутність 

запалювання

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 
потужність розпалу покроково. Збільшуючи значення параметру, збільшується 
потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт 
температури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15
Тарування 
газового 
клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Керування 
клапаном Увага: не модифікувати цей параметр 0 - 2 2

P17
(якщо є)

Збільшення 
температури 
вимкнення 
живлення 
(опалення)

Підвищує температуру вимкнення подачі у фазі запалення тільки протягом 
перших 30 секунд. on - oF on

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.

- одновременно держать нажатыми в течение 
5 секунд кнопки (1) и (2) пока на дисплее не 
откроется режим программирования;

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) 
параметр, который необходимо изменить, 
указанный в следующей таблице:

- изменить соответствующее значение по 
следующим таблицам с помощью кнопок 
(5) и (6);

- подтвердить установленное значение 
нажатием кнопки Reset (Сброс) (1) 
приблизительно на 5 секунд.

 Примечание: Автоматический выход из 
режима настройки параметров – через 2 
мин или если держать нажатыми в течение 
примерно 5 секунд кнопки (1) и (2).

- При необходимости отрегулируйте 
давление газа кнопками «5» для увеличения 
и «6» для уменьшения. По окончании 
регулировки нажмите и держите в 
нажатом состоянии кнопку сброса (reset) 
(1) для занесения значения в память, что 
подтверждается отображением на дисплее 
мигающего значения данного параметра.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

Котел рассчитан на программирование ряда 
рабочих параметров. Изменяя эти параметры 
согласно приведённым ниже указаниям, 
можно настроить котел в соответствии с 
собственными потребностями.

Д л я  п о л у ч е н и я  д о с т у п а  к  ф а з е 
программирования необходимо выполнить 
следующие действия (см. Рис. 2-1):

- Сравните показания манометра с данными 
соответствующей таблицы (Параг. 3.16) в 
зависимости от типа газа.

- При необходимости отрегулируйте 
давление газа кнопками «5» для увеличения 
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 N.B.: operația este anulată dacă după 2 minute 
nu se apasă nicio tastă sau apăsând simultan 
timp de aproximativ 5 secunde tastele (1) și (2).

- apăsați simultan, timp de aproximativ 5 secun-
de tastele (1) și (2) până când pe display apare 
fereastra de programare;

- selectați cu ajutorul butoanelor (3) și (4) para-
metrul pe care doriți să îl modificați și care este 
indicat în următorul tabel:

- modificaţi valoarea corespunzătoare consul-
tând tabelele următoare folosind tastele (5) şi 
(6);

3.7 PROGRAMAREA PLĂCII 
ELECTRONICE.

Centrala este proiectată pentru programarea 
anumitor parametri de funcționare. Modificarea 
parametrilor conform descrierii de mai jos per-
mite adaptarea centralei la exigențele personale.

Pentru a avea acces la faza de programare, procedați 
după cum urmează (referințe Fig. 2-1):

Id 
Parametru Parametru Descriere Limite

(ref. 9 Fig. 2-1) Standard

P01 Selectarea tipului 
de gaz

Setarea acestei funcții are rol de reglare a centralei pentru a putea funcționa cu tipul 
adecvat de gaz.

nG - Metan
LG - GPL

Setat în 
funcție de 

tipul de gaz 
utilizat

P02

Întârziere porniri 
încălzire solicitate 

de termostatul 
pentru ambient 
și comanda de la 

distanță.

Centrala este setată să pornească după 3 secunde în urma unei solicitări. În cazul 
unor instalații speciale (de ex. cu vane termostatice motorizate etc.) poate fi necesară 
întârzierea aprinderii.

0 - 20  
(00 = 3 secunde 

01 = 30 se-
cunde 

02 = 1 minut 
20 = 10 minute)

0

P03
Set-point fix sau 
corelat apă caldă 

de consum

Prin setarea parametrului P0 în modalitate on oprirea arzătorului este condiționată 
de reglarea tempertaurii circuitului de apă de consum. În modalitate oF stingerea 
arzătorului are loc la atingerea valorii maxime.

on - corelat 
oF - fix oF

P05 Putere minimă de 
încălzire

Centrala este prevăzută cu modulație electronică; aceasta adaptează puterea centralei 
la cerințele efective ale utilizatorului. Așadar, centrala funcționează normal într-o 
gamă variabilă de presiune a gazului cuprinsă între puterea minimă și puterea maxi-
mă de încălzire în funcție de necesarul termic al instalației.
N.B.: centrala este fabricată și calibrată în faza de încălzire la putere nominală. Sunt 
necesare aproximativ 10 minute pentru a atinge puterea nominală de încălzire care 
poate fi modificată selectând parametrul (P06).
N.B.: selectarea parametrilor “Putere minimă de încălzire” și “Putere maximă de 
încălzire”, în prezența solicitării de încălzire, permite pornirea centralei și alimentarea 
modulatorului cu curent egal cu valoarea setată. 

0 - 63 %

Setat 
conform 

testelor din 
fabrică

P06 Putere maximă 
de încălzire 0 - 100 %

Setat 
conform 

testelor din 
fabrică

P07 Temporizator 
porniri încălzire

Centrala este prevăzută cu un temporizator electronic ce împiedică aprinderile prea 
frecvente ale arzătorului în regim de încălzire.

0 - 10 minute 
(0 = 30 secun-

de)
3

P08 Temporizator 
rampă încălzire

În faza de pornire, centrala efectuează o rampă de aprindere pentru a atinge puterea 
nominală maximă setată.

0 - 10 minute 
(0 = 30 secun-

de)
10

P10 Putere 
aprindere

Stabilește puterea la care trebuie să pornească centrala. Este posibilă reglarea primei 
trepte de aprindere lentă a vanei de gaz. Mărind valoarea parametrului, crește puterea 
de aprindere.

0 - 40 0

P13 Gradientul de 
temperatură Modifică valoarea de intervenție din cauza circulației insuficiente (E27)

0 - 15 
(0 = funcție 
dezactivată)

11

P14 Tipul centralei
Stabileşte tipul centralei şi modul de funcţionare al acesteia
1 = centrală cu cameră deschisă (NIKE)
2 = centrală cu cameră etanșă (EOLO)

1 - 2 2

P15 Calibrarea vanei 
de gaz

Permite calibrarea vanei de gaz
5 = calibrare completă
diferit de 5 = corecție calibrare

0 - 20 0

P16 Dispozitiv de 
control vană Atenție: nu modificați acest parametru 0 - 2 2

P17
(este  

prezent)

Mărire tempe-
ratură off circuit 

de tur 
(încălzire)

Mărește temperatura de oprire pe circuitul de tur în timpul fazei de aprindere numai 
în primele 30 de secunde. on - oF on

N.B.: parametrii P00, P04, P09, P11, P12 nu sunt utilizați pentru acest tip de centrală.
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- using keys (3) and (4), select the parameter to 
be changed indicated in the following table:

- adjust the corresponding value consulting the 
table using buttons (5) and (6);

- confirm the value set by pressing the Reset 
button (1) for about 5 seconds.

 Note: 2 minutes after no button is touched 
will automatically cancel the operation or by 
pressing buttons (1) and (2) simultaneously 
for about 5 seconds.

3.7 PROGRAMMING THE P.C.B.
The boiler is prepared for possible programming 
of several operation parameters. By modifying 
these parameters as described below, the boiler 
can be adapted according to specific needs.

To access the programming phase, proceed as 
follows (references Fig. 2-1):
- press buttons (1) and (2) for 5 about seconds 

until the programming mode is accessed on 
the display;

Id 
Parameter Parameter Description Range

(ref. 9 Fig. 2-1) Default

P01 Gas type selec-
tion

The setting of this function is used to adjust the boiler so that it can operate with the 
correct type of gas

nG - Methane
LG - LPG

Set accor-
ding to the 
gas being 

used

P02

Heating swi-
tch-on delay 
request from 

room thermos-
tat and remote 

control.

The boiler is set to switch-on 3 seconds after the request. In the event of particular 
systems (e.g. area systems with motorised thermostatic valves etc.) it may be necessa-
ry to delay ignition

0 - 20  
(00 = 3 seconds 
01 = 30 seconds 
02 = 1 minute 
20 = 10 minu-

tes)

0

P03

Fixed or corre-
lated domestic 
hot water set-

point

By setting the parameter P3 in on mode, burner disabling is correlated to the 
adjustment of the domestic hot water temperature. In OFF mode, the burner is swit-
ched off at maximum value.

on - correlated 
oF - fixed oF

P05 Minimum CH 
output

The boiler also has electronic modulation that adapts the boiler potentiality to the 
effective heating demand of the house. Then the boiler works normally in a variable 
gas pressure field between the minimum heating output and the maximum heating 
output depending on the system's heating load.
Note: the boiler is produced and calibrated in the central heating phase at nominal 
output. Approximately 10 minutes are needed to reach the nominal heat output, 
which can be changed using the parameter (P06).
Note: the selection of the “Minimum heating output” and “Maximum heating output” 
parameters, in presence of a heating request, allows boiler ignition and power supply 
of the modulator with current equal to the value of the respective set value. 

0 - 63 %

Set 
according 
to factory 
inspection

P06 Maximum central 
heating output 0 - 100 %

Set 
according 
to factory 
inspection

P07 Central heating 
ignitions timer

The boiler has electronic timing, which prevents the burner from igniting too often in 
central heating mode.

0 - 10 minutes 
(0 = 30 se-

conds)
3

P08 Central heating 
ramp timer

In the ignition phase, the boiler performs an ignition ramp in order to arrive at the 
maximum nominal power set.

0 - 10 minutes 
(0 = 30 se-

conds)
10

P10 Power 
ignition

Establishes the power at which the boiler must switch on. The 1st gas valve step soft 
ignition step can be set. The ignition power increases as the parameter value is increased. 0 - 40 0

P13 Temperature 
gradient Change the insufficient circulation intervention value (E27)

0 - 15 
(0 = Function 
deactivated)

11

P14 Boiler type
Establishes the boiler type and its functioning mode
1 = open chamber boiler (NIKE)
2 = sealed chamber boiler (EOLO)

1 - 2 2

P15 Gas valve cali-
bration

Allows the gas valve to be calibrated
5 = complete calibration
different from 5 = calibration correction

0 - 20 0

P16 Valve check Attention: do not change this parameter 0 - 2 2
P17

(if it’s 
present)

Flow off tempera-
ture increase 

(Central heating)
Increases the flow off temperature at ignition only in the first 30 seconds. on - oF on

Note: parameters P00, P04, P09, P11 and P12 are not used for this boiler model.
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3.13 ПЕРІОДИЧНЕ 
САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.

Під час роботи в режимі опалення або при 
котлі в положенні "stand-by" ця функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / живлення котла. У разі роботи 
в режимі ГВП, самоперевірка включається 
протягом 10 хвилин після закінчення роботи 
і триває приблизно 10 секунд.

N . B. :  п і д  ча с  с а мопе р е в і рк и  ко тел 
залишається неактивним, включаючи 
сигнальні повідомлення.

3.8 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУС».
При активації цієї функції, котел примусово 
виводиться на максимальну потужності 
опалення (P06) на 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі регулювання, 
а к т и в н и м и  з а л и ш а ю т ь с я  т і л ь к и 
запобіжний термостат температури та 
обмежувальний термостат. Для увімкнення 
функції "сажотрус", необхідно утримувати 
натисненою кнопку "Reset" мінімум 5 секунд, 
на активацію функції вкаже блимання 
символів (8 та 11 Мал. 2-1). Ця функція 
дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Після завершення перевірок слід 
вимкнути функцію, вимикаючи і вмикаючи 
котел, або просто утримуючи натисненою 
кнопку скидання "reset" протягом 5 секунд 
(1 Мал. 2-1).
Натискаючи кнопки (3 або 4), можна 
відповідно відрегулювати максимальну 
потужність обігріву для P06 і для P05. 
Натискаючи кнопки (5 або 6) можна 
змінювати потужність на один відсотковий 
пункт.

При бажанні скористатися функцією 
"сажотрус" у режимі ГВП, необхідно 
відкрити кран гарячої сантехнічної води 
після увімкнення пальника.

Натискаючи кнопки (3 або 4), можна 
налаштувати на 0% або на 100% максимальну 
потужність котла. Натискаючи кнопки (5 
або 6) можна змінювати потужність на один 
відсотковий пункт.

ПРИМІТКА: відображення відсоткового 
значення потужності котла чергується із 
відображенням температури, яку зчитує 
датчик подачі.

3.9 ТАЙМЕР ОПАЛЕННЯ.
Котел укомплектований електронним 
хронометром, що запобігає надто частим 
включенням пальника у фазі опалення. 
Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 3 хвилини. 
Щоб встановити інші значення таймера, слід 
дотримуватись інструкцій для встановлення 
параметрів, обираючи параметр (P07) і 
встановлюючи його на одне із значень, 
поданих у відповідній таблиці.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО ВУЗЛА.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

В робочому режимі "літо" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз на добу, приблизно на 30 секунд, щоб 
знизити ризик блокування насоса через 
довготривале простоювання.
В робочому режимі "зима" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз через кожні 3 години на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ.

Якщо температура води у зворотній лінії 
опалення зменшується навіть нижче за 4°C, 
котел починає працювати, щоб досягти 
температури 42°C.
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Натискаючи кнопки (3 або 4), можна 
налаштувати на 0% або на 100% максимальну 
потужність котла. Натискаючи кнопки (5 
або 6) можна змінювати потужність на один 
відсотковий пункт.

ПРИМІТКА: відображення відсоткового 
значення потужності котла чергується із 
відображенням температури, яку зчитує 
датчик подачі.

3.9 ТАЙМЕР ОПАЛЕННЯ.
Котел укомплектований електронним 
хронометром, що запобігає надто частим 
включенням пальника у фазі опалення. 
Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 3 хвилини. 
Щоб встановити інші значення таймера, слід 
дотримуватись інструкцій для встановлення 
параметрів, обираючи параметр (P07) і 
встановлюючи його на одне із значень, 
поданих у відповідній таблиці.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО ВУЗЛА.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИ-БЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

В робочому режимі "літо" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз на добу, приблизно на 30 секунд, щоб 
знизити ризик блокування насоса через 
довготривале простоювання.
В робочому режимі "зима" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз через кожні 3 години на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД 
ЗАМЕРЗАННЯ.

Якщо температура води у зворотній лінії 
опалення зменшується навіть нижче за 4°C, 
котел починає працювати, щоб досягти 
температури 42°C.
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3.13 ПЕРІОДИЧНЕ 
САМОТЕСТУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТ.
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натисненою кнопку "Reset" мінімум 5 секунд, 
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3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

При работе в режиме отопления или если 
котел находится в режиме ожидания, эта 
функция активируется через каждые 18 часов 
после последней проверки / подачи питания 
на котел. При работе котла в режиме ГВС 
самопроверка запускается примерно на 10 
секунд через 10 минут после произведённого 
забора воды.

Примечание: во время самопроверки все 
функции котла остаются в неактивном 
состоянии, в том числе сигналы оповещения.

3.8 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции котел 
включается на максимальной мощности 
отопления (Р06) на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
о с у щ е с т в и т ь  н и к а к и е  н а с т р о й к и 
и единственным активным контролем 
температуры остается датчик подачи и 
предельный термостат. Для запуска функции 
трубочиста, держать нажатой кнопку “Сброс” 
(Reset) в течении 5 сек, при отсутствии 
запроса ГВС.  Включение данной функции 
отображается миганием символов (8 и 11 
Рис. 2-1). Эта функция позволяет технику 
проверить параметры горения. По окончании 
проверки отключить данную функцию, 
выключая и повторно включая котел, или 
просто нажимая и держа нажатой кнопку 
reset в течение примерно 5 секунд (1 Рис. 2-1).
Нажатием кнопок (3 или 4) можно установить 
максимальную и минимальную мощность 
отопления, соответственно «Р06» и «Р05». 
Нажатием кнопок (5 или 6) можно изменить 
мощность на один процентный пункт.

Е сли т р е буе тся  вк лючить фу нкцию 
“трубочиста” в режиме ГВС, необходимо 
открыть кран ГВС после включения горелки.

Примечание: отображение в процентах 
мощности котла чередуется с отображением 
температуры, подачи теплоносителя. При 
выполнении регулировки кнопками «5» и «6» 
на дисплее появляются числа. Их величина 
никакой роли не играет, имеет значение 
только то, что при нажатии кнопок эта 
величина меняется.

3.9 ЗАДЕРЖКА ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ГОРЕЛКИ.

Котел оснащён электронным реле времени, 
который предотвращает частое зажигание 
горелки в режиме отопления. В базовом 
варианте котел поставляется с предустановкой 
реле времени на 3 минуты. Для настройки других 
временных интервалов следует выполнять 
инструкции по установке параметров, выбирая 
параметр (Р07) и устанавливая одно из значений 
из соответствующей таблицы.

3.10 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Котел оснащён функцией, которая каждые 24 
часа запускает 3-ходовой моторизированный 
блок, выполняя полный цикл с целью 
уменьшения риска его блокировки вследствие 
продолжительного простоя.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

В режиме работы “лето” ( ) котел оснащён 
функцией, который запускает насос не реже 
1 раза каждые 24 часа на 30 секунд с целью 
уменьшения риска блокировки вследствие 
продолжительного простоя.
В режиме работы “зима” ( ) котел оснащён 
функцией, запускающий насос 1 раз каждые 
3 часа на 30 секунд.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Если температ ура возврата воды из 
отопительной системы ниже 4°C, котел 
включается до достижения температуры 42°C.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

При работе в режиме отопления или если 
котел находится в режиме ожидания, эта 
функция активируется через каждые 18 часов 
после последней проверки / подачи питания 
на котел. При работе котла в режиме ГВС 
самопроверка запускается примерно на 10 
секунд через 10 минут после произведённого 
забора воды.

Примечание: во время самопроверки все 
функции котла остаются в неактивном 
состоянии, в том числе сигналы оповещения.

3.8 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции котел 
включается на максимальной мощности 
отопления (Р06) на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
о с у щ е с т в и т ь  н и к а к и е  н а с т р о й к и 
и единственным активным контролем 
температуры остается датчик подачи и 
предельный термостат. Для запуска функции 
трубочиста, держать нажатой кнопку “Сброс” 
(Reset) в течении 5 сек, при отсутствии 
запроса ГВС.  Включение данной функции 
отображается миганием символов (8 и 11 
Рис. 2-1). Эта функция позволяет технику 
проверить параметры горения. По окончании 
проверки отключить данную функцию, 
выключая и повторно включая котел, или 
просто нажимая и держа нажатой кнопку 
reset в течение примерно 5 секунд (1 Рис. 2-1).
Нажатием кнопок (3 или 4) можно установить 
максимальную и минимальную мощность 
отопления, соответственно «Р06» и «Р05». 
Нажатием кнопок (5 или 6) можно изменить 
мощность на один процентный пункт.

Е сли т р е буе тся  вк лючить фу нкцию 
“трубочиста” в режиме ГВС, необходимо 
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В режиме работы “зима” ( ) котел оснащён 
функцией, запускающий насос 1 раз каждые 
3 часа на 30 секунд.
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IN
ST

A
LA

TO
R

U
TI

LI
ZA

TO
R

TE
H

N
IC

IA
N

3.13 VERIFICAREA PERIODICĂ 
AUTOMATĂ A PLĂCII ELECTRONICE.

În timpul funcționării în regim de încălzire sau 
când centrala este în stand-by, funcția este activată 
la fiecare 18 ore de la ultima verificare / alimentare 
a centralei. În cazul regimului de funcționare apă 
caldă de consum verificarea automată începe în 
termen de 10 minute de la încheierea solicitării în 
curs și are o durată de aprox. 10 secunde.

N.B.: în timpul verificării automate centrala nu 
este activă.

3.8 FUNCȚIA “COȘAR".
Activarea acestei funcții permite funcționarea 
forțată a centralei la puterea maximă de încălzire 
(P06) timp de 15 minute.
În acest regim de funcționare sunt excluse toate 
reglările și rămâne activ doar termostatul de si-
guranță pentru temperatură și cel pentru tempe-
ratura limită. Pentru a activa funcția coșar țineți 
apăsată tasta Reset timp de cel puțin 5 secunde; 
activarea acesteia este indicată de simbolurile 
intermitente (8 și 11 Fig. 2-1). Această funcție 
permite tehnicianului verificarea parametrilor 
combustiei. La încheierea operațiilor de control 
dezactivați funcția: opriți și porniți centrala sau 
apăsați tasta reset timp de aproximativ 5 secunde 
(1 Fig. 2-1).
Apăsând tastele (3 sau 4) este posibilă reglarea 
puterii maxime de încălzire a P06 și P05. Apăsând 
tastele (5 sau 6) este posibilă reglarea puterii cu 
un procent.

În cazul în care se dorește executarea funcției 
”coșar” în modalitate apă de consum, deschi-
deți robinetul de apă caldă după ce ați aprins 
arzătorul.

Apăsând tastele (3 sau 4) este posibilă reglarea 
la 0% și la 100% puterea maximă a centralei 
Apăsând tastele (5 sau 6) este posibilă reglarea 
puterii cu un procent.

N.B.: sunt afișate alternativ procentul puterii 
centralei și temperatura citită de sonda aflată pe 
circuitul de tur.

3.9 TEMPORIZARE ÎNCĂLZIRE.
Centrala este dotată cu un temporizator elec-
tronic care împiedică pornirile prea frecvente 
ale arzătorului în regim de încălzire. Centrala 
este livrată standard cu temporizatorul reglat 
la 3 minute. Pentru a regla temporizarea la alte 
valori, urmaţi instrucţiunile de setare a parame-
trilor: selectaţi parametrul (P07) şi setaţi-l la una 
dintre valorile indicate în tabelul corespunzător.

3.10 FUNCŢIA ANTIBLOCARE A VANEI 
CU TREI CĂI.

Centrala este prevăzută cu o funcţie care, după 24 
de ore de la ultima funcţionare a grupului moto-
rizat cu trei căi, îl activează iar acesta execută un 
ciclu complet, cu scopul de a reduce riscul blo-
cării grupului din cauza inactivităţii prelungite.

3.11 FUNCȚIA ANTIBLOCARE POMPĂ.
În regim de funcționare "vară" ( ) centrala este 
prevăzută cu o funcție care pornește pompa cel 
puțin o dată la 24 ore, timp de 30 de secunde cu 
scopul de a reduce riscul de blocare a pompei 
datorită inactivității prelungite.
În regim de funcționare "iarnă" ( ) centrala 
este prevăzută cu o funcție care pornește pompa 
cel puțin o dată la 3 ore timp de 30 de secunde.

3.12 FUNCȚIA ANTIÎNGHEȚ 
CALORIFERE.

Dacă apa din circuitul de retur al instalației atinge 
o temperatură mai mică de 4°C, centrala începe 
să funcționeze, până când atinge 42°C.
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3.8 "CHIMNEY SWEEP” FUNCTION.
When activated, this function forces the boiler 
at max. output (P06) for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and 
only the temperature safety thermostat and the 
limit thermostat remain active. To activate the 
chimney sweep function, press the Reset key 
for at least 5 seconds. Its activation is indicated 
by the flashing symbols (8 and 11 Fig. 2-1). This 
function allows the technician to check the com-
bustion parameters. After the checks disable the 
function, switching the boiler off and then on 
again or simply by pressing the reset button for 
about 5 seconds (1 Fig. 2-1).
The maximum heating power can be set to P06 
and P05 by pressing buttons (3 or 4). The power 
can be adjusted by one percentage point by 
pressing buttons (5 or 6).
If you wish to run the "chimney sweep" function 
in D.H.W., open a D.H.W. tap after switching 
the burner on.

The maximum boiler power can be set to 0% and 
100% by pressing buttons (3 or 4). The power can 
be adjusted by one percentage point by pressing 
buttons (5 or 6).

Note: the display of the boiler power percentage 
alternates with the display of the temperature 
read by the flow probe.

3.9 HEATING TIMER.
The boiler has an electronic timing device that 
prevents the burner from igniting too often in 
the heating phase. The boiler is supplied as per 
standard with a timer adjusted at 3 minutes. To 
adjust the timer values, follow instructions for 
parameter settings by selecting parameter (P07) 
and set it with one of the values indicated on the 
relative table.

3.10 THREE-WAY ANTI-BLOCK SYSTEM.
The boiler is supplied with a function that ac-
tivates the motorised three-way unit every 24 
hours, carrying out a complete cycle in order 
to reduce the risk of three-way block due to 
prolonged inactivity.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
In the “summer” functioning mode ( ) the 
boiler has a function that starts the pump at least 
once every 24 hours for 30 seconds in order to 
reduce the risk of the pump becoming blocked 
due to prolonged inactivity.
In the “winter” functioning mode ( ) the boiler 
has a function that makes the pump start at least 
once every 3 hours for 30 seconds.

3.12 RADIATORS ANTIFREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.13 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in standby, the function activates 
every 18 hours after the last boiler check/power 
supply. In case of functioning in domestic hot 
water mode the self-check starts within 10 minu-
tes after the end of the withdrawing in progress, 
for duration of approx. 10 seconds.

Note: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.



28

3-4

3

2
2

4

1

3

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

3.14 ЗНЯТТЯ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти рамку (1), тримаючи її за бортики і 

потягнувши на себе, як вказують стрілки.
- Відгвинтити 2 передні гвинти (2) і 2 нижні 

гвинти (3) кріплення обшивки (4).
- Потягніть на себе обшивку (4), одночасно 

штовхаючи її вгору таким чином, щоб зняти 
її з верхніх гачків.
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наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти рамку (1), тримаючи її за бортики і 

потягнувши на себе, як вказують стрілки.
- Відгвинтити 2 передні гвинти (2) і 2 нижні 

гвинти (3) кріплення обшивки (4).
- Потягніть на себе обшивку (4), одночасно 

штовхаючи її вгору таким чином, щоб зняти 
її з верхніх гачків.
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потягнувши на себе, як вказують стрілки.
- Відгвинтити 2 передні гвинти (2) і 2 нижні 

гвинти (3) кріплення обшивки (4).
- Потягніть на себе обшивку (4), одночасно 

штовхаючи її вгору таким чином, щоб зняти 
її з верхніх гачків.

3.14 ДЕМОНТАЖ КОЖУХА.
Для упрощения проведения технического 
обслуживания котла можно полностью 
демонтировать кожух, следуя приведенным 
ниже простым указаниям (Рис.3-4):
- Отсоединить декоративную рамку (1), для 

этого взять ее за края и потянуть на себя в 
направлении, указанном стрелками.

- Отвинтить 2 передних (2) и 2 нижних 
крепежных винта кожуха.

- Потянуть кожух (4) на себя, одновременно 
подтолкнуть его вверх так,  чтобы снять его 
с верхних крюков.
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3.14 DEMONTAREA MANTALEI.
Pentru o întreținere ușoară a centralei demontați 
complet mantaua respectând următoarele instru-
cțiuni (Fig. 3-4):
- Scoateți rama (1): prindeți de margini și tra-

geți spre dumneavoastră conform indicațiilor 
săgeților.

- Desfaceți cele 2 șuruburi frontale (2) și cele 2 
șuruburi inferioare (3) de fixare a mantalei (4).

- Trageți spre dumneavoastră mantaua (4) și în 
același timp împingeți-o în sus pentru a o putea 
extrage din cârligele superioare.IN
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3.14 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows (Fig. 3-4):
- Remove the frame (1) holding the edges and 

pulling it towards you as indicated by the ar-
rows.

- Undo the 2 front screws (2) and the 2 lower 
screws (3) which fasten the casing (4).

- Pull the casing (4) towards yourself and up 
at the same time to detach it from the upper 
hooks.
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3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

- Перевірити функціональність електроду.
- Перевірка збереження і  ціліснос ті 

електричної системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бу ти 

розміщені у кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів 

почорніння або обгоряння.
Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено чинними нормами.

- Перевірте щільність газової системи 
пристрою та його внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою 
контролю відсу тності газу і робот у 
елек т р од у  кон т р олю пол у м 'я ,  час 
спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- П е р е в і р и т и ,  щ о б  з а п о в н е н і с т ь 
розширювального бачку опалення, після 
спуску тиску системи до нуля (читається з 
манометру котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої 
безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - pеле тиску води;

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Перевірити, щоб PH води системи був у 

межах від 7 до 8,5.
- Очищення теплообмінника з боку димових 

газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності 

зносу або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи 

котла.
- Перевірте правильність калібрування 

пальника у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
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пристрою та його внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою 
контролю відсу тності газу і робот у 
елек т р од у  кон т р олю пол у м 'я ,  час 
спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- П е р е в і р и т и ,  щ о б  з а п о в н е н і с т ь 
розширювального бачку опалення, після 
спуску тиску системи до нуля (читається з 
манометру котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої 
безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - pеле тиску води;
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пальника у фазі нагрівання води і опалення.
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 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

М
О

Н
ТА

Ж
Н

И
К

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Ч
ТЕ

Х
Н

ІК

Eolo Mythos Dom 10 1E

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
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пристрою та його внутрішньої системи.
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спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.
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безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:
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обладнання, а зокрема:

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

- Перевірити функціональність електроду.
- Перевірка збереження і  ціліснос ті 

електричної системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бу ти 

розміщені у кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів 

почорніння або обгоряння.
Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено чинними нормами.

- Перевірте щільність газової системи 
пристрою та його внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою 
контролю відсу тності газу і робот у 
елек т р од у  кон т р олю пол у м 'я ,  час 
спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- П е р е в і р и т и ,  щ о б  з а п о в н е н і с т ь 
розширювального бачку опалення, після 
спуску тиску системи до нуля (читається з 
манометру котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої 
безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - pеле тиску води;

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Перевірити, щоб PH води системи був у 

межах від 7 до 8,5.
- Очищення теплообмінника з боку димових 

газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності 

зносу або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи 

котла.
- Перевірте правильність калібрування 

пальника у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

- Перевірити функціональність електроду.
- Перевірка збереження і  ціліснос ті 

електричної системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бу ти 

розміщені у кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів 

почорніння або обгоряння.
Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено чинними нормами.

- Перевірте щільність газової системи 
пристрою та його внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою 
контролю відсу тності газу і робот у 
елек т р од у  кон т р олю пол у м 'я ,  час 
спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- П е р е в і р и т и ,  щ о б  з а п о в н е н і с т ь 
розширювального бачку опалення, після 
спуску тиску системи до нуля (читається з 
манометру котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої 
безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - pеле тиску води;

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Перевірити, щоб PH води системи був у 

межах від 7 до 8,5.
- Очищення теплообмінника з боку димових 

газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності 

зносу або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи 

котла.
- Перевірте правильність калібрування 

пальника у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

- Перевірити функціональність електроду.
- Перевірка збереження і  ціліснос ті 

електричної системи, а зокрема:
 - електричні проводи повинні бу ти 

розміщені у кабель-каналах;
 - на них не повинно бути жодних слідів 

почорніння або обгоряння.
Примітка: в ході періодичного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опалення, 
як це передбачено чинними нормами.

- Перевірте щільність газової системи 
пристрою та його внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою 
контролю відсу тності газу і робот у 
елек т р од у  кон т р олю пол у м 'я ,  час 
спрацьовування якого повинен бути 
менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоку 
води і окислення в / біля місцях з'єднання.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- П е р е в і р и т и ,  щ о б  з а п о в н е н і с т ь 
розширювального бачку опалення, після 
спуску тиску системи до нуля (читається з 
манометру котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально переконатися, що пристрої 
безпеки та контролю встановлені вірно і 
не призведуть до короткого замикання, а 
зокрема:

 - захисний термостат по температурі;
 - pеле тиску води;

3.15 ЩОРІЧНИЙ ОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРЕГАТУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи з 
огляду та технічного обслуговування.
- Перевірити, щоб PH води системи був у 

межах від 7 до 8,5.
- Очищення теплообмінника з боку димових 

газів.
- Очищення основного пальника.
- Огляньте та пересвідчитесь у відсутності 

зносу або корозії всередині витяжної шафи.
- Перевірити стійкість розпалу і роботи 

котла.
- Перевірте правильність калібрування 

пальника у фазі нагрівання води і опалення.
- Перевірити та відрегулювати безперебійну 

роботу пристрою управління і контролю 
обладнання, а зокрема:

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Ф у н к ц і о н у в а н н я  з а г а л ь н о г о 
електровимикача, розміщеного перед 
котлом;

 - Функціон ув ання дат чика гарячої 
сантехнічної води.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ОПАЛЕН.

+
СИСТЕМА 

ГВП

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 СИСТЕМА 
ГВП

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4
7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

- Проверка работы электрода.
- Проверка сохранности и целостности 

электрооборудования, в частности:
 - электрические провода должны быть 

проложены по кабельным каналам;
 - они не должны быть почерневшими или 

подгоревшими.
Примечание: в дополнение к ежегодному 
техническому обслуживанию необходимо 
также проводить проверк у сис темы 
отопления; периодичность и порядок 
указанной проверки должны соответствовать 
действующим нормативным требованиям.

- Проверка герметичности газовой системы 
и всей внутренней установки.

- Проверка срабатывания устройства защиты 
при отсутствии газа ионизационного 
контроля пламени, время срабатывания 
должно быть менее 10 секунд.

- Визуальная проверка на отсутствие утечек 
воды и окисления на соединениях.

- Визуальная проверка на отсутствие засора 
в сливе предохранительного водяного 
клапана.

- П р о в е р к а  д а в л е н и я  в о з д у х а 
расширительного бака после сбрасывания 
давления в системе до нуля (по показаниям 
маноме тра котла),  которая должна 
составлять 1,0 бар.

- Проверка статического давления в системе 
(при системе в холодном состоянии и после 
доливки воды в нее через кран заполнения), 
которое должно составлять от 1 до 1,2 бар.

- Визуальная проверка устройств защиты 
и управления на отсутствие короткого 
замыкания и/или несанкционированных 
модификаций, в частности:

 - предохранительный температурный 
термостат;

 - реле давления воды.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по контролю и 
техническому обслуживанию.
- Проверить, чтобы значение рН воды в 

системе составляло от 7 до 8,5;
- Чистка теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Чистка главной горелки.
- Визуальная проверка отсу тствия на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверка правильности включения и 
функционирования системы.

- Проверка правильности настройки газового 
клапана в режимах ГВС и отопления.

- Проверка правильности работы устройств 
управления и регулировки системы, в 
частности:

 - срабатывание главного электровыключателя, 
установленного за пределами котла;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
ГВС

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

- Проверка работы электрода.
- Проверка сохранности и целостности 

электрооборудования, в частности:
 - электрические провода должны быть 

проложены по кабельным каналам;
 - они не должны быть почерневшими или 

подгоревшими.
Примечание: в дополнение к ежегодному 
техническому обслуживанию необходимо 
также проводить проверк у сис темы 
отопления; периодичность и порядок 
указанной проверки должны соответствовать 
действующим нормативным требованиям.

- Проверка герметичности газовой системы 
и всей внутренней установки.

- Проверка срабатывания устройства защиты 
при отсутствии газа ионизационного 
контроля пламени, время срабатывания 
должно быть менее 10 секунд.

- Визуальная проверка на отсутствие утечек 
воды и окисления на соединениях.

- Визуальная проверка на отсутствие засора 
в сливе предохранительного водяного 
клапана.

- П р о в е р к а  д а в л е н и я  в о з д у х а 
расширительного бака после сбрасывания 
давления в системе до нуля (по показаниям 
маноме тра котла),  которая должна 
составлять 1,0 бар.

- Проверка статического давления в системе 
(при системе в холодном состоянии и после 
доливки воды в нее через кран заполнения), 
которое должно составлять от 1 до 1,2 бар.

- Визуальная проверка устройств защиты 
и управления на отсутствие короткого 
замыкания и/или несанкционированных 
модификаций, в частности:

 - предохранительный температурный 
термостат;

 - реле давления воды.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по контролю и 
техническому обслуживанию.
- Проверить, чтобы значение рН воды в 

системе составляло от 7 до 8,5;
- Чистка теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Чистка главной горелки.
- Визуальная проверка отсу тствия на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверка правильности включения и 
функционирования системы.

- Проверка правильности настройки газового 
клапана в режимах ГВС и отопления.

- Проверка правильности работы устройств 
управления и регулировки системы, в 
частности:

 - срабатывание главного электровыключателя, 
установленного за пределами котла;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
ГВС

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9
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3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ.

- Проверка работы электрода.
- Проверка сохранности и целостности 

электрооборудования, в частности:
 - электрические провода должны быть 

проложены по кабельным каналам;
 - они не должны быть почерневшими или 

подгоревшими.
Примечание: в дополнение к ежегодному 
техническому обслуживанию необходимо 
также проводить проверк у сис темы 
отопления; периодичность и порядок 
указанной проверки должны соответствовать 
действующим нормативным требованиям.

- Проверка герметичности газовой системы 
и всей внутренней установки.

- Проверка срабатывания устройства защиты 
при отсутствии газа ионизационного 
контроля пламени, время срабатывания 
должно быть менее 10 секунд.

- Визуальная проверка на отсутствие утечек 
воды и окисления на соединениях.

- Визуальная проверка на отсутствие засора 
в сливе предохранительного водяного 
клапана.

- П р о в е р к а  д а в л е н и я  в о з д у х а 
расширительного бака после сбрасывания 
давления в системе до нуля (по показаниям 
маноме тра котла),  которая должна 
составлять 1,0 бар.

- Проверка статического давления в системе 
(при системе в холодном состоянии и после 
доливки воды в нее через кран заполнения), 
которое должно составлять от 1 до 1,2 бар.

- Визуальная проверка устройств защиты 
и управления на отсутствие короткого 
замыкания и/или несанкционированных 
модификаций, в частности:

 - предохранительный температурный 
термостат;

 - реле давления воды.

3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по контролю и 
техническому обслуживанию.
- Проверить, чтобы значение рН воды в 

системе составляло от 7 до 8,5;
- Чистка теплообменника со стороны 

дымовых газов.
- Чистка главной горелки.
- Визуальная проверка отсу тствия на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверка правильности включения и 
функционирования системы.

- Проверка правильности настройки газового 
клапана в режимах ГВС и отопления.

- Проверка правильности работы устройств 
управления и регулировки системы, в 
частности:

 - срабатывание главного электровыключателя, 
установленного за пределами котла;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600
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.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
ГВС

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9
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3.16 PUTEREA UTILĂ VARIABILĂ.

- Verificați funcționalitatea electrodului.
- Verificați păstrarea și integritatea instalației 

electrice și în special:
 - firele de alimentare electrică trebuie să fie 

așezate în canale de protecție;
 - nu trebuie să fie existe urme negre sau arsuri.
N.B.: în plus față de întreținerea anuală, trebuie 
să controlați instalația termică, la intervalele 
de timp și conform modalităților indicate de 
normele tehnice în vigoare.

- Verificați etanșeitatea circuitului de gaz a apa-
ratului și a instalației interioare.

- Verificați intervenția dispozitivului de protecție 
în cazul întreruperii alimentării cu gaz și de 
control a flăcării; verificați ca timpul relativ de 
intervenție să fie mai mic de 10 secunde.

- Verificați vizual să nu existe scurgeri de apă și 
racorduri oxidate.

- Controlați vizual ca evacuarea supapelor de 
siguranță a apei să nu fie obturată.

- Verificați ca după descărcarea presiunii din 
instalație și aducerea acesteia la zero (vizibilă 
pe manometrul centralei), presiunea vasului de 
expansiune este de 1,0 bar.

- Verificați ca presiunea statică din instalație (cu 
instalația rece și după reîncărcarea instalației 
prin intermediul robinetului de umplere) să 
fie cuprinsă între 1 și 1,2 bar.

- Verificați vizual ca dispozitivele de siguranță și 
de control să nu fi suferit modificări și/sau să 
fie în scurtcircuit, în special:

 - termostatul de siguranță pentru temperatură;
 - presostatul de apă;

3.15 VERIFICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
ANUALĂ A APARATULUI.

Următoarele operațiuni de verificare și întreți-
nere trebuie efectuate cu o frecvență cel puțin 
anuală.
- Verificați ca pH-ul apei din instalație trebuie 

să fie cuprins între 7 și 8,5.
- Curățați partea de gaze de ardere a schimbăto-

rului de căldură.
- Curățați arzătorul principal.
- Verificați vizual ca conducta pentru gazele de 

ardere să nu fie deteriorată sau să prezinte urme 
de coroziune.

- Controlați ca pornirea și funcționarea să fie 
regulate.

- Verificați corecta reglare a arzătorului în regim 
de apă caldă de consum și de încălzire.

- Verificați corecta funcționare a dispozitivelor 
de comandă și de reglare ale aparatului, în 
special:

 - intervenția întreruptorului electric general 
aflat în afara centralei;

 - intervenția termostatului de reglare a insta-
lației;

 - intervenția termostatului de reglare a apei de 
consum.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

PUTERE  
TERMICĂ

PUTERE  
TERMICĂ

APĂ DE 
CON-
SUM

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 11,84 120,8 1,91 25,89 264,0 1,88 33,23 338,9
21,0 18060 2,44 10,76 109,7 1,82 23,71 241,8 1,79 30,27 308,7
20,0 17200 2,33 9,75 99,4 1,74 21,66 220,9 1,71 27,50 280,4
19,0 16340 2,22 8,81 89,8 1,65 19,72 201,1 1,63 24,90 254,0
18,0 15480 2,11 7,93 80,9 1,57 17,88 182,3 1,55 22,47 229,2
17,0 14620 2,00 7,11 72,5 1,49 16,14 164,6 1,46 20,19 205,9
16,0 13760 1,89 6,34 64,7 1,41 14,50 147,8 1,39 18,06 184,2
15,0 12900 1,78 5,63 57,4 1,33 12,93 131,9 1,31 16,06 163,8
14,0 12040 1,67 4,97 50,6 1,25 11,45 116,8 1,23 14,20 144,8
13,0 11180 1,56 4,35 44,4 1,17 10,05 102,5 1,15 12,45 127,0
12,0 10320 1,45 3,78 38,6 1,09 8,72 88,9 1,07 10,83 110,5
11,0 9460 1,35 3,26 33,3 1,00 7,46 76,1 0,99 9,33 95,2
10,0 8600 ÎNCĂL-

ZIRE
+

APĂ DE 
CONSUM

1,24 2,79 28,4 0,92 6,27 63,9 0,91 7,95 81,1

9,0 7740 1,12 2,36 24,0 0,84 5,15 52,5 0,83 6,68 68,1

8,0 6880 APĂ DE 
CON-
SUM

1,01 1,97 20,1 0,76 4,09 41,8 0,74 5,53 56,4

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9
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3.16 VARIABLE HEAT OUTPUT.

- Check the function of the electrode.
- Check the condition and integrity of the elec-

trical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.
Note: in addition to yearly maintenance, one 
must also check the thermal system, with 
frequency and procedures that comply with the 
indications of the technical regulations in force.

- Check sealing efficiency of gas circuit and the 
internal system.

- Check the intervention of the device against no 
gas ionisation flame control. Intervention time 
must be less than 10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valve 
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler pressure 
gauge), the expansion vessel load is at 1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filling valve) is between 1 and 1.2 
bar.

- Check visually that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
 - water pressure switch;

3.15 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Check that the system's water PH is between 7 

and 8.5.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the flue hood for deterioration 

or corrosion.
- Check correct lighting and operation.
- Ensure correct calibration of the burner in 

domestic water and heating phases.
- Check correct operation of control and 

adjustment devices and in particular:
 - intervention of main electrical switch positi-

oned outside of the boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat inter-

vention.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 11.84 120.8 1.91 25.89 264.0 1.88 33.23 338.9
21.0 18060 2.44 10.76 109.7 1.82 23.71 241.8 1.79 30.27 308.7
20.0 17200 2.33 9.75 99.4 1.74 21.66 220.9 1.71 27.50 280.4
19.0 16340 2.22 8.81 89.8 1.65 19.72 201.1 1.63 24.90 254.0
18.0 15480 2.11 7.93 80.9 1.57 17.88 182.3 1.55 22.47 229.2
17.0 14620 2.00 7.11 72.5 1.49 16.14 164.6 1.46 20.19 205.9
16.0 13760 1.89 6.34 64.7 1.41 14.50 147.8 1.39 18.06 184.2
15.0 12900 1.78 5.63 57.4 1.33 12.93 131.9 1.31 16.06 163.8
14.0 12040 1.67 4.97 50.6 1.25 11.45 116.8 1.23 14.20 144.8
13.0 11180 1.56 4.35 44.4 1.17 10.05 102.5 1.15 12.45 127.0
12.0 10320 1.45 3.78 38.6 1.09 8.72 88.9 1.07 10.83 110.5
11.0 9460 1.35 3.26 33.3 1.00 7.46 76.1 0.99 9.33 95.2
10.0 8600 HEAT.

+
D.H.W.

1.24 2.79 28.4 0.92 6.27 63.9 0.91 7.95 81.1

9.0 7740 1.12 2.36 24.0 0.84 5.15 52.5 0.83 6.68 68.1

8.0 6880
D.H.W.

1.01 1.97 20.1 0.76 4.09 41.8 0.74 5.53 56.4
7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9
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МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

Опалення 
+ ГВП

+
СИСТЕМА 

ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 / 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕРМІЧНІСТЬ

СИСТЕМА 
ГВП

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

Витрата газу 
пальником 

ПАЛЬНИКИ

ТИСК СОПЛА 
ПАЛЬНИКИ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ОПАЛЕН.
+

СИСТЕМА 
ГВП

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 СИСТЕМА 

ГВП
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

були отримані при трубі впуску/випуску 
довжиною 0,5 м і тиску 1013 мбар. Значення 
тиску пальника відносяться до використання 
газу при температурі 15 ° C і тиску 1013 
мбар. Тиск газу на пальнику, заміряний при 
температурі 15°C.

з диференціальним манометром (колонка 
"U" або цифровий манометр) з трубками на 
виході газового клапану та і в точці забору 
позитивного сигналу в герметичній камері. 
Дані потужності, викладені у таблиці, 

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у 
таблиці, відображають відмінності, що 
існують між тиском на виході з газового 
клапана і  тиском камери згоряння. 
Коректування тому повинні бути зроблені 
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МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

ГВС
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

ГВС
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Значения давления на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

давления на выходе газового клапана и на 
положительном отводе давления закрытой 
камеры. Приведенные в таблице данные 
мощности получены при использовании 
трубы всасывания/дымоудаления длиной 
0,5 м. Значения расхода газа приведены 
для более низкой тепловой мощности при 

П р и м е ч а н и е :  з н ач е н и я  д а в л е н и я , 
приведенные в таблице, представляют собой 
разницу давлений между выходом газового 
клапана и камерой сгорания. Настройки 
п р о и з в о д я т с я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м 
м а н о м е т р о м  ( « U » -  о б р а з н о г о  и л и 
цифрового типа), установленными в отводы 
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МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
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ТО
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Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

ГВС
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

ГВС
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Значения давления на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

давления на выходе газового клапана и на 
положительном отводе давления закрытой 
камеры. Приведенные в таблице данные 
мощности получены при использовании 
трубы всасывания/дымоудаления длиной 
0,5 м. Значения расхода газа приведены 
для более низкой тепловой мощности при 

П р и м е ч а н и е :  з н ач е н и я  д а в л е н и я , 
приведенные в таблице, представляют собой 
разницу давлений между выходом газового 
клапана и камерой сгорания. Настройки 
п р о и з в о д я т с я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м 
м а н о м е т р о м  ( « U » -  о б р а з н о г о  и л и 
цифрового типа), установленными в отводы 
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МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
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ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

ГВС
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
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РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛЕНИЕ НА  СОПЛАХ 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

О
ТО

П
ЛЕ

Н
И

Е 
+ 

ГВ
С

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

ГВС
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. 
Значения давления на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.

давления на выходе газового клапана и на 
положительном отводе давления закрытой 
камеры. Приведенные в таблице данные 
мощности получены при использовании 
трубы всасывания/дымоудаления длиной 
0,5 м. Значения расхода газа приведены 
для более низкой тепловой мощности при 

П р и м е ч а н и е :  з н ач е н и я  д а в л е н и я , 
приведенные в таблице, представляют собой 
разницу давлений между выходом газового 
клапана и камерой сгорания. Настройки 
п р о и з в о д я т с я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м 
м а н о м е т р о м  ( « U » -  о б р а з н о г о  и л и 
цифрового типа), установленными в отводы 
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Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

PUTERE  
TERMI-

CĂ

PUTERE  
TERMICĂ

ÎNCĂLZIRE
+

ACC

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,67 13,00 132,6 2,00 28,20 287,6 1,96 36,40 371,2
22,0 18920 2,56 12,20 124,4 1,91 26,07 265,8 1,88 33,62 342,9
21,0 18060 2,45 11,42 116,5 1,83 24,02 245,0 1,80 30,97 315,8
20,0 17200 2,34 10,65 108,6 1,75 22,06 225,0 1,72 28,43 289,9
19,0 16340 2,23 9,90 101,0 1,67 20,19 205,8 1,64 26,00 265,2
18,0 15480 2,13 9,16 93,4 1,59 18,38 187,5 1,56 23,68 241,5
17,0 14620 2,02 8,43 86,0 1,51 16,66 169,9 1,48 21,46 218,9
16,0 13760 1,91 7,72 78,7 1,42 15,00 153,0 1,40 19,35 197,3
15,0 12900 1,80 7,01 71,5 1,34 13,42 136,8 1,32 17,32 176,7
14,0 12040 1,69 6,31 64,3 1,26 11,90 121,4 1,24 15,40 157,0
13,0 11180 1,58 5,62 57,3 1,18 10,45 106,6 1,16 13,56 138,3
12,0 10320 1,47 4,93 50,3 1,10 9,06 92,4 1,08 11,81 120,5
11,0 9460 1,36 4,25 43,3 1,01 7,74 78,9 1,00 10,16 103,6
10,0 8600 1,24 3,57 36,5 0,93 6,48 66,1 0,91 8,59 87,6
9,0 7740 1,13 2,90 29,6 0,84 5,29 53,9 0,83 7,12 72,6
8,0 6880

ACC
1,01 2,23 22,8 0,76 4,16 42,4 0,74 5,74 58,5

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

PUTERE  
TERMICĂ

PUTERE  
TERMICĂ

APĂ DE 
CONSUM

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

DEBIT DE 
GAZ 

ARZĂTOR

PRES. DUZE 
ARZĂTOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,0 19780 2,65 13,00 132,6 1,98 28,20 287,6 1,95 36,40 371,2
22,0 18920 2,55 12,05 122,8 1,90 26,15 266,6 1,87 33,40 340,6
21,0 18060 2,45 11,12 113,4 1,83 24,15 246,2 1,80 30,52 311,2
20,0 17200 2,35 10,22 104,2 1,75 22,21 226,5 1,72 27,75 283,0
19,0 16340 2,24 9,35 95,4 1,67 20,33 207,3 1,65 25,11 256,1
18,0 15480

ÎNCĂL-
ZIRE

+
APĂ DE 

CONSUM

2,14 8,51 86,8 1,60 18,50 188,7 1,57 22,60 230,4
17,0 14620 2,03 7,71 78,6 1,52 16,75 170,8 1,49 20,21 206,1
16,0 13760 1,92 6,93 70,7 1,44 15,05 153,5 1,41 17,96 183,1
15,0 12900 1,82 6,19 63,2 1,35 13,42 136,9 1,33 15,84 161,6
14,0 12040 1,71 5,49 55,9 1,27 11,87 121,0 1,25 13,87 141,5
13,0 11180 1,59 4,82 49,1 1,19 10,38 105,8 1,17 12,05 122,9
12,0 10320 1,48 4,18 42,6 1,11 8,96 91,4 1,09 10,38 105,8
11,0 9460 1,37 3,59 36,6 1,02 7,63 77,8 1,00 8,87 90,4
10,0 8600 1,25 3,03 30,9 0,93 6,37 65,0 0,92 7,52 76,7
9,0 7740 1,14 2,52 25,7 0,85 5,19 53,0 0,83 6,35 64,8
8,0 6880 APĂ DE 

CONSUM
1,02 2,04 20,8 0,76 4,11 41,9 0,75 5,36 54,7

7,2 6192 0,92 1,70 17,3 0,69 3,30 33,7 0,68 4,70 47,9

m. Debitul de gaz se referă la puterea calorifică 
inferioară la temperatura de 15°C și la presiunea 
de 1013 mbar. Presiunile la arzător se referă la 
utilizarea gazului la temperatura de 15°C.

sondele trebuie introduse în priza de presiune 
aflată la ieșirea vanei reglabile de gaz și în priza 
de presiune pozitivă a camerei etanșe. Datele de 
putere din tabel au fost stabilite folosind o con-
ductă de admisie – evacuare cu lungimea de 0,5 

N.B.: valorile presiunilor indicate în tabel repre-
zintă diferențele de presiune de la ieșirea vanei 
de gaz și camera de combustie. Reglajele trebuie 
efectuate cu ajutorul manometrului diferențial 
(coloană în “U” sau a manometrului digital); 

IN
ST

A
LL

ER
U

SE
R

M
A

IN
TE

NA
N

CE
 T

EC
H

N
IC

IA
N

Eolo Mythos Dom 24 1E

Eolo Mythos Dom 18 1E

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

HEAT.
+

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.0 19780 2.67 13.00 132.6 2.00 28.20 287.6 1.96 36.40 371.2
22.0 18920 2.56 12.20 124.4 1.91 26.07 265.8 1.88 33.62 342.9
21.0 18060 2.45 11.42 116.5 1.83 24.02 245.0 1.80 30.97 315.8
20.0 17200 2.34 10.65 108.6 1.75 22.06 225.0 1.72 28.43 289.9
19.0 16340 2.23 9.90 101.0 1.67 20.19 205.8 1.64 26.00 265.2
18.0 15480 2.13 9.16 93.4 1.59 18.38 187.5 1.56 23.68 241.5
17.0 14620 2.02 8.43 86.0 1.51 16.66 169.9 1.48 21.46 218.9
16.0 13760 1.91 7.72 78.7 1.42 15.00 153.0 1.40 19.35 197.3
15.0 12900 1.80 7.01 71.5 1.34 13.42 136.8 1.32 17.32 176.7
14.0 12040 1.69 6.31 64.3 1.26 11.90 121.4 1.24 15.40 157.0
13.0 11180 1.58 5.62 57.3 1.18 10.45 106.6 1.16 13.56 138.3
12.0 10320 1.47 4.93 50.3 1.10 9.06 92.4 1.08 11.81 120.5
11.0 9460 1.36 4.25 43.3 1.01 7.74 78.9 1.00 10.16 103.6
10.0 8600 1.24 3.57 36.5 0.93 6.48 66.1 0.91 8.59 87.6
9.0 7740 1.13 2.90 29.6 0.84 5.29 53.9 0.83 7.12 72.6
8.0 6880

D.H.W.
1.01 2.23 22.8 0.76 4.16 42.4 0.74 5.74 58.5

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT  
OUTPUT

HEAT  
OUTPUT

D.H.W.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

BURNER GAS 
FLOW RATE

BURNER NOZZLES 
PRESS.

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.0 19780 2.65 13.00 132.6 1.98 28.20 287.6 1.95 36.40 371.2
22.0 18920 2.55 12.05 122.8 1.90 26.15 266.6 1.87 33.40 340.6
21.0 18060 2.45 11.12 113.4 1.83 24.15 246.2 1.80 30.52 311.2
20.0 17200 2.35 10.22 104.2 1.75 22.21 226.5 1.72 27.75 283.0
19.0 16340 2.24 9.35 95.4 1.67 20.33 207.3 1.65 25.11 256.1
18.0 15480

HEAT.
+

D.H.W.

2.14 8.51 86.8 1.60 18.50 188.7 1.57 22.60 230.4
17.0 14620 2.03 7.71 78.6 1.52 16.75 170.8 1.49 20.21 206.1
16.0 13760 1.92 6.93 70.7 1.44 15.05 153.5 1.41 17.96 183.1
15.0 12900 1.82 6.19 63.2 1.35 13.42 136.9 1.33 15.84 161.6
14.0 12040 1.71 5.49 55.9 1.27 11.87 121.0 1.25 13.87 141.5
13.0 11180 1.59 4.82 49.1 1.19 10.38 105.8 1.17 12.05 122.9
12.0 10320 1.48 4.18 42.6 1.11 8.96 91.4 1.09 10.38 105.8
11.0 9460 1.37 3.59 36.6 1.02 7.63 77.8 1.00 8.87 90.4
10.0 8600 1.25 3.03 30.9 0.93 6.37 65.0 0.92 7.52 76.7
9.0 7740 1.14 2.52 25.7 0.85 5.19 53.0 0.83 6.35 64.8
8.0 6880

D.H.W.
1.02 2.04 20.8 0.76 4.11 41.9 0.75 5.36 54.7

7.2 6192 0.92 1.70 17.3 0.69 3.30 33.7 0.68 4.70 47.9

refer to heating power below a temperature of 
15°C and pressure of 1013 mbar. Burner pressure 
values refer to use of gas at 15°C.

column or digital manometer) with the probes 
inserted in the pressure test gas valve outlet and 
on the sealed chamber positive pressure test. The 
power data given in the table is obtained with 
0.5m long intake/exhaust pipe. Gas flow rates 

Note: the pressures indicated in the tables repre-
sent the difference in existing pressures between 
the gas valve outlet and the combustion chamber. 
The adjustments should therefore,be carried out 
using a differential manometer (small "U"-shaped 
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.
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Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 108 108
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 119 128 124
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
Тиск газу мбар (мм H2О) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 52 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 57 54
CO2 в Q. Ном. / Мін. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50

СO до 0% O2 в Q. Ном. / Мін. ppm (часток на 
мільйон) 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX до 0% від O2 в Q. Ном. / Мін. мг/кВт год 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 134 / 5 131
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 97 105 102
Максимально доступна висота напору впускна / випускна з каналом 
концентричним Па 74

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина 27 чи 33 метри при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні)

Па 81

Доступна висота напору впускна / випускна з розділеним каналом 
макс. довжина від 33 до 40 метрів при всмоктуванні 
(діафрагма Ø 45 при всмоктуванні і пластина 15 при випуску

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

Параметры горения: условия измерения кпд 
(температура подачи / температура возврата 
= 80/60ºС) при температуре окружающей 
среды =15ºС.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 108 108
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 128 124
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 134 131
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Параметры горения: условия измерения кпд 
(температура подачи / температура возврата 
= 80/60ºС) при температуре окружающей 
среды =15ºС.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 108 108
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 128 124
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 134 131
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Параметры горения: условия измерения кпд 
(температура подачи / температура возврата 
= 80/60ºС) при температуре окружающей 
среды =15ºС.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 101 108 108
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 119 128 124
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

Па 81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Диаметр газового сопла мм 1.30 0.79 0.79
Давление газа на входе в котел мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 52 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 57 57 54
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50

CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. Частей на 
миллион 88 / 148 158 / 228 94 / 187

NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 134 131
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 97 105 102
Максимальный доступный напор на всасывании / выпуске с 
концентрическим дымовым каналом Па 74

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина на выпуске 27 метров или 33 метра на 
всасывании (диафрагма Ø 45 на всасывании)

81

Доступный напор на всасывании / выпуске со сдвоенным дымовым 
каналом, макс. длина от 33 до 40 метров на всасывании 
(диафрагма Ø 45 на всасывании и лезвие 15 на выпуске)

Па 110

3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.
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Parametrii de combustie: condiții de măsurare a 
randamentului util (temperatura de tur/tempera-
tura de retur = 80 / 60 °C), referință temperatura 
mediului = 15 °C.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Diametrul duzei de gaz mm 1,30 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 55 52 54
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 57 57 54
CO2 a Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,00 / 2,40 7,73 / 2,50
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 101 108 108
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 97 105 102
Sarcină hidraulică maximă disponibilă admisie / evacuare prin conducte 
concentrice Pa 74

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. în evacuare 27 metri sau 33 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie)

Pa 81

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. între 33 și 40 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie și lamă 15 în evacuare)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Diametrul duzei de gaz mm 1,30 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 55 52 54
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 57 57 54
CO2 a Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 119 128 124
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 97 105 102
Sarcină hidraulică maximă disponibilă admisie / evacuare prin conducte 
concentrice Pa 74

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. în evacuare 27 metri sau 33 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie)

Pa 81

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. între 33 și 40 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie și lamă 15 în evacuare)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Diametrul duzei de gaz mm 1,30 0,79 0,79
Presiune de alimentare mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea nominală kg/h 55 52 54
Debitul masic al gazelor de ardere la puterea minimă kg/h 57 57 54
CO2 a Q. Nom./Min. % 6,63 / 2,06 8,01 / 2,40 7,73 / 2,50
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală °C 127 134 131
Temperatura gazelor de ardere la puterea minimă °C 97 105 102
Sarcină hidraulică maximă disponibilă admisie / evacuare prin conducte 
concentrice Pa 74

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. în evacuare 27 metri sau 33 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie)

Pa 81

Sarcină hidraulică disponibilă admisie / evacuare prin conducte separate 
lungime max. între 33 și 40 metri în admisie 
(diafragmă Ø 45 în admisie și lamă 15 în evacuare)

Pa 110

3.17 PARAMETRII COMBUSTIEI.
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Combustion parameters: measuring conditions 
of useful efficiency (flow temperature/return 
temperature= 80 / 60 °C), ambient temperature 
reference = 15°C.

G20 G30 G31
Eolo Mythos Dom 10 1E
Gas nozzle diameter mm 1.30 0.79 0.79
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 55 52 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 57 54
CO2 at Nom./Min. Q. % 6.63 / 2.06 8.00 / 2.40 7.73 / 2.50
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX with 0% O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Flue temperature at nominal output °C 101 108 108
Flue temperature at minimum output °C 97 105 102
Maximum intake / exhaust available head with concentric flue Pa 74
Intake / exhaust available head with divided flue 
max. exhaust length 27 metres or intake length 33 metres 
(intake diaphragm Ø 45)

Pa 81

Intake / exhaust available head with divided flue 
max. intake length from 33 to 40 metres 
(intake diaphragm Ø 45 and exhaust blade 15)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 18 1E
Gas nozzle diameter mm 1.30 0.79 0.79
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 55 52 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 57 54
CO2 at Nom./Min. Q. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX with 0% O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Flue temperature at nominal output °C 119 128 124
Flue temperature at minimum output °C 97 105 102
Maximum intake / exhaust available head with concentric flue Pa 74
Intake / exhaust available head with divided flue 
max. exhaust length 27 metres or intake length 33 metres 
(intake diaphragm Ø 45)

Pa 81

Intake / exhaust available head with divided flue 
max. intake length from 33 to 40 metres 
(intake diaphragm Ø 45 and exhaust blade 15)

Pa 110

Eolo Mythos Dom 24 1E
Gas nozzle diameter mm 1.30 0.79 0.79
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 55 52 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 57 54
CO2 at Nom./Min. Q. % 6.63 / 2.06 8.01 / 2.40 7.73 / 2.50
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 88 / 148 158 / 228 94 / 187
NOX with 0% O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 89 / 51 138 / 37 128 / 39
Flue temperature at nominal output °C 127 134 131
Flue temperature at minimum output °C 97 105 102
Maximum intake / exhaust available head with concentric flue Pa 74
Intake / exhaust available head with divided flue 
max. exhaust length 27 metres or intake length 33 metres 
(intake diaphragm Ø 45)

Pa 81

Intake / exhaust available head with divided flue 
max. intake length from 33 to 40 metres 
(intake diaphragm Ø 45 and exhaust blade 15)

Pa 110

3.17 COMBUSTION PARAMETERS.
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Eolo Mythos Dom 
10 1E

Eolo Mythos Dom 
18 1E

Eolo Mythos Dom 
241E

Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Номінальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Мінімальна споживана продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Мінімальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Номінальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Номінальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Мінімальна споживана продуктивність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
ККД при номінальній потужності % 85,7 89,1 91,0
ККД при 30% від номінальної потужності % 85,1 86,8 87,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,2 4,2 4,2
Підпор в розширювальному баці системи бар 1,0 1,0 1,0
Тиск в теплогенераторі l 2,1 2,1 2,1
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10,0 10,0 10,0
Мінімальна витрата гарячої води л/хв -- -- --
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,0 11,0 11,0
Вага повного котла кг 31,2 31,2 31,2
Вага порожнього котла кг 29,1 29,1 29,1
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,65 0,65 0,65
Установлена електрична потужність Вт 130 130 130
Потужність споживання циркуляційного насосу W 80 80 80
Потужність споживання вентилятором W 33 33 33
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 129 129 129
Зважений CO мг/кВт год 142 142 142
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+

- Максимальна пот ужність звуку, що 
видається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з 
нормами.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.
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Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10,0 10,0 10,0
Мінімальна витрата гарячої води л/хв -- -- --
Безперервна продуктивність вибору (∆T 30 °C) л/хв 11,0 11,0 11,0
Вага повного котла кг 31,2 31,2 31,2
Вага порожнього котла кг 29,1 29,1 29,1
Електричне підключення В/Гц 220/50 220/50 220/50
Номінальне споживання A 0,65 0,65 0,65
Установлена електрична потужність Вт 130 130 130
Потужність споживання циркуляційного насосу W 80 80 80
Потужність споживання вентилятором W 33 33 33
Захист електрообладнання - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважені NOX мг/кВт год 129 129 129
Зважений CO мг/кВт год 142 142 142
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+

- Максимальна пот ужність звуку, що 
видається при роботі котла складає <55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься 
до випробувань в спеціальній акустичній 
камері при роботі котла на максимальній 
потужності і довжині труби згідно з 
нормами.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

- Дані, що відносяться до надання гарячої 
води відноситься до вхідного тиску 2 бар 
і до температури на вході 15°C; значення 
виявлені відразу на виході з котла в той 
час, як для отримання заявлених даних 
потрібно змішування з холодною водою.
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Номинальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Номинальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Минимальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Минимальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 85.7 89.1 91.0
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 85,1 86.8 87.3
Потери тепла на кожухе при вкл/выкл. горелке % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Потери тепла на дымоходе при вкл./выкл. горелке % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3.0 3.0 3.0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4.2 4.2 4.2
Предв. объём расширительного бака установки бар 1.0 1.0 1.0
Содержание воды в генераторе л 2.1 2.1 2.1
Напор при расходе 1000 л/час кпа (м H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Регулируемая температура горячей санитарной воды °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0.3 0.3 0.3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10.0 10.0 10.0
Минимальный забор горячей сантехнической воды л/мин -- -- --
Удельный расход  (∆T 30°C) л/мин 11.0 11.0 11.0
Вес полного котла кг 31.2 31.2 31.2
Вес пустого котла кг 29.1 29.1 29.1
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0.65 0.65 0.65
Установленная электрическая мощность В 130 130 130
Потребляемая мощность цирк. насоса В 80 80 80
Потребляемая мощность вентилятора В 33 33 33
Класс защиты электрооборудования котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный мг/кВтч 129 129 129
CO взвешенный мг/кВтч 142 142 142
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категория II2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при раб оте  котла ,  со с т авляе т< 55 
дБА. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
(полубезэховой) камере при работе 
котла с полной тепловой мощностью и 
длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Да нные  по  пр оизв одс тву  г оря чей 
сантехнической воды приведены для 
динамического входного давления 2 бара 
и температуры на входе 15°C; значения 
измеряются непосредственно на выходе 
котла, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.
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Номинальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Номинальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Минимальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Минимальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 85.7 89.1 91.0
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 85,1 86.8 87.3
Потери тепла на кожухе при вкл/выкл. горелке % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Потери тепла на дымоходе при вкл./выкл. горелке % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3.0 3.0 3.0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4.2 4.2 4.2
Предв. объём расширительного бака установки бар 1.0 1.0 1.0
Содержание воды в генераторе л 2.1 2.1 2.1
Напор при расходе 1000 л/час кпа (м H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Регулируемая температура горячей санитарной воды °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0.3 0.3 0.3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10.0 10.0 10.0
Минимальный забор горячей сантехнической воды л/мин -- -- --
Удельный расход  (∆T 30°C) л/мин 11.0 11.0 11.0
Вес полного котла кг 31.2 31.2 31.2
Вес пустого котла кг 29.1 29.1 29.1
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0.65 0.65 0.65
Установленная электрическая мощность В 130 130 130
Потребляемая мощность цирк. насоса В 80 80 80
Потребляемая мощность вентилятора В 33 33 33
Класс защиты электрооборудования котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный мг/кВтч 129 129 129
CO взвешенный мг/кВтч 142 142 142
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категория II2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при раб оте  котла ,  со с т авляе т< 55 
дБА. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
(полубезэховой) камере при работе 
котла с полной тепловой мощностью и 
длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Да нные  по  пр оизв одс тву  г оря чей 
сантехнической воды приведены для 
динамического входного давления 2 бара 
и температуры на входе 15°C; значения 
измеряются непосредственно на выходе 
котла, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.
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Номинальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Номинальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Минимальная теплоотдача для ГВС кВт (ккал/ч) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Минимальная теплоотдача для отопления кВт (ккал/ч) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Номинальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Номинальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 85.7 89.1 91.0
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 85,1 86.8 87.3
Потери тепла на кожухе при вкл/выкл. горелке % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Потери тепла на дымоходе при вкл./выкл. горелке % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3.0 3.0 3.0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4.2 4.2 4.2
Предв. объём расширительного бака установки бар 1.0 1.0 1.0
Содержание воды в генераторе л 2.1 2.1 2.1
Напор при расходе 1000 л/час кпа (м H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Регулируемая температура горячей санитарной воды °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0.3 0.3 0.3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10.0 10.0 10.0
Минимальный забор горячей сантехнической воды л/мин -- -- --
Удельный расход  (∆T 30°C) л/мин 11.0 11.0 11.0
Вес полного котла кг 31.2 31.2 31.2
Вес пустого котла кг 29.1 29.1 29.1
Подключение к электрической сети В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0.65 0.65 0.65
Установленная электрическая мощность В 130 130 130
Потребляемая мощность цирк. насоса В 80 80 80
Потребляемая мощность вентилятора В 33 33 33
Класс защиты электрооборудования котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный мг/кВтч 129 129 129
CO взвешенный мг/кВтч 142 142 142
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Категория II2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при раб оте  котла ,  со с т авляе т< 55 
дБА. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
(полубезэховой) камере при работе 
котла с полной тепловой мощностью и 
длине воздуховодов, соответствующей 
установленным нормам.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- Да нные  по  пр оизв одс тву  г оря чей 
сантехнической воды приведены для 
динамического входного давления 2 бара 
и температуры на входе 15°C; значения 
измеряются непосредственно на выходе 
котла, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.
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Debitul caloric nominal la apă de consum kW (kcal/h) 25,3 (21736) 25,3 (21736) 25,3 (21734)
Debitul caloric nominal la încălzire kW (kcal/h) 11,7 (10041) 20,2 (17368) 25,3 (21734)
Debit caloric minim în regim de apă caldă de consum kW (kcal/h) 8,7 (7478) 8,7 (7482) 8,7 (7481)
Debit caloric minim în regim de încălzire kW (kcal/h) 10,6 (9106) 10,6 (9106) 10,6 (9106)
Puterea nominală circuit apă de consum (utilă) kW (kcal/h) 23,0 (19780) 23,0 (19780) 23,0 (19780)
Puterea nominală încălzire (utilă) kW (kcal/h) 10,0 (8600) 18,0 (15480) 23,0 (19780)
Puterea minimă în regim de apă de consum (utilă) kW (kcal/h) 7,2 (6192) 7,2 (6192) 7,2 (6192)
Puterea minimă în regim de încălzire (utilă) kW (kcal/h) 9,0 (7740) 9,0 (7740) 9,0 (7740)
Randamentul util la puterea nominală % 85,7 89,1 91,0
Randamentul util la 30% din puterea nominală % 85,1 86,8 87,3
Pierderi de căldură prin manta cu arzătorul On/Off % 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42 1,6 / 0,42
Pierderi de căldură prin coșul de fum cu arzătorul On/Off % 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06 7,4 / 0,06
Presiunea max. de funcționare în circuitul de încălzire bar 3,0 3,0 3,0
Temperatura max. în circuitul de încălzire °C 90 90 90
Domeniul de reglare a temperaturii în circuitul de încălzire °C 38 - 85 38 -85 38 - 85
Volumul total al vasului de expansiune din instalație l 4,2 4,2 4,2
Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune al instalației bar 1,0 1,0 1,0
Conținutul de apă al generatorului l 2,1 2,1 2,1
Sarcina hidraulică disponibilă a pompei la un debit de 1000 l/h kPa (m H2O) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9) 28,5 (2,9)
Domeniul de reglare al temperaturii apei calde de consum °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Presiunea min. (dinamică) în circuitul de apă caldă de 
consum bar 0,3 0,3 0,3

Presiunea max. de funcționare în circuitul de apă caldă de consum bar 10,0 10,0 10,0
Debitul minim de apă caldă de consum l/min -- -- --
Debitul la funcționare continuă (∆T 30°C) l/min 11,0 11,0 11,0
Greutatea centralei pline kg 31,2 31,2 31,2
Greutatea centralei goale kg 29,1 29,1 29,1
Conexiunea electrică V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Curentul absorbit A 0,65 0,65 0,65
Puterea electrică instalată W 130 130 130
Puterea absorbită de pompa de circulație W 80 80 80
Puterea absorbită de ventilator W 33 33 33
Clasa de protecție electrică - IPX5D IPX5D IPX5D
Clasă de NOX - 3 3 3
NOX ponderat mg/kWh 129 129 129
CO ponderat mg/kWh 142 142 142
Tipul aparatului C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Categoria II2H3+

- Nivelul maxim de zgomot emis în timpul fun-
cționării este < 55dBA. Nivelul de zgomot se 
referă la teste efectuate cu centrala funcționând 
la putere maximă într-o cameră acustică, cu 
conducte de evacuare a gazelor de ardere 
atașate conform normelor produsului.

3.18 DATE TEHNICE.

- Datele privind performanțele de preparare a 
apei calde de consum se referă la o presiune 
dinamică de intrare de 2 bar la o temperatură 
de 15°C; temperaturile sunt măsurate direct la 
ieșirea centralei considerând că pentru a obține 
datele declarate este necesară amestecarea cu 
apă rece.
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Domestic hot water nominal heat input kW (kcal/h) 25.3 (21736) 25.3 (21736) 25.3 (21734)
Central heating nominal heat input kW (kcal/h) 11.7 (10041) 20.2 (17368) 25.3 (21734)
Minimum DHW heat input kW (kcal/h) 8.7 (7478) 8.7 (7482) 8.7 (7481)
Central heating minimum heat input kW (kcal/h) 10.6 (9106) 10.6 (9106) 10.6 (9106)
Domestic hot water nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 23.0 (19780) 23.0 (19780) 23.0 (19780)
Central heating nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 10.0 (8600) 18.0 (15480) 23.0 (19780)
DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.2 (6192) 7.2 (6192) 7.2 (6192)
Central heating minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.0 (7740) 9.0 (7740) 9.0 (7740)
Efficiency at nominal heat output % 85.7 89.1 91.0
Efficiency at 30% nominal heat output load % 85,1 86.8 87.3
Heat loss at case with burner On/Off % 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42 1.6 / 0.42
Heat loss at flue with burner On/Off % 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06 7.4 / 0.06
Central heating circuit max. operating pressure bar 3.0 3.0 3.0
Maximum central heating temperature °C 90 90 90
Adjustable central heating temperature °C 38 - 85 38 - 85 38 - 85
System expansion vessel total volume l 4.2 4.2 4.2
Heating expansion vessel pre-charge bar 1.0 1.0 1.0
Appliance water content l 2.1 2.1 2.1
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9) 28.5 (2.9)
Domestic hot water adjustable temperature °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Domestic hot water circuit min. pressure (dynamic) bar 0.3 0.3 0.3
Domestic hot water circuit max. operating pressure bar 10.0 10.0 10.0
Minimum D.H.W. flow rate l/min -- -- --
Flow rate capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min 11.0 11.0 11.0
Weight of full boiler kg 31.2 31.2 31.2
Weight of empty boiler kg 29.1 29.1 29.1
Electrical connection V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Nominal power absorption A 0.65 0.65 0.65
Installed electric power W 130 130 130
Pump absorbed power W 80 80 80
Fan power absorbed power W 33 33 33
Equipment electrical system protection - IPX5D IPX5D IPX5D
NOX class - 3 3 3
Weighted NOX mg/kWh 129 129 129
Weighted CO mg/kWh 142 142 142
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C62 /C82 / B22p / B32
Category II2H3+

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55dBA. The sound level value 
is referred to semianechoic chamber tests 
with boiler operating at max. heat input, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

3.18 TECHNICAL DATA.

- The data relevant to domestic hot water per-
formance refers to a dynamic inlet pressure 
of 2 bar and an inlet temperature of 15°C; the 
values are measured directly at the boiler outlet 
considering that to obtain the data declared 
mixing with cold water is necessary.
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Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

UKR
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (див. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна споживана 
продуктивність системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна споживана потужність 
для ГВП

Qn max. Максимальна споживана для опалення

Pn min. Мінімальна корисна потужність

Pn max. Максимальна корисна потужність

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи 
ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

Примітка: технічні дані наведені на табличці даних котла

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (по CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная теплоотдача для ГВС

Qn min. Минимальная теплоотдача для отопления

Qnw max. Максимальная теплоотдача для ГВС

Qn max. Максимальная теплоотдача для отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление в отопительной системе

PMW Максимальное давление в системе ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx 

Примечание: Технические данные приведены на заводской паспортной табличке, расположенной внутри котла

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (по CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная теплоотдача для ГВС

Qn min. Минимальная теплоотдача для отопления

Qnw max. Максимальная теплоотдача для ГВС

Qn max. Максимальная теплоотдача для отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление в отопительной системе

PMW Максимальное давление в системе ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx 

Примечание: Технические данные приведены на заводской паспортной табличке, расположенной внутри котла

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.

RUS
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (по CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная теплоотдача для ГВС

Qn min. Минимальная теплоотдача для отопления

Qnw max. Максимальная теплоотдача для ГВС

Qn max. Максимальная теплоотдача для отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление в отопительной системе

PMW Максимальное давление в системе ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx 

Примечание: Технические данные приведены на заводской паспортной табличке, расположенной внутри котла

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЗАВОДСКОЙ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.

RUM
Md Model

Cod. Md Cod model

Sr N° Nr. de serie

CHK Check (control)

Cod. PIN Cod PIN

Type Tip de instalare (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Debit caloric minim în regim de apă 
caldă de consum

Qn min. Debit caloric minim în regim de încălzire

Qnw max. Debit caloric maxim în regim de apă 
caldă de consum

Qn max. Debit caloric maxim în regim de încălzire

Pn min. Puterea calorifică minimă

Pn max. Putere utilă maximă

PMS Presiune maximă instalație

PMW Presiune maximă circuit apă caldă de 
consum

D Debit specific

TM Temperatura maximă de funcționare

NOx Class Clasă NOx

N.B.: datele tehnice se află pe plăcuța de timbru a centralei

3.19 LEGENDĂ PLĂCUȚĂ DE TIMBRU.

ENG
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum DHW heat input

Qn min. Central heating minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. Central heating maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class

Note: the technical data is provided on the data plate on the boiler

3.19 KEY FOR DATA NAMEPLATE.
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