
ALPHA
CB 24 TN

Керівництво по 
експлуатації та
попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,6 кВт, 
мін. 7,0 - 9,4 кВт

Тип камери згорання: 
з відкритою камерою 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
105 Вт 

IPX4D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

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

Ми дякуємо Вам за вибір високоякісної продукції Alpha, яка забезпечить Вам добробут і безпеку на тривалий час. Як Клієнт Alpha, Ви 
завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого уповноваженого Технічного Сервісу, що регулярно проходять підготовку та 
перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки: дотримання 
корисних пропозицій з правильного використання гарантує Вам задоволення продуктом Alpha.
Для будь-якого втручання та обслуговування звертайтеся тільки до Авторизованого Сервісного Центру Alpha: тут Ви знайдете оригінальні 
запасні частини і фахівців з спеціальною підготовкою від виробника.

Загальні попередження

Вся продукція Alpha захищена відповідною транспортною упаковкою.
Матеріал повинен зберігатися в сухому і захищеному від негоди місці.
Інструкція з експлуатації є невід'ємною і важливою частиною продукту і повинна передаватися новому користувачеві у разі зміни власника.
Її слід зберігати і уважно вивчати, оскільки всі повідомлення надають важливу інформацію для забезпечення безпеки під час встановлення, 
використання та обслуговування.
Цей технічний посібник містить технічну інформацію щодо установки котельних агрегатів Alpha. Щодо інших питань, пов'язаних із 
встановленням самих котлів (наприклад, безпеки праці, охорони навколишнього середовища, запобігання нещасних випадків), необхідно 
дотримуватись норм чинного законодавства.
Згідно положень чинного законодавства системи повинні розробляти та встановлювати уповноважені на проведення таких робіт спеціалісти, 
у відповідності до вимог, передбачених чинним законодавством. Установка і обслуговування повинні здійснюватися відповідно до діючих правил, 
у відповідності з інструкцією заводу-виробника кваліфікованим персоналом, тобто особами зі спеціальним досвідом в галузі таких систем, як 
того вимагає закон.
Невірна установка або монтаж приладу Alpha та/або його складових, додаткових пристроїв та устаткування можуть призвести до 
непередбачених наслідків у відношенні до людей, тварин та речей. Для правильної установки пристрою уважно прочитайте інструкцію.
Технічне обслуговування приладу повинно проводитись уповноваженою службою, Сервіс Технічного Обслуговування Alpha в цьому сенсі виступає 
гарантом якості та професіоналізму.
Прилад повинен використовуватися виключно для тієї мети, для якої він був виготовлений. Будь-яке інше використання вважається 
неправильним і тому потенційно небезпечним.
У випадку помилки в монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні, або у зв'язку з недотриманням технічних вимог чинного законодавства, 
правил чи інструкцій, що містяться в цьому посібнику (надані виробником), виключається будь-яка відповідальність виробника за будь-які 
збитки, а також втрачається гарантія на пристрій.

Продукт не призначений для країн ЄС

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.
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Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou de transcription et se réserve le droit de modifier, sans préavis, les projets tech-
niques et commerciaux.

Cher Client,

Nous Vous félicitons d'avoir choisi un produit Alpha de haute qualité capable de Vous assurer bien-être et sécurité pendant une longue période. Tout Client 
d'Alpha pourra toujours faire confiance à un Service qualifié d'Assistance Autorisé, préparé et mis à jour pour garantir une efficacité constante à sa chaudière. 
Lisez avec attention les pages qui suivent : vous pourrez y trouver des suggestions utiles sur l'utilisation correcte de l'appareil, et leur respect confirmera votre 
satisfaction pour le produit Alpha.
Adressez-vous, en cas de besoin d'intervention et d'entretien ordinaire, aux Centres Autorisés Alpha : ils disposent de composants originaux et se vantent d’une 
préparation spécifique soignée directement par le constructeur.

Avertissements généraux

Tous les produits Alpha sont protégés avec un emballage de transport adéquat.
Le matériel doit être stocké dans un lieu sec et à l'abri des intempéries.
Le manuel d'instructions fait partie intégrante et essentielle du produit et devra être remis au nouvel utilisateur même en cas de passage de propriété ou d'entrée.
Il devra être conservé avec soin et consulté attentivement, en effet tous les avertissements fournissent des indications importantes sur la sécurité pour les phases 
d'installation, d'utilisation et d'entretien.
Ce manuel d'instructions contient des informations techniques relatives à l'installation des chaudières Alpha. En ce qui concerne les autres thèmes liés à 
l'installation des chaudières (par exemple : sécurité sur les lieux de travail, sauvegarde de l'environnement, prévention des accidents), il est nécessaire de 
respecter les directives des normes en vigueur et les règles de la bonne technique.
Aux sens de la loi en vigueur, les installations doivent être étudiées par des professionnels qualifiés, dans les limites dimensionnelles établies par la Loi. L'installation 
et l'entretien doivent être effectués en respectant les normes en vigueur, selon les instructions du fabricant et par un personnel qualifié pas seulement au niveau 
professionnel, mais aussi avec une compétence spécifique technique dans le secteur des installations, comme il est prévu par la Loi.
L'installation ou le montage impropre de l'appareil et/ou des composants, accessoires, kits et dispositifs Alpha pourrait procurer des problèmes non prévisibles 
à priori aux personnes, animaux et objets. Lire attentivement les instructions qui accompagnent le produit pour son installation correcte.
L'entretien doit être effectué par un personnel technicien qualifié, le Service d'Assistance Technique Autorisé Alpha représente dans ce sens une garantie de 
qualification et de professionnalisme.
L'appareil devra être destiné uniquement à l'usage pour lequel il a été exclusivement prévu. Tout autre usage est à considérer impropre et donc potentiellement 
dangereux.
En cas d'erreurs lors de l'installation, dans l'exercice ou dans l'entretien, dues à l'inobservation de la législation technique en vigueur, de la règlementation ou 
des instructions contenues dans ce manuel (ou de toute façon fournies par le fabricant), toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du fabricant 
est exclue pour les éventuels dommages et par conséquent, la garantie de l'appareil déchoit.

Produit non destiné aux pays UE

عزيزي العميل

شكرا لرشائك منتجا عال الجودة من Alpha مصمام لضامن الراحة واآلمان طوييل األمد. وباعتبارك من عمالء Alpha تستطيع أن تعتمد عىل مركز الدعم الفني الحريف املعتمد 

لضامن الكفاءة الدامئة لغاليتك. اقرأ الصفحات التالية بعناية ألنها تحتوي عىل معلومات هامة حول االستخدام الصحيح لغاليتك، عىل أن تراعي جميع التعليامت ألقىص استفادة من 

.Alpha منتجات

يف حالة وجود مشاكل أو صيانة عادية، اتصل مبراكز Alpha املعتمدة:  فهذه املراكز لديها قطع الغيار األصلية وكذلك العاملون املؤهلون تأهيال متخصصا واملدربون بواسطة الرشكة 
الصانعة.

تحذيرات عامة

جميع منتجات Alpha محمية بواسطة تغليف نقل مناسب.

يجب خزن املواد واملعدات يف مكان جاف وبعيدا عن العوامل الجوية الصعبة.

يعترب كتيب التعليامت هذا جزءا ال يتجزأ وجوهريا من املنتج ويجب تسليمه للمستخدم أو مالك جديد.

احفظ الكتيب يف مكان آمن واقرأه بعناية قبل استخدام الجهاز ألنه يحتوي عىل معلومات هامة لضامن الرتكيب والتشغيل والصيانة عىل نحو صحيح.

يحتوي كتيب التعليامت هذا عىل املعلومات التقنية التي تتعلق برتكيب غاليات Alpha. فيام يتعلق باملسائل األخرى املتصلة برتكيب الغاليات نفسها )عىل سبيل املثال ال الحرص: 

السالمة يف مكان العمل، وحامية البيئة، والوقاية من الحوادث(، فإنه من املهم إتباع التوجيهات السارية ومبادئ املامرسة الجيدة.

طبقاً للقوانني املعمول بها، يجب أن تتم عمليات الرتكيب والصيانة عىل يد  فنيني مؤهلني ولديهم الخربة الفنية للقيام بذلك يف اإلطار الذي يسمح به القانون ويحدده. يجب أن تتم 

عمليات الرتكيب والصيانة طبقاً للقواعد املعمول بها يف هذا اإلطار وطبقاً لتعليامت الرشكة املصنعة وعىل يد فنيني مؤهلني لديهم الخربة الفنية الكافية والرضورية للقيام بذلك والذين 

يقصد بهم أولئك الفنيون املؤهلون املعتمدون لدى مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني لرشكتنا طبقاً ملا ينص عليه القانون.

قد يؤدي تثبيت أو تركيب غري سليم للجهاز و/أو املكونات وامللحقات، يف مجموعات وأجهزة Alpha  يف مشاكل ال ميكن التنبؤ بها مسبقاً ضد الناس والحيوانات واألشياء. اقرأ بعناية 

التعليامت امللحقة باملنتج لتثبيته تثبيتا صحيحا.

يجب تنفيذ الصيانة من قبل العاملني الفنيني املؤهلني؛ ويف هذه الحالة، ميثل “مركز الخدمة الفنية املعتمد Alpha” ضامنا للمؤهالت والكفاءة املهنية.

يجب أن يستخدم الجهاز طبقا للتطبيقات املحددة يف التصميم. أي استخدام آخر سوف يعترب مخاطرة.

يف حالة الخطأ يف الرتكيب  أو التشغيل أو الصيانة، الناشئ عن عدم االمتثال للقواعد التقنية الحالية واملعايري والتعليامت الواردة يف هذا الكتيب )أو املورد من جانب املنتج عىل أية 
صورة( فإن الرشكة الصانعة تتحرر من أية مسئولية تعاقدية أو غري تعاقدية عن الرضر املحتمل ويصبح ضامن الجهاز غري سار.

تعلن الشركة المصنعة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو النسخ كما تعلن عن احتفاظها بحق إسناد أمكانية القيام بأي تعديل فني أو تقني لفنييها ولمختصيها الفنيين والتجاريين 
دون سابق إنذار.

UE منتج غير مخصص لدول االتحاد األوروبي
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عزيزي العميل

شكرا لرشائك منتجا عال الجودة من Alpha مصمام لضامن الراحة واآلمان طوييل األمد. وباعتبارك من عمالء Alpha تستطيع أن تعتمد عىل مركز الدعم الفني الحريف املعتمد 

لضامن الكفاءة الدامئة لغاليتك. اقرأ الصفحات التالية بعناية ألنها تحتوي عىل معلومات هامة حول االستخدام الصحيح لغاليتك، عىل أن تراعي جميع التعليامت ألقىص استفادة من 

.Alpha منتجات

يف حالة وجود مشاكل أو صيانة عادية، اتصل مبراكز Alpha املعتمدة:  فهذه املراكز لديها قطع الغيار األصلية وكذلك العاملون املؤهلون تأهيال متخصصا واملدربون بواسطة الرشكة 
الصانعة.

تحذيرات عامة

جميع منتجات Alpha محمية بواسطة تغليف نقل مناسب.

يجب خزن املواد واملعدات يف مكان جاف وبعيدا عن العوامل الجوية الصعبة.

يعترب كتيب التعليامت هذا جزءا ال يتجزأ وجوهريا من املنتج ويجب تسليمه للمستخدم أو مالك جديد.

احفظ الكتيب يف مكان آمن واقرأه بعناية قبل استخدام الجهاز ألنه يحتوي عىل معلومات هامة لضامن الرتكيب والتشغيل والصيانة عىل نحو صحيح.

يحتوي كتيب التعليامت هذا عىل املعلومات التقنية التي تتعلق برتكيب غاليات Alpha. فيام يتعلق باملسائل األخرى املتصلة برتكيب الغاليات نفسها )عىل سبيل املثال ال الحرص: 

السالمة يف مكان العمل، وحامية البيئة، والوقاية من الحوادث(، فإنه من املهم إتباع التوجيهات السارية ومبادئ املامرسة الجيدة.

طبقاً للقوانني املعمول بها، يجب أن تتم عمليات الرتكيب والصيانة عىل يد  فنيني مؤهلني ولديهم الخربة الفنية للقيام بذلك يف اإلطار الذي يسمح به القانون ويحدده. يجب أن تتم 

عمليات الرتكيب والصيانة طبقاً للقواعد املعمول بها يف هذا اإلطار وطبقاً لتعليامت الرشكة املصنعة وعىل يد فنيني مؤهلني لديهم الخربة الفنية الكافية والرضورية للقيام بذلك والذين 

يقصد بهم أولئك الفنيون املؤهلون املعتمدون لدى مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني لرشكتنا طبقاً ملا ينص عليه القانون.

قد يؤدي تثبيت أو تركيب غري سليم للجهاز و/أو املكونات وامللحقات، يف مجموعات وأجهزة Alpha  يف مشاكل ال ميكن التنبؤ بها مسبقاً ضد الناس والحيوانات واألشياء. اقرأ بعناية 

التعليامت امللحقة باملنتج لتثبيته تثبيتا صحيحا.

يجب تنفيذ الصيانة من قبل العاملني الفنيني املؤهلني؛ ويف هذه الحالة، ميثل “مركز الخدمة الفنية املعتمد Alpha” ضامنا للمؤهالت والكفاءة املهنية.

يجب أن يستخدم الجهاز طبقا للتطبيقات املحددة يف التصميم. أي استخدام آخر سوف يعترب مخاطرة.

يف حالة الخطأ يف الرتكيب  أو التشغيل أو الصيانة، الناشئ عن عدم االمتثال للقواعد التقنية الحالية واملعايري والتعليامت الواردة يف هذا الكتيب )أو املورد من جانب املنتج عىل أية 
صورة( فإن الرشكة الصانعة تتحرر من أية مسئولية تعاقدية أو غري تعاقدية عن الرضر املحتمل ويصبح ضامن الجهاز غري سار.

تعلن الشركة المصنعة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو النسخ كما تعلن عن احتفاظها بحق إسناد أمكانية القيام بأي تعديل فني أو تقني لفنييها ولمختصيها الفنيين والتجاريين 
دون سابق إنذار.
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1 УСТАНОВКА КОТЛА

1.1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ.
Котел CB 24 TN призначений виключно для 
настінного монтажу; він служить для опалення 
приміщень та виробництва гарячої сантехнічної 
води для побутових потреб, тощо. 
В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався до-
ступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно не 
призначений для підлогового монтажу (Мал. 1-1).

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Alpha. Монтаж має виконуватися у відпо-
відності зі стандартами, чинним законодавством 
і з дотриманням місцевих вимог. Монтаж CB 24 
TN, який працює на зрідженому нафтовому газі 
– пропані, бутані (GPL), має відповідати нормам 
для типів газу з  в’язкістю, яка перевищує в’язкість 
повітря (в якості приклада, інформація в якому 
не вважатиметься вичерпною, нагадуємо про те, 
що забороняється монтаж газового обладнання  
у приміщеннях, чий рівень підлоги не перевищує 
середній рівень зовні у сільській місцевості).
Перш ніж установити агрегат, необхідно пере-
вірити його цілісність; у разі сумнівів негайно 
зверніться до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо) вважаються джерелами небезпеки, тому 
слід видалити їх у місця, недоступні для дітей. 
Якщо агрегат встановлюється всередині або 
між меблями, необхідно залишити достатній 
простір для звичайного технічного обслугову-
вання; рекомендується залишити 3 см від корпусу 
котла до вертикальних стінок меблів. Зверху та 
знизу котла має залишитися простір для про-
ведення операцій з водопровідних підключень та  
під’єднання димових труб. Також дуже важливо 
слідкувати, щоб  вентиляційна решітка не була 
затуленою. Біля агрегату не повинні знаходитися 
ніякі легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо). Не рекомендується встанов-
лювати попід котлом електропобутову техніку, 
тому що їй може бути спричинене ушкодження 
через спрацювання запобіжного клапану (якщо 
він не під’єднаний як слід до зливної лійки), або 
у випадку витоків з гідравлічних фітінгів; якще 
таке небажане встановлення все ж станеться, 
виробник відхиляє будь-яку відповідальність за 
збитки, спричинені електропобутовим приладам.
У разі порушень в роботі, поломок або неефек-
тивної роботи необхідно вимкнути агрегат та 
звернутися до уповноваженого фахівця. Тому не 
намагайтеся ремонтувати або проводити будь-які 
операції на котлі самостійно. Недотримання цих 
вимог накладає персональну відповідальність 
на власника котла та позбавляє його гарантії 
на котел.

• Правила монтажу: 
  - Такі котли не призначені для монтажу  у 

спальнях або в приміщеннях з ванною та 
душем. Не можна їх встановлювати також 
у приміщеннях з відкритими камінами без 
притоку власного повітря. Температура у 
приміщеннях з встановленими котлами не 
повинна знижуватися менше 0°C. Котли не 
мають піддаватися дії атмосферних агентів.

 - Котли з відкритою камерою типу B не повинні 
встановлюватися в приміщеннях, де ведеться 
торгова, реміснича або промислова  діяль-
ність, внаслідок якої утворюються пара або 
летючі речовини (напр., пари кислот, клею, 
фарб, розчинників, палива, тощо), а також 
пил (напр.,  пил внаслідок деревообробки, 
вугільний, цементний пил, тощо), які нега-
тивно впливають на компоненти агрегату та 
його справну роботу.

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Дюбелі (стандартне постачання) використову-
ються виключно для закріплення котла до стіни 
при наявності утримуючої скоби або кріпильного 
шаблону; вони гарантують надійне утримання 
котла тільки, якщо правильно вставлені (за 
технічними правилами) в стіни з суцільної або 
напівсуцільної цегли. Якщо стіни виконані з 
цегли або блоків з отворами, переділів обмеженої 
статичності, або, в будь-якому разі, з іншими 
типами кладки відносно до вказаних, необхідно 
попередньо зробити статичну перевірку наван-
тажувальної здатності.
Примітка: Гвинти для дюбелю з  шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній упаков-
ці, мають використовуватися виключно для 
закріплення відповідної скоби до стіни.
Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до установи опалення 
та до мережі водопостачання, які відповідатимуть 
їх  показникам та потужності.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Умовні позначення:
 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Підведення холодної води для 

контуру ГВП
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи 

опалення
 V - Електричне підключення

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)

751 440 240

З’ЄДНАННЯ

ГАЗ КОНТУР  
ГВП

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

ТАК НІ

Примітка: блок підключення (за окремим замовленням).

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

1 УСТАНОВКА КОТЛА

1.1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДІ ПІД ЧАС МОНТАЖУ.
Котел CB 24 TN призначений виключно для 
настінного монтажу; він служить для опалення 
приміщень та виробництва гарячої сантехнічної 
води для побутових потреб, тощо. 
В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався до-
ступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно не 
призначений для підлогового монтажу (Мал. 1-1).

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Alpha. Монтаж має виконуватися у відпо-
відності зі стандартами, чинним законодавством 
і з дотриманням місцевих вимог. Монтаж CB 24 
TN, який працює на зрідженому нафтовому газі 
– пропані, бутані (GPL), має відповідати нормам 
для типів газу з  в’язкістю, яка перевищує в’язкість 
повітря (в якості приклада, інформація в якому 
не вважатиметься вичерпною, нагадуємо про те, 
що забороняється монтаж газового обладнання  
у приміщеннях, чий рівень підлоги не перевищує 
середній рівень зовні у сільській місцевості).
Перш ніж установити агрегат, необхідно пере-
вірити його цілісність; у разі сумнівів негайно 
зверніться до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо) вважаються джерелами небезпеки, тому 
слід видалити їх у місця, недоступні для дітей. 
Якщо агрегат встановлюється всередині або 
між меблями, необхідно залишити достатній 
простір для звичайного технічного обслугову-
вання; рекомендується залишити 3 см від корпусу 
котла до вертикальних стінок меблів. Зверху та 
знизу котла має залишитися простір для про-
ведення операцій з водопровідних підключень та  
під’єднання димових труб. Також дуже важливо 
слідкувати, щоб  вентиляційна решітка не була 
затуленою. Біля агрегату не повинні знаходитися 
ніякі легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо). Не рекомендується встанов-
лювати попід котлом електропобутову техніку, 
тому що їй може бути спричинене ушкодження 
через спрацювання запобіжного клапану (якщо 
він не під’єднаний як слід до зливної лійки), або 
у випадку витоків з гідравлічних фітінгів; якще 
таке небажане встановлення все ж станеться, 
виробник відхиляє будь-яку відповідальність за 
збитки, спричинені електропобутовим приладам.
У разі порушень в роботі, поломок або неефек-
тивної роботи необхідно вимкнути агрегат та 
звернутися до уповноваженого фахівця. Тому не 
намагайтеся ремонтувати або проводити будь-які 
операції на котлі самостійно. Недотримання цих 
вимог накладає персональну відповідальність 
на власника котла та позбавляє його гарантії 
на котел.

• Правила монтажу: 
  - Такі котли не призначені для монтажу  у 

спальнях або в приміщеннях з ванною та 
душем. Не можна їх встановлювати також 
у приміщеннях з відкритими камінами без 
притоку власного повітря. Температура у 
приміщеннях з встановленими котлами не 
повинна знижуватися менше 0°C. Котли не 
мають піддаватися дії атмосферних агентів.

 - Котли з відкритою камерою типу B не повинні 
встановлюватися в приміщеннях, де ведеться 
торгова, реміснича або промислова  діяль-
ність, внаслідок якої утворюються пара або 
летючі речовини (напр., пари кислот, клею, 
фарб, розчинників, палива, тощо), а також 
пил (напр.,  пил внаслідок деревообробки, 
вугільний, цементний пил, тощо), які нега-
тивно впливають на компоненти агрегату та 
його справну роботу.

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Дюбелі (стандартне постачання) використову-
ються виключно для закріплення котла до стіни 
при наявності утримуючої скоби або кріпильного 
шаблону; вони гарантують надійне утримання 
котла тільки, якщо правильно вставлені (за 
технічними правилами) в стіни з суцільної або 
напівсуцільної цегли. Якщо стіни виконані з 
цегли або блоків з отворами, переділів обмеженої 
статичності, або, в будь-якому разі, з іншими 
типами кладки відносно до вказаних, необхідно 
попередньо зробити статичну перевірку наван-
тажувальної здатності.
Примітка: Гвинти для дюбелю з  шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній упаков-
ці, мають використовуватися виключно для 
закріплення відповідної скоби до стіни.
Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до установи опалення 
та до мережі водопостачання, які відповідатимуть 
їх  показникам та потужності.

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Умовні позначення:
 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Підведення холодної води для 

контуру ГВП
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи 

опалення
 V - Електричне підключення

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)

751 440 240

З’ЄДНАННЯ

ГАЗ КОНТУР  
ГВП

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

ТАК НІ

Примітка: блок підключення (за окремим замовленням).
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1 INSTALLATION CHAU-
DIÈRE

1.1 AVERTISSEMENTS 
D'INSTALLATION.

La chaudière CB 24 TN a été conçue uniquement 
pour les installations murales ; elle doit être utili-
sée pour le chauffage des locaux et la production 
d'eau chaude sanitaire à usage domestique et 
analogue. 
Le mur doit être lisse, sans saillies ou renfonce-
ments permettant l'accès par l'arrière. Ces chau-
dières n'ont pas été conçues pour les installations 
sur base ou au sol (Fig. 1-1).

Seul un plombier chauffagiste professionnelle-
ment qualifié est autorisé à installer des appareils 
à gaz Alpha. L'installation doit être faite selon 
les prescriptions des normes, de la législation en 
vigueur et dans le respect de la règlementation 
technique locale, selon les indications de la bonne 
technique. L'installation de la chaudière CB 24 
TN, en cas d'alimentation au GPL, doit respecter 
les règles pour les gaz ayant une densité supé-
rieure à l'air (nous rappelons, à titre d'exemple 
non exhaustif, que l'installation de systèmes 
alimentés avec ces gaz est interdite dans les locaux 
dont le sol se trouve à une hauteur inférieure au 
sol externe moyen).
Avant d'installer l'appareil, il est opportun de 
vérifier qu'il soit intact ; en cas de doute, contac-
ter immédiatement le fournisseur. Les éléments 
de l'emballage (agrafes, clous, sacs en plastique, 
polystyrène expansé, etc.) ne doivent pas être 
laissés à la portée des enfants car ils représentent 
des sources de danger. Si l'appareil est enfermé 
dans ou entre des meubles, il doit y avoir un 
espace suffisant pour les entretiens normaux ; 
on conseille donc de laisser au moins 3 cm entre 
l'enveloppe de la chaudière et les parois verticales 
du meuble. Il faut laisser un espace au-dessus 
et en-dessous de la chaudière pour permettre 
l'intervention sur les branchements hydrauliques 
et sur les tuyaux d'évacuation des fumées. Il est 
également important que les grilles d'aspiration 
ne soient pas bouchées. Aucun objet inflammable 
ne doit se trouver aux alentours de l'appareil 
(papier, chiffons, plastique, polystyrène, etc.). 
Il est conseillé de ne pas positionner d'appareils 
électroménagers en-dessous de la chaudière car 
ils pourraient subir des dommages en cas d'inter-
vention de la soupape de sécurité (si elle n'est pas 
dirigée vers un entonnoir de vidange), ou bien 
en cas de fuites des raccords hydrauliques ; dans 
le cas contraire, le fabricant ne pourra pas être 
tenu responsable pour les éventuels dommages 
causés aux appareils.
En cas d'anomalie, panne ou fonctionnement 
incorrect, l'appareil doit être désactivé et il est 
nécessaire de contacter un technicien agréé. 

S'abstenir donc de toute intervention ou tentative 
de réparation. Le non-respect des indications 
ci-dessus entraine une responsabilité personnelle 
ainsi que la déchéanche de la garantie.

• Normes d'installation:
 - ces chaudières ne peuvent pas être installées 

dans les chambres à coucher et dans les salles 
de bain. Elles ne peuvent pas non plus être 
installées dans les pièces ayant des cheminées 
ouvertes sans un propre afflux d'air. Elles 
doivent en outre être installées dans une pièce 
où la température ne puisse pas descendre 
en-dessous de 0 °C. Elles ne doivent pas être 
exposées aux agents atmosphériques.

 - Les chaudières à chambre ouverte de type B 
ne doivent pas être installées dans des locaux 
où sont exercées des activités commerciales, 
artisanales ou industrielles, où l'on utilise 
des produits susceptibles de générer des 
vapeurs ou des substances volatiles (par ex. : 
vapeurs d'acides, colles, vernis, solvants, 
combustibles, etc.), ainsi que des poussières 
(par ex. : poussières dérivant de l'usinage du 
bois, poussières de carbone, de ciment, etc.) 
pouvant nuire aux composants de l'appareil 
et compromettre son fonctionnement.

Attention : l'installation de la chaudière au mur 
doit garantir un soutien stable et efficace au 
générateur.
Les tasseaux, fournis d'origine en cas de présence 
d'un étrier de soutien ou gabarit de fixation ac-
compagnant la chaudière, ne doivent servir qu'à 
la fixer au mur ; ils peuvent assurer un soutien 
efficace uniquement s'ils sont insérés correcte-
ment (selon les règles de la bonne technique) 
sur des murs construits avec des briques pleines 
ou semi-pleines. En cas de murs réalisés avec 
des briques ou des blocs creux, des cloisons 
de statisme limité, ou de toute façon de murs 
différents de ceux indiqués, il est nécessaire de 
procéder à une vérification statique préliminaire 
du système de support.

N.B. : les vis pour tasseau avec tête hexagonale 
situées dans le blister, doivent être utilisées ex-
clusivement pour le fixage de l'étrier de soutien 
mural correspondant.

Ces chaudières servent à chauffer l'eau à une tem-
pérature inférieure à celle d'ébullition à pression 
atmosphérique.
Elles doivent être raccordées à une installation 
de chauffage et à un réseau de distribution d'eau 
sanitaire adapté à leurs performances et à leur 
puissance.

1.2 DIMENSIONS PRINCIPALES.

Légende :
 G - Alimentation de gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 ACV - Entrée eau chaude sanitaire kit 

soupape solaire (Option)
 AF - Entrée de l'eau froide sanitaire
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
 V - Raccordement électrique

Hauteur 
(mm) Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
751 440 240

RACCORDS

GAZ EAU SANI-
TAIRE

INSTALLA-
TION

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

N.B. : groupe raccordement (option)
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تركيب الغالية )سخان(1  

تنبيهات خاصة بالتركيب  1.1
أجل  من  فقط   CB 24 TN الغالية  تصميم  تم 
فقط  استخدامها  يجب  كما  الحائط،  التركيب على 
لغرض تدفئة الغرف ولتسخين الماء المستخدم في 

المنازل وما شابهها. 
يجب أن يكون الجدار ناعماً مستوياً بحيث ال توجد 
أي نتوءات أو ُدخالت تمنع تركيب الجزء الخلفي 
بالشكل الصحيح لم يتم تصميم الغالية ليتم تركيبها 
على القواعد أو على األرضيات )شكل رقم 1-1(.
فقط فنيو سباكة مواسير التدفئة والتسخين المؤهلون 
بتركيب  لهم  ُيسمح  من  هم  والمعتمدون،  مهنياً 
األجهزة التي تعمل بالغاز Alpha. يجب أن تتم 
عملية التركيب وفقاً للقواعد والقوانين والتشريعات 
للقواعد المهنية الفنية  المنظمة لتلك العملية ووفقاً 
الممارسة  لقواعد  وطبقاً  بها  المعمول  المحلية 
الطبيعي  الغاز  وجود  حالة  في  الجيدة.  المحترفة 
الغالية   تركيب  يكون  أن  يجب   ،GPL المسال 
استخدام  لقواعد  ومطابقاً  متوافقاً   CB 24 TN
الغازات األكثر كثافة من الهواء )على سبيل المثال 
ال الحصر، يمكن أن نذّكر بأنه ممنوع تركيب أنظمة 
\ شبكات تعمل بنوعية الغاز المشار إليها سابقاً في 
األماكن المنخفضة التي توجد تحت متوسط مستوى 

األرض المحيطة(.
بكل محتوياته  يجب التحقق من أن الجهاز كامالً 
قبل بدء عملية تركيبه؛ وفي حالة وجدود شك في 
نقص شيء أو في حالة وجد شك في حالة الجهاز 
د. ال يجب ترك  نفسه، يجب االتصال مباشرة بالمورِّ
محتويات عملية التغليف والصندقة )مثل الدبابيس 
والبوليسترين  البالستيكية  واألكياس  والمسامير 
وما إلى ذلك( في متناول يد األطفال لما قد يتسبب 
ذلك في تعريض هؤالء األطفال للخطر. في حالة 
تركيب الجهاز داخل أو بين بعض قطع األثاث، 
الصيانة  بأعمال  للقيام  كافي  مكان  توفير  يجب 
على  بترك  ينصح  ثم  ومن  الجهاز  لهذا  العادية 
وبين  الغالية  بين غطاء  3 سنتيمتر  األقل مسافة 
الحشوةب العمودية لقطعة األثاث. يجب أن يترك 
مجاالً فوق وتحت الغالية للسماح بعمليات الفحص 
الخاصة بالتوصيالت الهيدروليكية وبالمدخنة. من 
مسدودة.  غير  الشفط  شبك  تكون  أن  أيضا  المهم 
ال يجب أبداً ترك أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب 
من الجهاز )مثل الورق وقطع القماش والبالستيك 
وضع  بعدم  ُينصح  ذلك(.  إلى  وما  والبوليسترين 
أي أجهزة منزلية تحت الغالية حيث قد يصيبهم 
األمان  صمام  استخدام  حالة  في  والتلف  الضرر 
كما  التصريف  محقن  استخدام  عدم  حالة  )في 
ينبغي(، وفي حالة حدوث تسربات من الوصالت 
الهيدروليكية؛ وفي هذه الحاالت ال تعتبر الشركة 
المصنعة  مسئولة عن األضرار التي قد تلحق بهذه 

األجهزة المنزلية.
في حالة وجود أعطاب أو خلل في األداء التشغيلي 
للجهاز، يجب أن يتم إطفاءه وينبغي االتصال فوراً 
بأحد الفنيين المؤهلين. ال تحاول تعديل أو إصالح 
األجهزة بنفسك. عدم االلتزام بما سبقذكره يحملكم 

المسؤولية الشخصية ويبطل الضمان.

• قواعد التركيب: 
ـ  ال يمكن تثبيت هذه الغاليات في غرف النوم وال   
يمكن استخدامها في الحمام أو أماكن الدوش. 
توجد  التي  األماكن  في  تركيبه حتى  يمكن  ال 
بها مداخن مفتوحة )المدافئ( بدون دفق هواء 
خاص به. يجب أيضا تثبيتها في مكان ال تهبط 
فيه درجة الحرارة إلى أقل من 0 درجة مئوية. 

أن ال تكون عرضه لعوامل الطقس الجوي.
-  الغاليات ذات المقصورة المفتوحة فئة B، ال   
يحب أن يتم تركيبها في األماكن التي يتم فيها 
مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية أو صناعية 
أن  يمكنها  ومعدات  منتجات  تستخدم  التي 
تتسبب في عمل أبخرة أو مواد طائرة )على 
سبيل المثال أبخرة األحماض والمواد الالصقة 
والصبغات والمذيبات والمواد القابلة لالحتراق 
التي تتسبب أيضا في نشر  أو  إلى ذلك(  وما 
األتربة )على سبيل المثال األتربة الناتجة عن 
أعمال النجارة واألتربة الكربونية واألسمنتية 
في  تتسبب  أن  شأنها  التي من  ذلك(  إلى  وما 
الجهاز،  لمكونات  وتلفيات  أضرار  حدوث 
األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الوظيفي 

والتشغيلي.

انتبه: عند تركيب الغالية على الجدران أو داخلها، 
يجب أن يتوفر أيضا دعم تثبيت قوى وثابت وفعال 

للمولد نفسه.
حسب  )متوفرة  البراغي  فيشر  استخدام  يجب 
الطلب( في حالة وجود ذراع أو خطاف تدعيم أو 
قالب تثبيت لدعم الغالية وذلك لتثبيتها جيداً على 
الحائط؛ حيث يقدم ذلك كله دعماً جيداً لحمل الغالية 
فقط إذا تم إدخالها بالشكل الصحيح )طبقاً معايير 
الحوائط  داخل  الجيد(  التقني  االستخدام  وقواعد 
المبنية بطوب صلب\كامل أو شبه صلب\شبه كامل. 
في حالة الحوائط المبنية بطوب مثقوب أو بقوالب 
بأي  أو  المحدود  الثبات  ذات  بفواصل  أو  مثقوبة 
مواد بناء وفصل غير المشار إليها سابقاً، يصبح 
من الضروري اللجوء إلى عمل فحص ومراجعة 
أولية لتحديد وتقدير مدى ثبات المكان الذي سيتم 

عليه تركيب الجهاز.
لحلزونية  ا لتثبيت  ا مسامير  هامة:  مالحظة 
الرأس  أو فيشر ذات  المعمودي  المستخدمة مع 
السداسية الموجودة في العلبة البالستيكية، يجب 
التركيب  تدعيم  خطاف  لتثبيت  فقط  استخدامها 

على الحائط.
درجة  لغاية  الماء  لتسخين  الغاليات  هذه  تستخدم 
حرارة أقل من درجة الغليان في الضغط الجوى 

العادي.
التدفئة  بتجهيز  متصلة  األجهزة  تكون  أن  يجب 
المالئم  النحو  على  الصحية  المياه  توزيع  وشبكة 

ألدائها وقوتها.

2.1 األبعاد األساسية

لوحة الرموز:

التزويد بالغاز   ”G“  
مخرج املاء الساخن   ”AC“ 

 “ACV”  مدخل املاء الساخن مجموعة 
الصامم الشميس )اختياري(

مدخل املاء البارد   ”AF“ 
عودة الشبكة   ”R“  
تدفق الشبكة   ”M“ 

التوصيل الكهريب   ”V“  

عمق )ملم(عرض )ملم(ارتفاع )مم(

751440240

وصالت

شبكةماء ساخنغاز

GACAFRM

”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

مالحظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(

نعم ال
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1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ (ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ).

Підключення газу. Наші котли можуть працю-
вати на природному газі - метані (G20) та зрідже-
ному нафтовому газі G.P.L. Труби підведення газу 
повинні мати такий самий або більший діаметр, 
що й з’єднання котла 3/4”G. Перш ніж виконува-
ти підключення газу, необхідно ретельно очис-
тити всередині всі трубопроводи для підведення 
палива, щоб видалити всі можливі забруднення, 
що можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, на 
який налагоджено котел (див. заводську таблич-
ку даних на котлі). Якщо вони різні, необхідно 
провести переналагодження котла на інший тип 
газу (див. переналагодження агрегату відповідно 
до іншого типу газу). Також важливо перевіри-
ти динамічний тиск газу в мережі (метану або 
G.P.L.), звідки газ подається на котел, оскільки 
недостатній тиск може вплинути на потужність 
котла, викликаючи незручності для користувача.
Переконатися у коректному підключенні газово-
го вентилю, виконуючи послідовність з монтажу, 
як показано на малюнку. Розміри труби для 
підведення газу мають відповідати вимогам чин-
ного законодавства, щоб гарантувати правильні 
витрати газу на пальнику, в тому числі при ро-
боті котла на максимальній потужності, а також 
гарантувати експлуатаційні показники котла 
(технічні характеристики). Система під’єднання 
має відповідати чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для робо-
ти на газовому паливі, що не містить забруднень, 
тому установка газового фільтра на вході газу в 
котел є обов’язковою.

Баки для зберігання (якщо газ живлення по-
дається зі сховищ GPL).
 - Може трапитися, що в нових баках для збе-

рігання GPL залишаться сліди інертних газів 
(азот), які  виснажують суміш, що подається 
на котел, викликаючи порушення в роботі.

 - Склад суміші GPL можна перевіряти під 
зберігання у баках, визначаючи шари її 
компонентів. Це може викликати зміни у те-
плотворності палива, яке подається в агрегат, 
внаслідок чого змінюються експлуатаційні 
показники самого котла.

Гідравлічне підключення.

Увага : перш ніж виконувати гідравлічні підклю-
чення 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 котла.

Згідно до чинного законодавства вимагається 
хімічна обробка води у тепловому контурі з 
метою запобігання утворенню накипу.

Гідравлічні підключення мають виконуватися 
раціонально з застосуванням з’єднань на ша-
блоні котла. Злив запобіжного клапану котла має 
під’єднуватися до відповідної системи відводу. 
Інакше, якщо спрацювання зливного клапану 
призведе до заливання приміщення, виробник 
котла не нестимуть відповідальності.

Увага: Щоб забезпечити тривалу та ефек-
тивну роботу котла, рекомендується вста-
новити комплект «дозатору поліфосфатів» 
за умови води з характеристиками високою 
здатності для утворення вапнякових від-
кладень. Відповідно до чинних норм, обробці 
підлягає вода, жорсткість якої перевищує 25° 
за французькою системою, для опалювальної 
системи, та перевищує 15° за французькою 
системою для контуру ГВП. Вимагається 
хімічна обробка кондиціонуванням для потуж-
ностей < 100 кВт або обробка пом’якшенням 
для потужностей > 100 кВт.

Електричне підключення. Котел  «CB 24 TN»  
відповідає стандартам захисту IPX4D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату га-
рантується тільки при правильному та ефектив-
ному підключенні до установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм безпеки.

Увага : виробник не несе ніякої відповідальності 
за збитки, заподіяні людям або майну, що вини-
кли в разі відсутності заземлення котла і недо-
тримання чинних стандартів безпеки.

Переконайтеся також в тому, що параметри елек-
троустаткування відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на завод-
ській табличці з даними на самому котлі. Котли 
постачаються з силовим кабелем типу «X» без 
вилки. Вилка шнуру живлення має вставлятися 
в  розетку електричної мережі 220В ±10% / 50Гц 
із правильною полярністю «фаза-нуль» (L-N) і 
заземленням . У такій мережі має бути передба-
чений двополюсний вимикач, з класом III пере-
напруги. Щоб виконати заміну силового кабелю 

, зверніться до фахівця. Шнур живлення має 
відповідати передбаченому маршруту (Мал.1-
3). Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній  платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, відгалужувачі або 
подовжувачі.

1.4 ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ ТА КІМНАТНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ (ЗА 
ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може працювати з кімнатними хронотер-
мостатами.
Ці компоненти Alpha постачаються за окремим 
замовленням.
В с і  х р о н о т е р м о с т а т и  A l p h a  м ож у т ь 
під’єднуватися лише 2 дротами. Уважно озна-
йомтеся з інструкціями з монтажу та викорис-
тання пристрою з цього комплекту.
• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/

Вимкн) (Мал. 1-4). За допомогою хронотер-
мосату можна:

 - Задати два значення для температури в 
приміщенні: одне – для температури вдень 
(температура comfort), інше – для темпера-
тури вночі (зменшена температура);

 - Задати до 4 різних тижневих програм включ-
но для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темпе-
ратурі комфорту (comfort)

 • забезпечити безперервну роботу при змен-
шеній температурі

 • забезпечити безперервну роботу при темпе-
ратурі  проти замерзання, яку можна регулю-
вати.

Для живлення хронотермостату знадобляться 2 
лужні батарейки 1,5В типу LR 6 ;
• Цифровий пристрій дистанційного керування 

(Мал.1-5) з роботою кліматичного хронотер-
мостату  (Мал. 1-5). Панель цифрового при-
строю ДК дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось у по-
передньому параграфі, а також контролювати 
та мати під рукою всю важливу інформацію 
про роботу котла та теплової системи, з мож-
ливістю зручно змінювати попередньо задані 
параметри з власного місця, а не з місця, де 
саме встановлено котел. Панель дистанційного 
пристрою ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок та 
порушень в роботі котла. Кліматичній хромо-
термостат, вбудований в панель пристрою ДК, 
забезпечує налаштувати температуру подачі в 
системі згідно до реальних потреб приміщен-
ня для обігріву, з метою отримання бажаної 
температури з великою точністю і, тобто,  з 
помітним заощадженням витрат. Живлення 
на хронотермостат подається безпосередньо 
з котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних між 
котлом і хронотермостатом.

КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ
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того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, на 
який налагоджено котел (див. заводську таблич-
ку даних на котлі). Якщо вони різні, необхідно 
провести переналагодження котла на інший тип 
газу (див. переналагодження агрегату відповідно 
до іншого типу газу). Також важливо перевіри-
ти динамічний тиск газу в мережі (метану або 
G.P.L.), звідки газ подається на котел, оскільки 
недостатній тиск може вплинути на потужність 
котла, викликаючи незручності для користувача.
Переконатися у коректному підключенні газово-
го вентилю, виконуючи послідовність з монтажу, 
як показано на малюнку. Розміри труби для 
підведення газу мають відповідати вимогам чин-
ного законодавства, щоб гарантувати правильні 
витрати газу на пальнику, в тому числі при ро-
боті котла на максимальній потужності, а також 
гарантувати експлуатаційні показники котла 
(технічні характеристики). Система під’єднання 
має відповідати чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для робо-
ти на газовому паливі, що не містить забруднень, 
тому установка газового фільтра на вході газу в 
котел є обов’язковою.

Баки для зберігання (якщо газ живлення по-
дається зі сховищ GPL).
 - Може трапитися, що в нових баках для збе-

рігання GPL залишаться сліди інертних газів 
(азот), які  виснажують суміш, що подається 
на котел, викликаючи порушення в роботі.

 - Склад суміші GPL можна перевіряти під 
зберігання у баках, визначаючи шари її 
компонентів. Це може викликати зміни у те-
плотворності палива, яке подається в агрегат, 
внаслідок чого змінюються експлуатаційні 
показники самого котла.

Гідравлічне підключення.

Увага : перш ніж виконувати гідравлічні підклю-
чення 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 котла.

Згідно до чинного законодавства вимагається 
хімічна обробка води у тепловому контурі з 
метою запобігання утворенню накипу.

Гідравлічні підключення мають виконуватися 
раціонально з застосуванням з’єднань на ша-
блоні котла. Злив запобіжного клапану котла має 
під’єднуватися до відповідної системи відводу. 
Інакше, якщо спрацювання зливного клапану 
призведе до заливання приміщення, виробник 
котла не нестимуть відповідальності.

Увага: Щоб забезпечити тривалу та ефек-
тивну роботу котла, рекомендується вста-
новити комплект «дозатору поліфосфатів» 
за умови води з характеристиками високою 
здатності для утворення вапнякових від-
кладень. Відповідно до чинних норм, обробці 
підлягає вода, жорсткість якої перевищує 25° 
за французькою системою, для опалювальної 
системи, та перевищує 15° за французькою 
системою для контуру ГВП. Вимагається 
хімічна обробка кондиціонуванням для потуж-
ностей < 100 кВт або обробка пом’якшенням 
для потужностей > 100 кВт.

Електричне підключення. Котел «CB 24 TN»  
відповідає стандартам захисту IPX4D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату га-
рантується тільки при правильному та ефектив-
ному підключенні до  установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм безпеки.

Увага : виробник не несе ніякої відповідальності 
за збитки, заподіяні людям або майну, що вини-
кли в разі відсутності заземлення котла і недо-
тримання чинних стандартів безпеки.

Переконайтеся також в тому, що параметри елек-
троустаткування відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на завод-
ській табличці з даними на самому котлі. Котли 
постачаються з силовим кабелем типу «X» без 
вилки. Вилка шнуру живлення має вставлятися 
в  розетку електричної мережі 220В ±10% / 50Гц 
із правильною полярністю «фаза-нуль» (L-N) і 
заземленням . У такій мережі має бути передба-
чений двополюсний вимикач, з класом III пере-
напруги. Щоб виконати заміну силового кабелю 

, зверніться до фахівця. Шнур живлення має 
відповідати передбаченому маршруту (Мал.1-
3). Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній  платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, відгалужувачі або 
подовжувачі.

1.4 ПРИСТРОЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ ТА КІМНАТНІ 
ХРОНОТЕРМОСТАТИ (ЗА 
ОКРЕМИМ ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може працювати з кімнатними хронотер-
мостатами.
Ці компоненти Alpha постачаються за окремим 
замовленням.
В с і  х р о н о т е р м о с т а т и  A l p h a  м ож у т ь 
під’єднуватися лише 2 дротами. Уважно озна-
йомтеся з інструкціями з монтажу та викорис-
тання пристрою з цього комплекту.
• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/

Вимкн) (Мал. 1-4). За допомогою хронотер-
мосату можна:

 - Задати два значення для температури в 
приміщенні: одне – для температури вдень 
(температура comfort), інше – для темпера-
тури вночі (зменшена температура);

 - Задати до 4 різних тижневих програм включ-
но для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темпе-
ратурі комфорту (comfort)

 • забезпечити безперервну роботу при змен-
шеній температурі

 • забезпечити безперервну роботу при темпе-
ратурі  проти замерзання, яку можна регулю-
вати.

Для живлення хронотермостату знадобляться 2 
лужні батарейки 1,5В типу LR 6 ;
• Цифровий пристрій дистанційного керування 

(Мал.1-5) з роботою кліматичного хронотер-
мостату  (Мал. 1-5). Панель цифрового при-
строю ДК дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось у по-
передньому параграфі, а також контролювати 
та мати під рукою всю важливу інформацію 
про роботу котла та теплової системи, з мож-
ливістю зручно змінювати попередньо задані 
параметри з власного місця, а не з місця, де 
саме встановлено котел. Панель дистанційного 
пристрою ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок та 
порушень в роботі котла. Кліматичній хромо-
термостат, вбудований в панель пристрою ДК, 
забезпечує налаштувати температуру подачі в 
системі згідно до реальних потреб приміщен-
ня для обігріву, з метою отримання бажаної 
температури з великою точністю і, тобто,  з 
помітним заощадженням витрат. Живлення 
на хронотермостат подається безпосередньо 
з котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних між 
котлом і хронотермостатом.
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1.3 BRANCHEMENTS (OPTION).
Raccordement au gaz. Nos chaudières sont fabri-
quées pour fonctionner avec du gaz méthane (G20) 
et G.P.L. La tuyauterie d'alimentation doit être égale 
ou supérieure au branchement de la chaudière 3/4"G. 
Avant d'effectuer le branchement du gaz, nettoyer 
soigneusement l'intérieur de tous les tuyaux de l'ins-
tallation d'adduction du combustible afin d'enlever 
les éventuels résidus qui pourraient compromettre le 
bon fonctionnement de la chaudière. Contrôler aussi 
que le gaz distribué corresponde à celui pour lequel 
la chaudière a été conçue (voir la plaque des données 
située sur la chaudière). Dans le cas contraire, il est 
nécessaire d'intervenir sur la chaudière pour l'adapter 
à un autre type de gaz (voir conversion des appareils 
en cas de changement de gaz). Il est également im-
portant de vérifier la pression dynamique de réseau 
(méthane ou G.P.L.) qui sera utilisée pour l'alimen-
tation de la chaudière, afin qu'elle soit conforme aux 
règlementations : si elle est insuffisante, elle peut avoir 
des conséquences sur la puissance du générateur et 
provoquer des difficultés à l'utilisateur.
S'assurer que le branchement du robinet de 
gaz soit effectué correctement, en suivant la 
séquence de montage illustrée sur la figure. 
Le tuyau d'adduction du gaz combustible doit 
être dimensionné correctement en fonction des 
règlementations en vigueur, afin de garantir le 
débit correct du gaz au brûleur même dans les 
conditions de puissance maximum du généra-
teur, et de garantir les rendements de l'appareil 
(données techniques). Le système de jonction 
doit être conforme aux normes.

Qualité du gaz combustible. L'appareil a été 
conçu pour fonctionner avec du gaz combus-
tible sans impuretés ; dans le cas contraire, il est 
nécessaire d'introduire des filtres spécifiques en 
amont de l'appareil pour rétablir la pureté du 
combustible.

Réservoirs de stockage (en cas d'alimentation 
de dépôt de GPL).
- Il est possible que les nouveaux réservoirs de 

stockage GPL contiennent des résidus de gaz 
inerte (azote) qui appauvrissent le mélange 
fourni par l'appareil en causant des fonction-
nements anormaux.

- À cause de la composition du mélange de GPL, 
une stratification des composants du mélange 
peut se produire au cours de la période de 
stockage dans les réservoirs. Ceci peut causer 
une variation du pouvoir calorifique du mé-
lange fourni à l'appareil avec des conséquentes 
variations de ses prestations.

Branchement hydraulique.

Attention : avant d'effectuer les branchements 
de la chaudière, laver soigneusement l'installa-
tion thermique (tuyauteries, corps chauffants, 
etc.) avec un produit décapant ou désincrustant 
spécifique, de manière à éliminer les résidus qui 
pourraient compromettre le bon fonctionnement 
de la chaudière.

En principe, un traitement chimique de l'eau de 
l'installation thermique est prescrit afin de préser-
ver l'installation et l'appareil des dépôts de calcaire.

Les branchements hydrauliques doivent être effec-
tués rationnellement en utilisant les attaches sur le 
gabarit de la chaudière. L'évacuation de la soupape 
de sécurité de la chaudière doit être branché à une 
évacuation spécifique. Dans le cas contraire, si la 
soupape d'évacuation devait intervenir en inondant 
le local, le fabricant de la chaudière ne serait pas 
responsable.

Attention : pour préserver la durée et les caractéris-
tiques d'efficacité de l'appareil, il est conseillé d'ins-
taller le kit « doseur de polyphosphates » en présence 
d'eaux dont les caractéristiques peuvent provoquer 
des incrustations de calcaire. En particulier et à titre 
d'exemple non exhaustif, il est obligatoire de traiter 
l'eau de plus de 25° français pour le circuit de chauf-
fage et de plus de 15° français pour l'eau sanitaire, 
avec un traitement chimique de conditionnement 
pour une puissance inférieure à 100 kW ou d'adou-
cisseur pour une puissance supérieure à 100 kW.

Branchement électrique. L'indice de protection 
de la chaudière CB 24 TN, pour l'ensemble de 
l'appareil, est IPX4D. La sécurité électrique de l'ap-
pareil est assurée uniquement s'il est parfaitement 
branché à une installation efficace de mise à la terre, 
effectuée selon les normes de sécurité en vigueur.

Attention : le fabricant décline toute responsabilité 
pour les dommages aux personnes ou aux biens déri-
vant du mauvais branchement de la mise à la terre de la 
chaudière et du non respect des normes de référence.

Vérifier de plus que l'installation électrique soit 
adaptée à la puissance maximum absorbée par l'ap-
pareil indiquée sur la plaque des données située sur 
la chaudière. Les chaudières sont équipées du câble 
d'alimentation spécial de type « X » sans fiche. Le 
câble d'alimentation doit être branché à un réseau 
de 230 V ±10 % / 50 Hz en respectant la polarité 
L-N et le branchement de terre , sur ce réseau 
une déconnexion unipolaire avec une catégorie de 
surtension de classe III doit être prévue. En cas de 
remplacement du câble d'alimentation, contacter 
un technicien qualifié. Le câble d'alimentation 
doit respecter le parcours prescrit (Fig. 1-3). Pour 
le cas où il serait nécessaire de remplacer le fusible 
de réseau sur la carte de réglage, utiliser un fusible 
de 3,15 A rapide. Pour l'alimentation générale de 
l'appareil depuis le réseau électrique, l'utilisation 
d'adaptateurs, de prises multiples et de rallonges 
est interdite.

1.4 COMMANDES À DISTANCE ET 
THERMOSTATS D'AMBIANCE 
PROGRAMMABLES (EN OPTION).

La chaudière est prédisposée pour l'application 
de thermostats d'ambiance programmables ou 
de commandes à distance, qui sont disponibles 
comme kit en option.
Tous les thermostats programmables Alpha 

peuvent être branchés avec 2 fils seulement. Lire 
attentivement les instructions pour le montage 
et l'utilisation contenues dans le kit accessoire.
• Thermostat programmable digital On/Off (Fig. 

1-4). Le thermostat programmable permet de :
 - configurer deux valeurs de température 

ambiante : une pour la journée (température 
confort) et une pour la nuit (température 
réduite);

 - configurer jusqu'à quatre programmes heb-
domadaires avec des allumages et des arrêts 
différents;

 - sélectionner l'état de fonctionnement souhai-
té entre les différentes possibilités:

 • fonctionnement permanent en temp. confort.
 • fonctionnement permanent en temp. réduite.
 • fonctionnement permanent en temp. antigel 

réglable.
 Le thermostat programmable est alimenté avec 

2 piles alcalines de 1,5 V de type LR 6;
• Dispositif Commande à distance Digitale 

(Fig. 1-5) avec un fonctionnement de thermos-
tat climatique programmable. Le panneau de la 
Commande à Distance Digitale permet à l'utili-
sateur, en plus des fonctions illustrées au point 
précédent, d'avoir sous contrôle – et surtout 
à la portée de main – toutes les informations 
importantes concernant le fonctionnement de 
l'appareil et de l'installation thermique, avec la 
possibilité d'intervenir facilement sur les para-
mètres configurés auparavant, sans devoir se 
déplacer à l'endroit où l'appareil est installé. Le 
panneau de la Commande à Distance Digitale 
est équipé d'auto-diagnostic pour afficher sur 
l'écran les éventuelles anomalies de fonction-
nement de la chaudière. Le thermostat pro-
grammable climatique, incorporé au panneau 
à distance, permet d'adapter la température de 
refoulement de l'installation aux nécessités de 
la pièce à chauffer, de façon à obtenir la valeur 
de température ambiante souhaitée avec une 
extrême précision, et donc avec une économie 
évidente sur les frais de gestion. Le thermostat 
programmable est alimenté directement de la 
chaudière avec les 2 mêmes fils qui servent à la 
transmission des données entre la chaudière et 
le thermostat programmable.

Branchement électrique Commande à Dis-
tance Digitale ou thermostat programmable 
On/Off (Option). Les opérations décrites ci-des-
sous doivent être effectuées après avoir coupé le 
courant à l'appareil. L'éventuel thermostat ou 
thermostat d'ambiance programmable On/Off 
doit être branché aux bornes 40 et 41 en éliminant 
le pont X40 (Fig. 3-2). S'assurer que le contact du 
thermostat On/Off soit du type « propre », c'est-
à-dire indépendant de la tension de réseau ; dans 
le cas contraire, la carte électronique de réglage 
serait endommagée. L'éventuelle Commande à 
Distance Digitale doit être raccordée aux bornes 
40 et 41 en éliminant le pont X40 sur la carte 
électronique (dans la chaudière) (Fig. 3-2).
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تركيب الغالية )سخان(1  

تنبيهات خاصة بالتركيب  1.1
أجل  من  فقط   CB 24 TN الغالية  تصميم  تم 
فقط  استخدامها  يجب  كما  الحائط،  التركيب على 
لغرض تدفئة الغرف ولتسخين الماء المستخدم في 

المنازل وما شابهها. 
يجب أن يكون الجدار ناعماً مستوياً بحيث ال توجد 
أي نتوءات أو ُدخالت تمنع تركيب الجزء الخلفي 
بالشكل الصحيح لم يتم تصميم الغالية ليتم تركيبها 
على القواعد أو على األرضيات )شكل رقم 1-1(.
فقط فنيو سباكة مواسير التدفئة والتسخين المؤهلون 
بتركيب  لهم  ُيسمح  من  هم  والمعتمدون،  مهنياً 
األجهزة التي تعمل بالغاز Alpha. يجب أن تتم 
عملية التركيب وفقاً للقواعد والقوانين والتشريعات 
للقواعد المهنية الفنية  المنظمة لتلك العملية ووفقاً 
الممارسة  لقواعد  وطبقاً  بها  المعمول  المحلية 
الطبيعي  الغاز  وجود  حالة  في  الجيدة.  المحترفة 
الغالية   تركيب  يكون  أن  يجب   ،GPL المسال 
استخدام  لقواعد  ومطابقاً  متوافقاً   CB 24 TN
الغازات األكثر كثافة من الهواء )على سبيل المثال 
ال الحصر، يمكن أن نذّكر بأنه ممنوع تركيب أنظمة 
\ شبكات تعمل بنوعية الغاز المشار إليها سابقاً في 
األماكن المنخفضة التي توجد تحت متوسط مستوى 

األرض المحيطة(.
بكل محتوياته  يجب التحقق من أن الجهاز كامالً 
قبل بدء عملية تركيبه؛ وفي حالة وجدود شك في 
نقص شيء أو في حالة وجد شك في حالة الجهاز 
د. ال يجب ترك  نفسه، يجب االتصال مباشرة بالمورِّ
محتويات عملية التغليف والصندقة )مثل الدبابيس 
والبوليسترين  البالستيكية  واألكياس  والمسامير 
وما إلى ذلك( في متناول يد األطفال لما قد يتسبب 
ذلك في تعريض هؤالء األطفال للخطر. في حالة 
تركيب الجهاز داخل أو بين بعض قطع األثاث، 
الصيانة  بأعمال  للقيام  كافي  مكان  توفير  يجب 
على  بترك  ينصح  ثم  ومن  الجهاز  لهذا  العادية 
وبين  الغالية  بين غطاء  3 سنتيمتر  األقل مسافة 
الحشوةب العمودية لقطعة األثاث. يجب أن يترك 
مجاالً فوق وتحت الغالية للسماح بعمليات الفحص 
الخاصة بالتوصيالت الهيدروليكية وبالمدخنة. من 
مسدودة.  غير  الشفط  شبك  تكون  أن  أيضا  المهم 
ال يجب أبداً ترك أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب 
من الجهاز )مثل الورق وقطع القماش والبالستيك 
وضع  بعدم  ُينصح  ذلك(.  إلى  وما  والبوليسترين 
أي أجهزة منزلية تحت الغالية حيث قد يصيبهم 
األمان  صمام  استخدام  حالة  في  والتلف  الضرر 
كما  التصريف  محقن  استخدام  عدم  حالة  )في 
ينبغي(، وفي حالة حدوث تسربات من الوصالت 
الهيدروليكية؛ وفي هذه الحاالت ال تعتبر الشركة 
المصنعة  مسئولة عن األضرار التي قد تلحق بهذه 

األجهزة المنزلية.
في حالة وجود أعطاب أو خلل في األداء التشغيلي 
للجهاز، يجب أن يتم إطفاءه وينبغي االتصال فوراً 
بأحد الفنيين المؤهلين. ال تحاول تعديل أو إصالح 
األجهزة بنفسك. عدم االلتزام بما سبقذكره يحملكم 

المسؤولية الشخصية ويبطل الضمان.

• قواعد التركيب: 
ـ  ال يمكن تثبيت هذه الغاليات في غرف النوم وال   
يمكن استخدامها في الحمام أو أماكن الدوش. 
توجد  التي  األماكن  في  تركيبه حتى  يمكن  ال 
بها مداخن مفتوحة )المدافئ( بدون دفق هواء 
خاص به. يجب أيضا تثبيتها في مكان ال تهبط 
فيه درجة الحرارة إلى أقل من 0 درجة مئوية. 

أن ال تكون عرضه لعوامل الطقس الجوي.
-  الغاليات ذات المقصورة المفتوحة فئة B، ال   
يحب أن يتم تركيبها في األماكن التي يتم فيها 
مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية أو صناعية 
أن  يمكنها  ومعدات  منتجات  تستخدم  التي 
تتسبب في عمل أبخرة أو مواد طائرة )على 
سبيل المثال أبخرة األحماض والمواد الالصقة 
والصبغات والمذيبات والمواد القابلة لالحتراق 
التي تتسبب أيضا في نشر  أو  إلى ذلك(  وما 
األتربة )على سبيل المثال األتربة الناتجة عن 
أعمال النجارة واألتربة الكربونية واألسمنتية 
في  تتسبب  أن  شأنها  التي من  ذلك(  إلى  وما 
الجهاز،  لمكونات  وتلفيات  أضرار  حدوث 
األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الوظيفي 

والتشغيلي.

انتبه: عند تركيب الغالية على الجدران أو داخلها، 
يجب أن يتوفر أيضا دعم تثبيت قوى وثابت وفعال 

للمولد نفسه.
حسب  )متوفرة  البراغي  فيشر  استخدام  يجب 
الطلب( في حالة وجود ذراع أو خطاف تدعيم أو 
قالب تثبيت لدعم الغالية وذلك لتثبيتها جيداً على 
الحائط؛ حيث يقدم ذلك كله دعماً جيداً لحمل الغالية 
فقط إذا تم إدخالها بالشكل الصحيح )طبقاً معايير 
الحوائط  داخل  الجيد(  التقني  االستخدام  وقواعد 
المبنية بطوب صلب\كامل أو شبه صلب\شبه كامل. 
في حالة الحوائط المبنية بطوب مثقوب أو بقوالب 
بأي  أو  المحدود  الثبات  ذات  بفواصل  أو  مثقوبة 
مواد بناء وفصل غير المشار إليها سابقاً، يصبح 
من الضروري اللجوء إلى عمل فحص ومراجعة 
أولية لتحديد وتقدير مدى ثبات المكان الذي سيتم 

عليه تركيب الجهاز.
لحلزونية  ا لتثبيت  ا مسامير  هامة:  مالحظة 
الرأس  أو فيشر ذات  المعمودي  المستخدمة مع 
السداسية الموجودة في العلبة البالستيكية، يجب 
التركيب  تدعيم  خطاف  لتثبيت  فقط  استخدامها 

على الحائط.
درجة  لغاية  الماء  لتسخين  الغاليات  هذه  تستخدم 
حرارة أقل من درجة الغليان في الضغط الجوى 

العادي.
التدفئة  بتجهيز  متصلة  األجهزة  تكون  أن  يجب 
المالئم  النحو  على  الصحية  المياه  توزيع  وشبكة 

ألدائها وقوتها.

2.1 األبعاد األساسية

لوحة الرموز:

التزويد بالغاز   ”G“  
مخرج املاء الساخن   ”AC“ 

 “ACV”  مدخل املاء الساخن مجموعة 
الصامم الشميس )اختياري(

مدخل املاء البارد   ”AF“ 
عودة الشبكة   ”R“  
تدفق الشبكة   ”M“ 

التوصيل الكهريب   ”V“  

عمق )ملم(عرض )ملم(ارتفاع )مم(

751440240

وصالت

شبكةماء ساخنغاز

GACAFRM

”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

مالحظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(

نعم ال
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3.1 التوصيالت )اختياري(
بنا  الخاصة  الغاليات  تصميم  تم   . الغاز  توصيل 
البترول  وبغاز   )G20( الطبيعي  بالغاز  لتعمل 
المسال )G.P.L.(. يجب أن تكون أنابيب التوصيل 
مساوية أو أكبر من وصلة الغالية G 3/4 ”. قبل 
القيام بعملية توصيل الغاز، يجب تنظيف كل أنابيب 
شبكة توصيل الغاز من الداخل بعناية وإزالة كل 
ما قد يوجد من شوائب ورواسب والتي يمكنها أن 
تؤثر سلباً على كفاءة أداء الغالية. يلزم أيضاً أن 
يكون الغاز الموصل للغالية متوافقاً مع النوعية التي 
تعمل معها الغالية )أنظر لوحة البيانات الموجودة 
في  اختالفات  أي  وجود  حالة  في  الغالية(.  في 
نوعية الغاز، يصبح من الضروري القيام بتعديل 
من  أخرى  بنوعية  للعمل  جاهزة  لتصبح  الغالية 
الغاز )أنظر كيفية تحويل األجهزة في حالة تغيير 
نوعية الغاز(. من المهم جداً أيضاً فحص الضغط 
غاز  أو  الطبيعي  )الغاز  الغاز  لشبكة  الديناميكي 
من  التأكد  يتم  بحيث   )G.P.L المسال  البترول 
كونه مناسباً ليستخدم لتزويد الغالية بالغاز بشكل 
مطابق للتوجيهات، في حالة وجود نقص في قوة 
ضغط الغاز فإن ذلك قد يؤثر سلباً على قوة المولد 

في الغالية وعلى المستخدم نفسه.
تأكد من أن صنبور الغاز موصول بشكل صحيح 
وفقا للتسلسل التجميعي الموضح في الشكل. يجب 
الغاز  توصيل  أنابيب  وحجم   مقاس  يكون  أن 
متناسبين ومتوافقين مع القواعد والقوانين المعمول 
بها في هذا الشأن من أجل ضمان الحصول على 
في  حتى  الموقد  إلى  للغاز  ومناسب  سليم  تدفق 
ظروف اإلمداد القصوى للمولد ومن أجل االستفادة 
الكاملة من إمكانيات الغالية )بيانات فنية(. يجب 
للمعايير  أن يكون نظام الربط والمزاوجة مطابقاً 

والقواعد.
ليعمل  الجهاز  تصنيع  تم  المستخدم.  الغاز  جودة 
بالغاز الخالي من الشوائب، لذلك في حالة وجود 
شوائب يصبح من المستحسن استخدام مرشحات 
لغاز  ا لتنقية  الجهاز  في  تركيبها  يتم  مناسبة 

المستخدم.
صهاريج التخزين )في حالة اإلمداد من مستودع 

.)GPL غاز البترول المسال
غاز  تخزين  صهاريج  تكون  أن  الممكن  -  من 
البترول المسال GPL بها بقايا ورواسب غاز 
خامل )النيتروجين( مما قد يضعف الخليط الذي 
قد يسبب خلل و  الذي  األمر  الجهاز،  به  يزود 

ضرر في العملية التشغيلية له.
-  بسبب طبيعة تكوين خليط غاز البترول المسال 
GPL فإنه من الممكن أن يحدث تكوين طبقات 
منقسمة لمكونات خليط الغاز أثناء فترة التخزين 
داخل الصهاريج. وهذا قد يسبب اختالفا في قوة 
التسخين الحرارية للخليط الموجهة إلى الجهاز 

مما يسبب تغير وتقلب في مدى أداء الجهاز.
التوصيل الهيدروليكي )توصيل المياه(.

انتبه: قبل القيام بعمليات التوصيل الخاصة بالغالية 
قم بغسل الشبكة الحرارية بعناية )األنابيب واألجسام 
التي تسخن المياه وما شابه ذلك(  مستخدماً مواد 
على  وقادرة  مناسبة  للترسبات  ومزيلة  تخليلة 
على  تؤثر سلباً  قد  بقايا محتملة  أي  التخلص من 

عمل الغالية.

عادة يتطلب نظام معالجة كيميائية لمياه التجهيزات 
الحرارية، بهدف الحفاظ على التجهيز والجهاز من 

الترسبات الكلسية.
يجب أن تتم عمليات توصيل المياه بشكل عقالني 
عن طريق استخدام المفاتيح والتوصيالت الموجودة 
األمان  صمام  تصريف  منفذ  الغالية.  قالب  على 
الموجود في الغالية يجب أن يكون موصوال بجهاز 
التصريف. وإال فإن الشركة المصنعة غير مسئولة 
بتاًتا عن أي إضرار تحدث نتيجة لعدم التوصيل 
الصحيح لصمام التصريف وفي حالة طوافان المياه.
انتبه: للحفاظ عىل استمرارية وكفاءة الجهاز، ينصح برتكيب 
مجموعة “ موزع بويل الفوسفات” يف حالة وجود مياه لها 
خصائص من املمكن أن تتسبب يف زيادة الرتسبات الكلسية. 
بشكل خاص وعىل سبيل املثال فقط، يجب معالجة املياه 
التي تتجاوز 25 درجة فرنسية يف دائرة التسخني و15 
درجة فرنسية للامء الساخن بواسطة معالج كيميايئ معدل 
للقوة > 100 كيلوات ومحيل القوة < 100 كيلوات.

 ”CB 24 TN“ التوصيل الكهربي. تتميز الغالية
يمكن  الجهاز.  لكامل   IPX4D الحماية  بدرجة 
بالشكل  الغالية  توصيل  يتم  عندما  فقط  ضمانها 
الصحيح والكامل بشبكة كهرباء بها طرف أرضي 
األمان  لقواعد  طبقاً  وتركيبه  تصميمه  تم  فعال 

المعمول بها في هذا اإلطار.
انتبه: انتبه: الشركة المصنعة ال تتحمل أي مسئولية 
عن أي إضرار يتعرض لها األشخاص أو األشياء 
نتيجة لعدم توصيل الغالية بطرف أرضي أو نتيجة 

لعدم إتباع القواعد المعمول بها في هذا اإلطار.
يجب التأكد أيضاً من أن الشبكة الكهربائية تتناسب 
طاقة  قدرة  أقصى  مع  والجهد  القوة  ناحية  من 
للجهاز والموضحة والمحددة في لوحة  استيعابية 
بيانات الغالية. تم تزويد الغاليات بكابل توصيل 
تيار خاص نوعية “X” بدون قابس. يجب توصيل 
كابل التغذية بالتيار بشبكة تيار رئيسي  230 فولت 
% Hz 50 \ 10± باستقطاب L-N  و بوجود 
, كما أن شبكة التيار يجب أن  طرف أرضى 
تكون مزودة ومجهزة بقواطع تيار متعددة األقطاب 
من الفئة التي تصلح للتعامل مع الضغط الزائد من 
الدرجة الثالثة. الستبدال كابل التغذية بالتيار، يرجى 
لهم.  المصرح  المؤهلين  الفنيين  أحد  إلى  التوجه 
يجب وضع كابل توصيل التيار في مكانه ومساره 
حالة  في   .)3 ـ   1 )الشكل  المحددين  الصحيحين 
بلوحة  الخاصة  الشبكة  فيوز  استبدال  في  الرغبة 
  A 3,15 التحكم والضبط ، فإنه يجب استخدام فيوز
سريعة. لتزويد الجهاز بشكل عام بالطاقة الكهربائية 
أي  استخدام  مسموح  غير  الشبكة،  في  الموجودة 
محوالت أو أي مآخذ توصيل تيار متعددة أو أي 

وصالت تطويل.

4.1  أوامر التحكم عن بعد و ترموستاتات 
قياس وضبط حرارة البيئة المحيطة 

)الكرونترمستاتات( )اختياري(
الغالية مجهزة لتركيب ترموستاتات قياس وضبط 
ولتشغيل  )كرونوترموستاتات(  المحيطة  الحرارة 
كمجموعة  المتاحة  بعد  عن  التحكم  أوامر  نظام 

اختيارية.
وضبط  قياس  ترموستاتات  جميع  توصيل  يمكن 
الحرارة المحيطة Alpha بسلكين فقط. اقرأ بدقة 
وانتباه تعليمات االستعمال والتركيب الموجودة في  

مجموعة الكماليات.

المحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  •  ترموستات 
تشغيل\إيقاف )شكل  )كرونوترموستات( رقمي 
1ـ4(. يسمح ترموستات قياس وضبط الحرارة 

المحيطة )الكرونوترموستات( بما يلي:
-   ضبط وتحديد قيمتين لدرجة حرارة الغرفة :   
قيمة واحدة لليوم )درجة حرارة مريحة( و 
درجة واحدة لليل )درجة حرارة منخفضة(؛
برامج  أربعة  إلى  يصل  ما  وتحديد  -  ضبط   

أسبوعية مختلفة لعمليات التشغيل واإليقاف؛
المرغوب  التشغيلية  الحالة  وضعية  اختيار     -  

فيها من بين البدائل الممكنة المتعددة:
• تشغيل دائم في درجة حرارة مريحة.  

• تشغيل دائم في درجة حرارة منخفضة.  
•  تشغيل دائم في درجة حرارة ضد التجمد يمكن   

ضبطها.
المحيطة  الحرارة  وضبط  قياس    ترموستات 
 1,5 ببطاريتين  مزود  )الكرونوترموستات( 

فولت نوعية LR 6 ألكالين )قلوية(.
جهاز تحكم رقمي عن بعد )شكل 1 ـ 5( يعمل   •
المحيطة.  الحرارة  وضبط  قياس  كترموستات 
للمستخدم،  بعد  عن  الرقمي  التحكم  جهاز  يسمح 
إضافة إلى المعلومات المهمة الموضحة في النقطة 
السابقة، بمراقبة جميع المعلومات الهامة المتعلقة 
فيها  والتحكم  الحرارية  وبالشبكة  الجهاز  بتشغيل 
للمعايير  مع إمكانية التحكم في ذلك بسهولة طبقاً 
تم  الذي  المكان  إلى  الذهاب  دون  مسبقاً  المحددة 
تركيب الجهاز به. تم تزويد لوحة التحكم الرقمي 
عن بعد بوظيفة الفحص والتشخيص الذاتيين لتتمكن 
الغالية على  أداء  من عرض أي خلل ممكن في 
الشاشة. يسمح ترموستات قياس وضبط الحرارة 
لوحة  في  المدمج  )الكرونوترموستات(  المحيطة 
التحكم عن بعد لدرجة الحرارة المتولدة من الغالية 
من تدفئة وتسخين الغرفة طبقاً للدرجة والمستوى 
المرغوب فيه بدقة متناهية مما يسمح بتوفير واضح 
ترموستات  تغذية  يتم  والتشغيل.  اإلدارة  لتكاليف 
قياس وضبط الحرارة المحيطة )كرونوترموستات( 
مباشرة بواسطة الغالية عن طريق نفس السلكيين 
الغالية  بين  التشغيلية  البيانات  لنقل  المستخدمين 
المحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  ترموستات  و 

)كرونوترموستات(.
التوصيل الكهربائي لجهاز التحكم الرقمي عن بعد 
المحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  لترموستات  أو 
)كرونوترموستات( تشغيل\إيقاف )اختياري(. يجب 
القيام بالعمليات املبينة أدناه بعد فصل التيار الكهريب عن 
ترموستات  أو  الترموستات  توصيل  يجب  الجهاز. 
قياس وضبط الحرارة المحيطة )كرونوترموستات( 
تشغيل\إيقاف بأطراف 40 و 41 مع إزالة الجامبر 
X40 )شكل 3 ـ 2(. تأكد من أن نقطة توصيل 
“النظيف”  نوعية  من  تشغيل\إيقاف  الترموستات 
أي المستقل عن مصدر التيار الرئيسي، وإال فإن 
لوحة الضبط الكهربائية قد تتضرر. يجب توصيل 
جهاز التحكم الرقمي عن ُبعد بالطرفين 40 و41 
الكهربائي  المخطط  X40 على  الجسر  إزالة  مع 

)في الغالية(، )الشكل 3 ـ 2(.
هام: في حالة استخدام جهاز التحكم الرقمي عن 
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Електричне підключення цифрового при-
строю ДК або хронотермостату On/Off (по-
стачається за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після від-
ключення напруги від котла. Наявний термостат 
або кімнатний хронотермостат On/Off мають 
підключатися до затисків 40 та 41, виймаючи 
перемичку X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся в 
тому, що контакт термостату On/Off належить 
до «зачищеного» типу, тобто, не залежить від 
напруги в мережі, в іншому випадку це призведе 
до пошкодження електронної плати керування. 
Наявний цифровий пристрій ДК має підключа-
тися до затисків 40 та 41, виймаючи перемичку 
X40 на електронній платі (у котлі), (Мал. 3-2).

Увага: при використанні цифрового пристрою 
ДК необхідно підготувати дві окремі лінії, згідно  
чинному законодавству щодо електричних сис-
тем. Забороняється використання трубопроводів 
котла як заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж по-
дати на котел електричне живлення.

1.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях для встановлення котла має від-
буватися протік повітря, необхідний для забезпе-
чення справного згоряння газу та вентилювання 
власне приміщення. Природний потік повітря 
має відбуватися безпосередньо через:
- постійно існуючі отвори у стінах приміщення, 

яке повинне вентилюватися, з виходом назовні;

- вентиляційні канали одинарні або колективні 
відгалужені.

Повітря для вентиляції має відбиратися безпо-
середньо зовні, з місць без шкідливих викидів. 
Природний потік повітря дозволяється також  
опосередкованим шляхом через відбір повітря 
з приміщення, суміжного з приміщенням для 
вентиляції. Детальніша інформація щодо венти-
ляції приміщень надається у відповідних нормах 
з подальшими модифікаціями та доповненнями.

Відведення відпрацьованого повітря. У при-
міщеннях з працюючими газовими агрегатами 
може знадобитися не тільки подача повітря для 
згоряння, та також відведення відпрацьованого 
повітря, з подальшим забором чистого повітря у 
тому же обсязі. Це має  організовуватися згідно 
до чинного законодавства та технічних норм.

1.6 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові агрегати, оснащені штуцерами для труб 
відведення димових газів, мають безпосередньо 
під’єднуватися до справних та ефективно працю-
ючих димарів або димових труб.
Тільки у випадку їхньої відсутності дозволю-
ється відведення продуктів згоряння назовні, 
дотримуючись чинного законодавства відносно 
терміналів тяги, а також місцевих діючих норм.

Підключення димарів або димових труб. 
З’єднання агрегатів з димарями або димовими 
трубами відбувається через димові канали.

При з’єднаннях з існуючими димовими трубами 
необхідно переконатися у чистоті останніх, 
тому що наявні технологічні забруднення, від-
діляючись від стінок під час роботи, можуть 
закрити прохід димовим газам, викликавши си-
туації надзвичайної небезпеки для користувача.
Димові канали мають під’єднуватися до димової 
труби або димаря в тому ж самому приміщенні, 
де встановлено агрегат, або у суміжному при-
міщенні, якщо воно відповідає вимогам норми.

1.7 ДИМОВІ ТРУБИ / ДИМАРІ.
Для агрегатів з природною тягою підійдуть 
одинарні димаря або колективні димові труби 
відгалужені.
Одинарні димарі. Внутрішні розміри деяких 
типів одинарних димових труб містяться в 
нормативній документації Якщо фактичні ха-
рактеристики системи не відповідають умовам 
застосування або значенням з таблиці, слід зро-
бити для димаря, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Димові труби колективні відгалужені. У ба-
гатоповерхових будівлях, з метою відведення 
продуктів згоряння через природну тягу, до-
зволене використання колективних димових 
труб з відгалуженням. Відгалужені димові труби 
для нової будівлі мають проектуватися за чітко 
визначеними розрахунками,  згідно до чинного 
законодавства.

Дахові димарі. Даховим димарем називають 
пристрій у верхній частині одинарного димаря 
або колективного димаря з відгалуженням. За-
вдяки цьому пристрою полегшується відведення 
продуктів згоряння, навіть при несприятливих 
погодних умовах, та відкладення сторонніх 
предметів.

Від має відповідати вимогам діючих нормативів.
Висота над дахом відповідає вищій точці димаря/
димової труби, незалежно від дахових димарів, 
та має знаходитися поза «зоною зворотного 
протоку», щоб унеможливити утворення проти-
тиску, який  заважатиме вільному відведенню в 
атмосферу продуктів згоряння. Тому необхідно 
дотримуватися мінімальних значень висоти, на-
ведених на малюнках нормативів, в залежності 
від нахилу скату.

Безпосереднє відведення назовні. В агрегатах 
з природною тягою, які можуть з’єднуватися 
з димарем або димовою трубою,  передбачене 
відведення продуктів згоряння безпосередньо 
назовні, через канали, які перетинають пери-
метральні стіни будівлі. Викид димових газів 
відбувається через  трубопровід відведення, який 
назовні під’єднаний до терміналу тяги. 

Трубопровід відведення димових газів. Трубо-
провід для відведення димових газів має відпо-
відати вимогам для димових каналів та розпо-
рядженням чинного технічного законодавства .

Розташування терміналів тяги. Термінали 
тяги мають:

- розташовуватися по периметру зовнішніх стін 
будівлі;

- розташовуватися так, щоб у відстанях врахо-
вувалися мінімальні величини, передбачені 
чинними технічними нормами.

Викид продуктів згоряння в агрегатах з 
примусовою тягою в обмеженому просторі з 
відкритим дахом. В закритих з усіх боків про-
сторах з відкритим дахом (вентиляційні колодці, 
внутрішні дворики, тощо), дозволяється безпо-
середній викид продуктів згоряння з газових 
агрегатів з природною або примусовою тягою 
при теплоємності від 4 до 35 кВт, за умови до-
тримання чинного технічного законодавства.

Увага: забороняється виключати з роботи 
пристрій контролю за викидом димів. В разі 
ушкодження будь-якого компоненту такого 
пристрою обов’язково слід замінити його на 
оригінальний. Якщо пристрій контролю за 
викидом димів спрацьовує занадто часто, 
слід перевірити трубопровід для відведення 
відпрацьованих газів та вентиляцію у при-
міщенні з котлом.

1.8 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте заповнення 
системи за допомогою крану заповнення котла 
(Мал. 2-2). Заповнення виконується повільно 
для забезпечення випуску повітря  з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення. Котла обладнаний автоматичним по-
вітряним клапаном-вантузом, який знаходиться 
на циркуляційному насосі . Відкрийте випускні 
вентилі на радіаторних батареях. Випускні вен-
тилі на радіаторних батареях слід закрити, як 
тільки з них почне виходити лише вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на мано-
метрі котла з’явиться 1,2 бар.

Примітка: під час цих дій вмикайте з деякими 
інтервалами насос за допомогою головного ви-
микача на щитку. Стравіть повітря з циркуля-
ційного насосу, розкручуючи передню кришку та 
підтримуючи двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутіть кришку.

1.9 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;

- зробити все, щоб уникнути іскор та вільного 
полум’я;

- стравити повітря  із газових труб;

- перевірити щільність внутрішнього газового 
трубопроводу, згідно до наведених нормами 
вказівок.
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Електричне підключення цифрового при-
строю ДК або хронотермостату On/Off (по-
стачається за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після від-
ключення напруги від котла. Наявний термостат 
або кімнатний хронотермостат On/Off мають 
підключатися до затисків 40 та 41, виймаючи 
перемичку X40 (Мал. 3-2). Переконайтеся в 
тому, що контакт термостату On/Off належить 
до «зачищеного» типу, тобто, не залежить від 
напруги в мережі, в іншому випадку це призведе 
до пошкодження електронної плати керування. 
Наявний цифровий пристрій ДК має підключа-
тися до затисків 40 та 41, виймаючи перемичку 
X40 на електронній платі (у котлі), (Мал. 3-2).

Увага: при використанні цифрового пристрою 
ДК необхідно підготувати дві окремі лінії, згідно  
чинному законодавству щодо електричних сис-
тем. Забороняється використання трубопроводів 
котла як заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж по-
дати на котел електричне живлення.

1.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях для встановлення котла має від-
буватися протік повітря, необхідний для забезпе-
чення справного згоряння газу та вентилювання 
власне приміщення. Природний потік повітря 
має відбуватися безпосередньо через:
- постійно існуючі отвори у стінах приміщення, 

яке повинне вентилюватися, з виходом назовні;

- вентиляційні канали одинарні або колективні 
відгалужені.

Повітря для вентиляції має відбиратися безпо-
середньо зовні, з місць без шкідливих викидів. 
Природний потік повітря дозволяється також  
опосередкованим шляхом через відбір повітря 
з приміщення, суміжного з приміщенням для 
вентиляції. Детальніша інформація щодо венти-
ляції приміщень надається у відповідних нормах 
з подальшими модифікаціями та доповненнями.

Відведення відпрацьованого повітря. У при-
міщеннях з працюючими газовими агрегатами 
може знадобитися не тільки подача повітря для 
згоряння, та також відведення відпрацьованого 
повітря, з подальшим забором чистого повітря у 
тому же обсязі. Це має  організовуватися згідно 
до чинного законодавства та технічних норм.

1.6 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові агрегати, оснащені штуцерами для труб 
відведення димових газів, мають безпосередньо 
під’єднуватися до справних та ефективно працю-
ючих димарів або димових труб.
Тільки у випадку їхньої відсутності дозволю-
ється відведення продуктів згоряння назовні, 
дотримуючись чинного законодавства відносно 
терміналів тяги, а також місцевих діючих норм.

Підключення димарів або димових труб. 
З’єднання агрегатів з димарями або димовими 
трубами відбувається через димові канали.

При з’єднаннях з існуючими димовими трубами 
необхідно переконатися у чистоті останніх, 
тому що наявні технологічні забруднення, від-
діляючись від стінок під час роботи, можуть 
закрити прохід димовим газам, викликавши си-
туації надзвичайної небезпеки для користувача.
Димові канали мають під’єднуватися до димової 
труби або димаря в тому ж самому приміщенні, 
де встановлено агрегат, або у суміжному при-
міщенні, якщо воно відповідає вимогам норми.

1.7 ДИМОВІ ТРУБИ / ДИМАРІ.
Для агрегатів з природною тягою підійдуть 
одинарні димаря або колективні димові труби 
відгалужені.
Одинарні димарі. Внутрішні розміри деяких 
типів одинарних димових труб містяться в 
нормативній документації Якщо фактичні ха-
рактеристики системи не відповідають умовам 
застосування або значенням з таблиці, слід зро-
бити для димаря, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Димові труби колективні відгалужені. У ба-
гатоповерхових будівлях, з метою відведення 
продуктів згоряння через природну тягу, до-
зволене використання колективних димових 
труб з відгалуженням. Відгалужені димові труби 
для нової будівлі мають проектуватися за чітко 
визначеними розрахунками,  згідно до чинного 
законодавства.

Дахові димарі. Даховим димарем називають 
пристрій у верхній частині одинарного димаря 
або колективного димаря з відгалуженням. За-
вдяки цьому пристрою полегшується відведення 
продуктів згоряння, навіть при несприятливих 
погодних умовах, та відкладення сторонніх 
предметів.

Від має відповідати вимогам діючих нормативів.
Висота над дахом відповідає вищій точці димаря/
димової труби, незалежно від дахових димарів, 
та має знаходитися поза «зоною зворотного 
протоку», щоб унеможливити утворення проти-
тиску, який  заважатиме вільному відведенню в 
атмосферу продуктів згоряння. Тому необхідно 
дотримуватися мінімальних значень висоти, на-
ведених на малюнках нормативів, в залежності 
від нахилу скату.

Безпосереднє відведення назовні. В агрегатах 
з природною тягою, які можуть з’єднуватися 
з димарем або димовою трубою,  передбачене 
відведення продуктів згоряння безпосередньо 
назовні, через канали, які перетинають пери-
метральні стіни будівлі. Викид димових газів 
відбувається через  трубопровід відведення, який 
назовні під’єднаний до терміналу тяги. 

Трубопровід відведення димових газів. Трубо-
провід для відведення димових газів має відпо-
відати вимогам для димових каналів та розпо-
рядженням чинного технічного законодавства .

Розташування терміналів тяги. Термінали 
тяги мають:

- розташовуватися по периметру зовнішніх стін 
будівлі;

- розташовуватися так, щоб у відстанях врахо-
вувалися мінімальні величини, передбачені 
чинними технічними нормами.

Викид продуктів згоряння в агрегатах з 
примусовою тягою в обмеженому просторі з 
відкритим дахом. В закритих з усіх боків про-
сторах з відкритим дахом (вентиляційні колодці, 
внутрішні дворики, тощо), дозволяється безпо-
середній викид продуктів згоряння з газових 
агрегатів з природною або примусовою тягою 
при теплоємності від 4 до 35 кВт, за умови до-
тримання чинного технічного законодавства.

Увага: забороняється виключати з роботи 
пристрій контролю за викидом димів. В разі 
ушкодження будь-якого компоненту такого 
пристрою обов’язково слід замінити його на 
оригінальний. Якщо пристрій контролю за 
викидом димів спрацьовує занадто часто, 
слід перевірити трубопровід для відведення 
відпрацьованих газів та вентиляцію у при-
міщенні з котлом.

1.8 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте заповнення 
системи за допомогою крану заповнення котла 
(Мал. 2-2). Заповнення виконується повільно 
для забезпечення випуску повітря  з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення. Котла обладнаний автоматичним по-
вітряним клапаном-вантузом, який знаходиться 
на циркуляційному насосі . Відкрийте випускні 
вентилі на радіаторних батареях. Випускні вен-
тилі на радіаторних батареях слід закрити, як 
тільки з них почне виходити лише вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на мано-
метрі котла з’явиться 1,2 бар.

Примітка: під час цих дій вмикайте з деякими 
інтервалами насос за допомогою головного ви-
микача на щитку. Стравіть повітря з циркуля-
ційного насосу, розкручуючи передню кришку та 
підтримуючи двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутіть кришку.

1.9 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;

- зробити все, щоб уникнути іскор та вільного 
полум’я;

- стравити повітря  із газових труб;

- перевірити щільність внутрішнього газового 
трубопроводу, згідно до наведених нормами 
вказівок.
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Important : il est obligatoire d'installer deux 
lignes séparées, selon les normes en vigueur 
concernant les installations électriques, en cas 
d'utilisation de la Commande à Distance Digitale. 
Tous les tuyaux de la chaudière ne doivent jamais 
être utilisés comme prise de terre de l'installation 
électrique ou téléphonique. S'assurer donc que 
ceci ne se produise pas avant de brancher élec-
triquement la chaudière.

1.5 VENTILATION DES LOCAUX. 
Dans le local où la chaudière est installée, il est 
indispensable d'assurer un afflux d'air suffisant 
pour une combustion régulière du gaz et la 
ventilation du local. L'afflux naturel de l'air doit 
s’effectuer par voie directe à travers :
- des ouvertures permanentes percées sur les murs 

donnant vers l'extérieur du local à ventiler ;
- des conduits de ventilation, simples ou collec-

tifs ramifiés.
L'air de ventilation doit être directement prélevé 
à l'extérieur, dans une zone éloignée de sources 
polluantes. L'afflux naturel de l'air est également 
possible par voie indirecte, par prélèvement de 
l'air dans des locaux contigus à celui à ventiler. 
Pour de plus amples informations relatives à la 
ventilation des locaux, se conformer à ce qui est 
prescrit dans la règlementation en vigueur et les 
modifications et compléments successifs.

Évacuation de l'air vicié. Dans les locaux où des 
appareils à gaz sont installés, il peut être égale-
ment nécessaire, en plus de l'introduction d'air 
comburant, d'évacuer l'air vicié, et d'introduire 
par conséquent la même quantité d'air propre et 
non vicié. Cela doit être effectué en respectant les 
prescriptions des normes techniques en vigueur.

1.6 CONDUITS DE FUMÉE.
Les appareils à gaz, munis de raccord pour le 
tuyau d'évacuation des fumées, doivent avoir 
un raccordement direct aux cheminées ou aux 
conduits d'évacuation des fumées d'efficacité 
certaine.
L'évacuation des produits de la combustion 
directement vers l'extérieur est autorisée uni-
quement en leur absence, à condition que les 
prescriptions de la normative en matière de 
terminaux de tirage et des règlements locaux en 
vigueur soient respectées.

Raccordement à des cheminées ou à des 
conduits d'évacuation des fumées. Le raccor-
dement des appareils à une cheminée ou à un 
conduit d'évacuation des fumées s'effectue par 
des conduits de fumée.
Dans le cas de raccordements avec des conduits 
d'évacuation des fumées préexistants, ces derniers 
doivent être parfaitement propres, car les éventuels 
déchets, en se détachant des parois pendant le 
fonctionnement, pourraient boucher le passage des 
fumées, et provoquer des situations extrêmement 
dangereuses pour l'utilisateur.
Les conduits de fumée doivent être reliés à la 
cheminée ou au conduit d'évacuation des fumées 
dans le même local où l'appareil est installé ou, 
à la limite, dans le local contigu, et ils doivent 
respecter les prescriptions des lois.

1.7 CONDUITS D'ÉVACUATION DES 
FUMÉES / CHEMINÉES.

Pour les appareils à tirage naturel, on peut avoir 
des cheminées simples et des conduits d'évacua-
tion des fumées collectifs ramifiés.

Cheminées simples. Les cheminées simples 
doivent être dimensionnées dans le respect de la 
règlementation en vigueur.

Conduits d'évacuation des fumées collectifs ra-
mifiés. Dans les bâtiments à plusieurs étages, des 
conduits collectifs ramifiés (CCR) peuvent être 
utilisés pour l'évacuation par tirage naturel des 
produits de la combustion. Les CCR de nouvelle 
construction doivent être conçus en suivant la mé-
thodologie de calcul et les impératifs de la norme.

Cheminées. On appelle cheminée le dispositif 
qui couronne une cheminée simple ou un conduit 
d'évacuation des fumées collectif ramifié. Ce 
dispositif facilite la dispersion des produits de la 
combustion, même avec des conditions atmos-
phériques défavorables, et empêche le dépôt de 
corps étrangers.
Il doit satisfaire les exigences de la norme.
La cote d'évacuation, correspondant au sommet 
de la cheminée/conduit d'évacuation des fumées, 
indépendamment des éventuelles cheminées, 
doit se trouver au-dehors de la « zone de reflux » 
afin d'éviter la formation de contre-pressions qui 
empêchent l'évacuation libre des produits de la 
combustion dans l'atmosphère. Il est donc néces-
saire d'adopter les hauteurs minimales indiquées 
dans la norme, en fonction de la pente du pan.

Évacuation directe vers l'extérieur. Les appa-
reils à tirage naturel, prévus pour être raccordés 
à une cheminée ou à un conduit d'évacuation 
des fumées, peuvent évacuer les produits de la 
combustion directement vers l'extérieur, par un 
conduit traversant les parois extérieures de l'édi-
fice. Dans ce cas, l'évacuation s'effectue par le biais 
d'un conduit d'évacuation relié, à l'extérieur, à un 
terminal de tirage. 

Conduit d'évacuation. Le conduit d'évacuation 
doit répondre aux mêmes exigences, énumérées 
pour les conduits d'évacuation des fumées, et 
aux prescriptions ultérieures, conformément à la 
règlementation technique en vigueur.

Positionnement des terminaux de tirage. Les 
terminaux de tirage doivent :
- être situés sur les murs périmétraux externes du 

bâtiment ;
- être positionnés de façon à ce que les distances 

respectent les valeurs minimums reportées par 
la règlementation technique en vigueur.

Évacuation des produits de la combustion des 
appareils à tirage naturel dans des espaces fer-
més à ciel ouvert. Dans les espaces à ciel ouvert 
fermés de tous les côtés (puits de ventilation, cou-
rettes, cours et similaires), l'évacuation directe des 
produits de combustion des appareils à gaz à tirage 
naturel ou forcé, et à débit thermique supérieur 
à 4 et jusqu'à 35 kW, est autorisée, à condition de 
respecter les prescriptions de la règlementation 
technique en vigueur.

Important  : il est interdit de mettre volontai-
rement hors d'usage le dispositif de contrôle de 
l'évacuation des fumées. Toute pièce détériorée de 
ce dispositif doit être remplacée par une pièce de 
rechange originale. En cas d'interventions répétées 
du dispositif de contrôle d'évacuation des fumées, 
vérifier le conduit d'évacuation des fumées et la 
ventilation du local où la chaudière est installée.

1.8 REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION.
Une fois que la chaudière est branchée, remplir 
l'installation avec le robinet de remplissage (Fig. 
2-2). Le remplissage doit être effectué lentement 
pour permettre aux bulles d'air contenues dans 
l'eau de se libérer et de sortir par les aérations 
de la chaudière et de l'installation de chauffage. 
La chaudière comprend un robinet de purge 
automatique situé sur le circulateur. Ouvrir les 
robinets de purge des radiateurs. Les robinets de 
purge des radiateurs doivent être fermés quand il 
n'y a plus que de l'eau qui sort de ceux-ci.
Le robinet de remplissage doit être fermé quand 
le manomètre de la chaudière indique environ 
1,2 bar.

N.B. : pendant ces opérations, mettre la pompe 
de circulation en marche, par intervalles, en 
actionnant l'interrupteur général situé sur le 
tableau de bord. Purger la pompe de circulation 
en dévissant le bouchon avant, en maintenant le 
moteur en fonction.
Visser de nouveau le bouchon après l'opération.

1.9 MISE EN SERVICE DE 
L'INSTALLATION DE GAZ.

Pour la mise en service de l'installation, il faut :
- ouvrir les fenêtres et les portes ;
- éviter la présence d'étincelles et de flammes 

libres ;
- procéder à la vidange de l'air contenu dans les 

tuyaux ;
- vérifier l'étanchéité de l'installation interne 

selon les indications fournies par la norme.
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بعد، يصبح إجبارياً توفير خطين منفصلين وذلك 
بشبكات  والخاصة  بها  المعمول  للقواعد  تطبيقاً 
التيار الكهربي. ال يجب أبداً استخدام أي من أنابيب 
التوصيل في الغالية كطرف أرضي لشبكة  التيار 
الكهربي أو لشبكة حرارة الهواتف. تأكد من عدم 
استخدام األنابيب كطرف أرضي قبل القيام بتوصيل 

الغالية بالتيار الكهربي.

1.5  تهوية األماكن 
من الضروري أن يتدفق على األقل قدر من الهواء 
ومن  الغاز  احتراق  بسبب  المطلوب  مع  يتوافق 
التهوية في الغرفة التي يتم فيها تثبيت الغالية. يجب 

أن يتم تدفق الهواء الطبيعي مباشرة من خالل:
جدران  على  تنفيذها  يتم  التي  الدائمة  ـ  الفتحات 

الغرفة المطلوب تهويتها متجهة إلى الخارج؛
ـ مجاري التهوية الفردية أو الجماعية المتشعبة.

الخارج  من  التهوية  هواء  توفير  يتم  أن  يجب 
مباشرة، من منطقة بعيدة عن مصادر التلوث. تدفق 
الهواء الطبيعي مسموح به حتى عن طريق غير 
مباشر من خالل أخذ الهواء من المواقع المتاخمة 
إلى المواقع المطلوب تهويتها. لمزيد من المعلومات 
حول تهوية الغرفة اتبع ما هو منصوص عليه في 

القوانين السارية والتعديالت الالحقة والمكملة.
قمت  التي  المناطق  في  الفاسد.  الهواء  إخالء 
فضال  يلزم،  قد  فيها  بالغاز  تعمل  أجهزة  بتثبيت 
عن دخول الهواء لالحتراق، إخالء الهواء الفاسد، 
النظيف غير  الهواء  مع إدخال كمية مساوية من 
الفاسد. يجب أن يتم ذلك مع التقيد بمتطلبات القواعد 

التقنية السارية.

قنوات الدخان.  6.1
ألنابيب  بوصلة  المزودة  الغاز،  ومعدات  أجهزة 
المداخن، يجب أن يكون لها اتصال مباشر بمداخن 

أو مواسير دخان آمنة وتتسم بالكفاءة.
مسموح فقط في حالة عدم وجود هذه المداخن أن 
االحتراق  منتجات  بتصريف  األجهزة  هذه  تقوم 
تفي  أن  شرط  على  الغرفة،  خارج  إلى  مباشرة 
الخاصة  بالقوانين  المتعلقة  القياسية  بالمتطلبات 

بالمحطات الطرفية والقواعد المحلية السارية.
التوصيل بالمداخن أو قنوات )مواسير( الدخان. 
يتم توصيل األجهزة إلى مدخنة أو قناة دخان عن 

طريق قنوات الدخان.
ويف حالة التوصيل باملداخن املوجودة مسبقاً، يجب أن تكون 
نظيفة ألن الرواسب، حال وجودها، عند انفصالها من جدار 
األنابيب خالل العمل، قد تعيق مرور الدخان، مام قد يتسبب 

يف حاالت خطر شديدة عىل املستخدم.
أو  بمدخنة  الدخان متصلة  قنوات  أن تكون  يجب 
ماسورة دخان في نفس الغرفة التي يتم تثبيت الجهاز 
فيها، أو على األكثر، في مكان مجاور ويجب أن 
تفي مواسير الدخان بالمتطلبات المحددة في القانون.

7.1  المداخن/مواسير الدخان.
تجهز  أن  يمكن  طبيعي  بها سحب  التي  لألجهزة 

بمداخن فردية أو مداخن متفرعة جماعية.
المداخن الفردية. المداخن الفردية يجب أن يكون 

لها أبعاد وفقا للقوانين السارية.
المداخن الجماعية المتشعبة. في المباني متعددة 
بالسحب  االحتراق،  نواتج  إلخالء  الطوابق، 
المستخدمة  المواسير  تكون  أن  يمكن  الطبيعي 
المواسير  يتم تصميم  جماعية )c.c.r(. يجب أن 
الجماعية المتشعبة في المبنى الجديد وفقا لمنهجية 

الحساب وما ينص عليه القانون.
قبة المدخنة تسمى قبة المدخنة األداة التي توضع 
على رأس مدخنة فردية أو مواسير دخان متشعبة. 
االحتراق، حتى  نواتج  تشتيت  الجهاز  هذا  يسهل 
ترسب  وتمنع  المعاكسة،  الجوية  الظروف  في 

األجسام الغريبة.
وينبغي أن تلبي هذه القبم متطلبات القانون.

حجمي  جمع  لحاصل  المساوي  الهواء  مخرج 
قباب  النظر عن  بغض  الدخان،  المدخنة/مواسير 
يكون موجودا خارج "منطقة  أن  المداخن، يجب 
ارتدادية  ضربات  تكوين  منع  بغية  االرتداد"، 
تمنع التصريف الحر لنواتج االحتراق. ولذلك من 
الضروري أن تعتمد على ارتفعات دنيا مبينة في 

القانون، حسب ميل سطح المبنى.
التصريف المباشر للخارج. األجهزة ذات السحب 
مواسير  أو  بمدخنة  للتوصيل  المجهزة  الطبيعي 
دخان، يمكن أن تصرف نواتج االحتراق مباشرة 
الجدران  يعبر  مجرى  خالل  من  الخارج،  إلى 
الخارجية للمبنى. ويتم التفريغ في هذه الحالة عن 
الخارج  في  ترتبط  التي  عادم،  ماسورة  طريق 

بطرف شفط ساحب. 
مجرى التفريغ أو التصريف. يجب أن تفي ماسورة 
تصريف العادم بنفس المتطلبات المذكورة لمواسير 
الدخان، مع االحتياجات اإلضافية المنصوص عليها 

في القواعد التقنية السارية.
العوادم.  تصريف  أنابيب  تمرير  وصالت  تركيب 
وصالت التمرير لتصريف عوادم االحتراق يجب 

أن تكون:
للمبنى  الخارجي  المحيط  -  موجودة على جدران 

من الخارج
المسافات  تحترم  وفواصل  بمسافات  -  موضوعة 
والفواصل التي تحددها القواعد والتعليمات التقنية 

المعمول بها في هذا الشأن.
عملية  عن  لناتجة  ا العوادم  تصريف  عملية 
االحتراق لألجهزة ذات الشفط والسحب الطبيعي 
التي تعمل بشفاطات سحب داخل األماكن المغلقة 
ذات السماء الحرة. في األماكن ذات السماء الحرة 
المغلقة من كل الجوانب )مثل غرف التهوية ومناور 
يكون مسموحاً  ذلك(،  إلى  وما  والباحات  التهوية 
عمليات  عن  الناتجة  االحتراق  عوادم  تصريف 
االحتراق داخل األجهزة التي تعمل بالغاز سواء 
تعمل  قسري  وشفط  سحب  ذات  أجهزة  كانت 
بشفاطات سحب أو ذات سحب وشفط طبيعي والتي 
حمولتها الحرارية تزيد عن 4 كيلوات حتى 35 
كيلوات بشرط احترام كل الشروط والمواصفات 

التي تحددها القواعد المنظمة لهذا الشأن.
هام: ال يجوز االستغناء طوعا عن جهاز مراقبة 
تصريف األدخنة. يجب استبدال أي قطعة من هذا 
الجهاز، في حالة تلفها، بقطع الغيار األصلية. في 
حالة حدوث تدخالت متكررة على جهاز مراقبة 
تصريف  مجرى  من  تحقق  الدخان،  تصريف 

األدخنة وتهوية المكان حيث توجد الغالية.

8.1 ملء الشبكة.
أعادة  ابدأ في عملية  الغالية،  بتوصيل  القيام  بعد 
ـ   2 )شكل  الملء  باستخدام صنبور  الشبكة  ملء 
2(. يجب أن تتم عملية الملء ببطء وذلك إلعطاء 
في  الموجودة  الهواء  فقاقيع  من  للتخلص  فرصة 
التنفيس  فتحات  عبر  بخروجها  يسمح  بما  الماء 
الموجودة في الغالية وفي شبكة التدفئة. تم تركيب 
صمام تنفيس أوتوماتيكي في الغالية موجود على 
مضخة التدوير. قم بفتح صمامات التنفيس الموجودة 
في أجهزة التدفئة والتسخين. يجب غلق صمامات 
يبدأ  عندما  والتسخين  التدفئة  أجهزة  في  التنفيس 

خروج الماء فقط منها.
مقياس  يصل  عندما  الملء  صنبور  غلق  يجب 

الضغط في الغالية إلى حوالي 1.2 بار.
بتشغيل  قم  العمليات،  هذه  أثناء  هامة:  مالحظة 
مضخة الدوران المتقطع )على فترات( مع الضغط 
لوحة  في  الموجود  الرئيسي  القاطع  المفتاح  على 
التحكم. قم بعملية تنفيس مضخة التدوير عن طريق فك 

الغطاء األمامي مع اإلبقاء عىل تشغيل املحرك.
بعد انتهاء العملية قم بإعادة تثبيت الغطاء.

9.1 تشغيل شبكة الغاز.
يلزم لبدء تشغيل شبكة الغاز القيام بما يلي:

- فتح النوافذ واألبواب
ألسنة  أو  للشرارات  مصادر  أي  وجود  تجنب   -

اللهب؛
الموجود  الهواء  إخراج  على  العمل  في  -  استمر 

في األنابيب
طبقاً  الداخلية  الشبكة  وتماسك  ثبات  من  -  تأكد 

للقواعد المحددة لهذا الشأن.



7

1-6

A

C

B

D

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

1.10 ПУСК КОТЛА (ЗАПАЛЮВАННЯ).
Для видачі декларації відповідності, передбаче-
ної законодавством, слід виконати такі дії для 
пуску котла:
- перевірити щільність внутрішнього газового 

трубопроводу, згідно до наведених нормами 
вказівок.

- перевірити відповідність використовуваного 
газу з типом газу, на який налаштований котел;

- увімкнути котел та переконатися у  коректному 
запалюванні;

- переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошурі даним  (пар. 
3.17);

- перевірити правильну вентиляцію у приміщен-
нях;

- перевірити наявну тягу під час нормальної 
роботи котла, наприклад, за допомогою тяго-
міру, який розташовано відразу ж на виході 
продуктів згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні зво-
ротного протоку продуктів згоряння, також 
при роботі наявних електровентиляторів;

- переконатися, що запобіжний пристрій спра-
цьовує у випадку припинення подачі газу і 
перевірити час його спрацювання;

- перевірити спрацювання головного вимикача 
на вході котла.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок ви-
явила проблеми, забороняється запускати котел 
в роботу.

1.11 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії CB 24 TN оснащені вбудованим цир-
куляційним насосом з електричним регулятором 
швидкості у трьох позиціях. Коли циркуляцій-
ний насос працює на першій швидкості, котел 
працює некоректно. Для оптимальної роботи 
котла рекомендується в нових установках (з од-
нією трубою та модуль) вмикати циркуляційний 
насос на максимальну швидкість. У циркуля-
ційному насосі вже передбачений конденсатор.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо насос заблоковано у зв’язку з тривалим 
простоєм, необхідно  відкрутити передню 
кришку та провернути викруткою вал дви-
гуна. Будьте особливо обережні під час цієї 
операції, щоб не ушкодити двигун.

Регулювання байпасу (поз. 19 мал. 1-7). В 
разі необхідності можна відрегулювати кла-
пан байпас під потреби власної системи, від 
мінімуму (байпас виключено) до максимуму 
(байпас задіяно), як показано на графіку (мал. 
1-6). Відрегулювати викруткою, при обертанні 
її за годинниковою стрілкою байпас буде за-
діяний, проти годинникової стрілки – байпас 
буде виключений з роботи.

Напір в системі.
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 A = Напір у системі опалення 
при максимальній 
швидкості з вимкненим 
байпасом

 В = Напір у системі опалення 
при максимальній 
швидкості з увімкненим 
байпасом

 C = Напір у системі опалення 
при другій швидкості з 
вимкненим байпасом

 D = Напір у системі опалення 
при другій швидкості з 
увімкненим байпасом

1.12 КОМПЛЕКТИ, ЯКІ 
ПОСТАЧАЮТЬСЯ ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ.

• Комплект відсічних кранів системи. На котлі 
– на трубах прямої та зворотної лінії блоку 
підключення передбачено установку кранів 
перекриття системи. Такий комплект корисний 
під час технічного обслуговування, тому що до-
зволяє спорожнити тільки котел, не торкаючи 
цілої системи.

• Комплект дозатору поліфосфатів. Дозатор 
поліфосфатів зменшує утворення вапнякових 
відкладень, підтримуючи високі показники 
систем опалення та виробництва гарячої води. 
На котлі передбачено застосування комплекту 
дозатора поліфосфатів.

• Комплект арматури для підключень. Містить: 
труби, фітінги та сантехнічну арматуру (вклю-
чаючи газовий кран), які дозволяють виконати 
всі підключення котла до установки.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу та 
експлуатації.
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1.10 ПУСК КОТЛА (ЗАПАЛЮВАННЯ).
Для видачі декларації відповідності, передбаче-
ної законодавством, слід виконати такі дії для 
пуску котла:
- перевірити щільність внутрішнього газового 

трубопроводу, згідно до наведених нормами 
вказівок.

- перевірити відповідність використовуваного 
газу з типом газу, на який налаштований котел;

- увімкнути котел та переконатися у  коректному 
запалюванні;

- переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошурі даним  (пар. 
3.17);

- перевірити правильну вентиляцію у приміщен-
нях;

- перевірити наявну тягу під час нормальної 
роботи котла, наприклад, за допомогою тяго-
міру, який розташовано відразу ж на виході 
продуктів згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні зво-
ротного протоку продуктів згоряння, також 
при роботі наявних електровентиляторів;

- переконатися, що запобіжний пристрій спра-
цьовує у випадку припинення подачі газу і 
перевірити час його спрацювання;

- перевірити спрацювання головного вимикача 
на вході котла.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок ви-
явила проблеми, забороняється запускати котел 
в роботу.
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1.10 MISE EN FONCTION DE LA 
CHAUDIÈRE (ALLUMAGE).

Afin d'obtenir la Déclaration de Conformité, les 
actions suivantes doivent être accomplies pour 
la mise en service de la chaudière :
- vérifier l'étanchéité de l'installation interne 

selon les indications fournies par la norme en 
vigueur ;

- vérifier la correspondance du gaz utilisé avec 
celui pour lequel la chaudière est prévue ;

- allumer la chaudière et vérifier le démarrage 
correct ;

- vérifier que le débit du gaz et les pressions 
correspondantes soient conformes à celles 
indiquées sur le livret (par. 3.17) ;

- vérifier la ventilation correcte des locaux ;
- vérifier le tirage existant pendant le fonction-

nement régulier de l'appareil, en se servant par 
exemple d'un déprimomètre, situé immédiate-
ment à la sortie des produits de la combustion 
de l'appareil ;

- vérifier qu'il n'y ait pas de remous de produits 
de la combustion dans le local, même pendant 
le fonctionnement d'éventuels électro-ventila-
teurs ;

- vérifier l'intervention du dispositif de sécurité 
en cas d'absence de gaz et le temps correspon-
dant d'intervention ;

- vérifier l'intervention de l'interrupteur général 
situé en amont de la chaudière ;

Si seulement un de ces contrôles était négatif, 
la chaudière ne devrait pas être mise en service.

1.11 POMPE DE CIRCULATION.
Les chaudières de la série CB 24 TN sont fournies 
avec un circulateur incorporé avec un régulateur 
électrique de vitesse à trois positions. Avec le 
circulateur en première vitesse, la chaudière ne 
fonctionne pas correctement. Pour un fonction-
nement optimal de la chaudière, il est conseillé, 
sur les nouvelles installations (monotube et 
module), d'utiliser la pompe de circulation sur la 
vitesse maximum. Le circulateur est déjà équipé 
d'un condensateur. Le circulateur est déjà équipé 
d'un condensateur.

Déblocage éventuel de la pompe. Si, après une 
longue période d'inactivité, le circulateur était 
bloqué, il est nécessaire de dévisser le bouchon 
avant et faire tourner avec un tournevis l'arbre 
moteur. Effectuer l'opération avec une extrême 
précaution pour ne pas l'endommager.

Réglage by-pass (él. 19 Fig. 1-7). En cas de 
nécessité, le by-pass peut être réglé en fonction 
de ses exigences d'installation, à partir d'un mi-
nimum (by-pass exclu) à un maximum (by-pass 
activé) représenté par le graphique (Fig. 1-6). 
Effectuer le réglage avec un tournevis plat  : le 
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour activer le by-pass, dans le sens contraire 
pour l'exclure.

1.12 KITS DISPONIBLES SUR DEMANDE.
• Kit robinets de fermeture de l'installation. La 

chaudière est prédisposée pour l'installation 
de robinets d'arrêt de l'installation, à monter 
sur les tuyaux de refoulement et de retour du 
groupe de raccordement. Ce kit est très utile 
au moment de l'entretien, parce qu'il permet 
de vider uniquement la chaudière sans devoir 
vider également toute l'installation.

• Kit doseur de polyphosphates. Le doseur de 
polyphosphates réduit la formation d'incrus-
tations calcaires, en maintenant dans le temps 
les conditions originales d'échange thermique 
et la production d'eau chaude sanitaire. La 
chaudière est prédisposée pour l'application 
du kit doseur de polyphosphates.
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Hauteur manométrique disponible sur l'installation.

A = Hauteur manométrique 
disponible sur l'installation 
à la vitesse maximum avec 
by-pass fermé

B = Hauteur manométrique 
disponible sur l'installation 
à la vitesse maximum avec 
by-pass activé

C = Hauteur manométrique dispo-
nible sur l'installation à la 
seconde vitesse avec by-pass 
fermé

D = Hauteur manométrique dispo-
nible sur l'installation à la 
seconde vitesse avec by-pass 
activé

• Kit groupe raccordement. Il comprend : tuyaux, 
raccords et robinetterie (y compris le robinet 
gaz), pour effectuer tous les raccordements de 
la chaudière à l'installation.

Les Kits ci-dessus sont fournis complets avec la 
notice d'instructions pour leur montage et leur 
utilisation.
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بعد، يصبح إجبارياً توفير خطين منفصلين وذلك 
بشبكات  والخاصة  بها  المعمول  للقواعد  تطبيقاً 
التيار الكهربي. ال يجب أبداً استخدام أي من أنابيب 
التوصيل في الغالية كطرف أرضي لشبكة  التيار 
الكهربي أو لشبكة حرارة الهواتف. تأكد من عدم 
استخدام األنابيب كطرف أرضي قبل القيام بتوصيل 

الغالية بالتيار الكهربي.

1.5  تهوية األماكن 
من الضروري أن يتدفق على األقل قدر من الهواء 
ومن  الغاز  احتراق  بسبب  المطلوب  مع  يتوافق 
التهوية في الغرفة التي يتم فيها تثبيت الغالية. يجب 

أن يتم تدفق الهواء الطبيعي مباشرة من خالل:
جدران  على  تنفيذها  يتم  التي  الدائمة  ـ  الفتحات 

الغرفة المطلوب تهويتها متجهة إلى الخارج؛
ـ مجاري التهوية الفردية أو الجماعية المتشعبة.

الخارج  من  التهوية  هواء  توفير  يتم  أن  يجب 
مباشرة، من منطقة بعيدة عن مصادر التلوث. تدفق 
الهواء الطبيعي مسموح به حتى عن طريق غير 
مباشر من خالل أخذ الهواء من المواقع المتاخمة 
إلى المواقع المطلوب تهويتها. لمزيد من المعلومات 
حول تهوية الغرفة اتبع ما هو منصوص عليه في 

القوانين السارية والتعديالت الالحقة والمكملة.
قمت  التي  المناطق  في  الفاسد.  الهواء  إخالء 
فضال  يلزم،  قد  فيها  بالغاز  تعمل  أجهزة  بتثبيت 
عن دخول الهواء لالحتراق، إخالء الهواء الفاسد، 
النظيف غير  الهواء  مع إدخال كمية مساوية من 
الفاسد. يجب أن يتم ذلك مع التقيد بمتطلبات القواعد 

التقنية السارية.

قنوات الدخان.  6.1
ألنابيب  بوصلة  المزودة  الغاز،  ومعدات  أجهزة 
المداخن، يجب أن يكون لها اتصال مباشر بمداخن 

أو مواسير دخان آمنة وتتسم بالكفاءة.
مسموح فقط في حالة عدم وجود هذه المداخن أن 
االحتراق  منتجات  بتصريف  األجهزة  هذه  تقوم 
تفي  أن  شرط  على  الغرفة،  خارج  إلى  مباشرة 
الخاصة  بالقوانين  المتعلقة  القياسية  بالمتطلبات 

بالمحطات الطرفية والقواعد المحلية السارية.
التوصيل بالمداخن أو قنوات )مواسير( الدخان. 
يتم توصيل األجهزة إلى مدخنة أو قناة دخان عن 

طريق قنوات الدخان.
ويف حالة التوصيل باملداخن املوجودة مسبقاً، يجب أن تكون 
نظيفة ألن الرواسب، حال وجودها، عند انفصالها من جدار 
األنابيب خالل العمل، قد تعيق مرور الدخان، مام قد يتسبب 

يف حاالت خطر شديدة عىل املستخدم.
أو  بمدخنة  الدخان متصلة  قنوات  أن تكون  يجب 
ماسورة دخان في نفس الغرفة التي يتم تثبيت الجهاز 
فيها، أو على األكثر، في مكان مجاور ويجب أن 
تفي مواسير الدخان بالمتطلبات المحددة في القانون.

7.1  المداخن/مواسير الدخان.
تجهز  أن  يمكن  طبيعي  بها سحب  التي  لألجهزة 

بمداخن فردية أو مداخن متفرعة جماعية.
المداخن الفردية. المداخن الفردية يجب أن يكون 

لها أبعاد وفقا للقوانين السارية.
المداخن الجماعية المتشعبة. في المباني متعددة 
بالسحب  االحتراق،  نواتج  إلخالء  الطوابق، 
المستخدمة  المواسير  تكون  أن  يمكن  الطبيعي 
المواسير  يتم تصميم  جماعية )c.c.r(. يجب أن 
الجماعية المتشعبة في المبنى الجديد وفقا لمنهجية 

الحساب وما ينص عليه القانون.
قبة المدخنة تسمى قبة المدخنة األداة التي توضع 
على رأس مدخنة فردية أو مواسير دخان متشعبة. 
االحتراق، حتى  نواتج  تشتيت  الجهاز  هذا  يسهل 
ترسب  وتمنع  المعاكسة،  الجوية  الظروف  في 

األجسام الغريبة.
وينبغي أن تلبي هذه القبم متطلبات القانون.

حجمي  جمع  لحاصل  المساوي  الهواء  مخرج 
قباب  النظر عن  بغض  الدخان،  المدخنة/مواسير 
يكون موجودا خارج "منطقة  أن  المداخن، يجب 
ارتدادية  ضربات  تكوين  منع  بغية  االرتداد"، 
تمنع التصريف الحر لنواتج االحتراق. ولذلك من 
الضروري أن تعتمد على ارتفعات دنيا مبينة في 

القانون، حسب ميل سطح المبنى.
التصريف المباشر للخارج. األجهزة ذات السحب 
مواسير  أو  بمدخنة  للتوصيل  المجهزة  الطبيعي 
دخان، يمكن أن تصرف نواتج االحتراق مباشرة 
الجدران  يعبر  مجرى  خالل  من  الخارج،  إلى 
الخارجية للمبنى. ويتم التفريغ في هذه الحالة عن 
الخارج  في  ترتبط  التي  عادم،  ماسورة  طريق 

بطرف شفط ساحب. 
مجرى التفريغ أو التصريف. يجب أن تفي ماسورة 
تصريف العادم بنفس المتطلبات المذكورة لمواسير 
الدخان، مع االحتياجات اإلضافية المنصوص عليها 

في القواعد التقنية السارية.
العوادم.  تصريف  أنابيب  تمرير  وصالت  تركيب 
وصالت التمرير لتصريف عوادم االحتراق يجب 

أن تكون:
للمبنى  الخارجي  المحيط  -  موجودة على جدران 

من الخارج
المسافات  تحترم  وفواصل  بمسافات  -  موضوعة 
والفواصل التي تحددها القواعد والتعليمات التقنية 

المعمول بها في هذا الشأن.
عملية  عن  لناتجة  ا العوادم  تصريف  عملية 
االحتراق لألجهزة ذات الشفط والسحب الطبيعي 
التي تعمل بشفاطات سحب داخل األماكن المغلقة 
ذات السماء الحرة. في األماكن ذات السماء الحرة 
المغلقة من كل الجوانب )مثل غرف التهوية ومناور 
يكون مسموحاً  ذلك(،  إلى  وما  والباحات  التهوية 
عمليات  عن  الناتجة  االحتراق  عوادم  تصريف 
االحتراق داخل األجهزة التي تعمل بالغاز سواء 
تعمل  قسري  وشفط  سحب  ذات  أجهزة  كانت 
بشفاطات سحب أو ذات سحب وشفط طبيعي والتي 
حمولتها الحرارية تزيد عن 4 كيلوات حتى 35 
كيلوات بشرط احترام كل الشروط والمواصفات 

التي تحددها القواعد المنظمة لهذا الشأن.
هام: ال يجوز االستغناء طوعا عن جهاز مراقبة 
تصريف األدخنة. يجب استبدال أي قطعة من هذا 
الجهاز، في حالة تلفها، بقطع الغيار األصلية. في 
حالة حدوث تدخالت متكررة على جهاز مراقبة 
تصريف  مجرى  من  تحقق  الدخان،  تصريف 

األدخنة وتهوية المكان حيث توجد الغالية.

8.1 ملء الشبكة.
أعادة  ابدأ في عملية  الغالية،  بتوصيل  القيام  بعد 
ـ   2 )شكل  الملء  باستخدام صنبور  الشبكة  ملء 
2(. يجب أن تتم عملية الملء ببطء وذلك إلعطاء 
في  الموجودة  الهواء  فقاقيع  من  للتخلص  فرصة 
التنفيس  فتحات  عبر  بخروجها  يسمح  بما  الماء 
الموجودة في الغالية وفي شبكة التدفئة. تم تركيب 
صمام تنفيس أوتوماتيكي في الغالية موجود على 
مضخة التدوير. قم بفتح صمامات التنفيس الموجودة 
في أجهزة التدفئة والتسخين. يجب غلق صمامات 
يبدأ  عندما  والتسخين  التدفئة  أجهزة  في  التنفيس 

خروج الماء فقط منها.
مقياس  يصل  عندما  الملء  صنبور  غلق  يجب 

الضغط في الغالية إلى حوالي 1.2 بار.
بتشغيل  قم  العمليات،  هذه  أثناء  هامة:  مالحظة 
مضخة الدوران المتقطع )على فترات( مع الضغط 
لوحة  في  الموجود  الرئيسي  القاطع  المفتاح  على 
التحكم. قم بعملية تنفيس مضخة التدوير عن طريق فك 

الغطاء األمامي مع اإلبقاء عىل تشغيل املحرك.
بعد انتهاء العملية قم بإعادة تثبيت الغطاء.

9.1 تشغيل شبكة الغاز.
يلزم لبدء تشغيل شبكة الغاز القيام بما يلي:

- فتح النوافذ واألبواب
ألسنة  أو  للشرارات  مصادر  أي  وجود  تجنب   -

اللهب؛
الموجود  الهواء  إخراج  على  العمل  في  -  استمر 

في األنابيب
طبقاً  الداخلية  الشبكة  وتماسك  ثبات  من  -  تأكد 

للقواعد المحددة لهذا الشأن.
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10.1 تشغيل الغالية )اإلشعال(
إلمكانية  والمطابقة  الصالحية  بيان  إصدار  بعد 
استخدام الغالية، يجب التأكد من توافر ما يلي قبل 

القيام بتشغيل الغالية:
طبقاً  الداخلية  الشبكة  وتماسك  ثبات  من  -  تأكد 

للقواعد المحددة السارية.
-  تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز 

الذي يمكن أن تستخدم الغالية معه؛
الصحيح  البدء  من  وتأكد  الغالية  بتشغيل  -  قم 

لعملية اإلشعال؛
-  تأكد من أن كمية الغاز وما يتعلق من ذلك من 
عمليات ضخ وضغط تتالءم مع ما هو محدد في 

كتيب التعليمات )الفقرة 17.3(؛
تحقق من تهوية األماكن بصورة صحيحة؛ ـ  

العادي  العمل  أثناء  الموجود  السحب  من  تحقق 
للجهاز، عن طريق جهاز مثل ديبريموميتر يوضع 

بعد مخرج نواتج االحتراق مباشرة في الجهاز.
تحقق من عدم وجود ارتداد لنواتج االحتراق في 
المكان، حتى أثناء تشغيل أجهزة تهوية كهربائية؛

-  تأكد من عمل جهاز األمان في حالة انقطاع الغاز 
ومن سرعة عمله عند حدوث ذلك

-  تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العمومي 
الموجود فوق الغالية.

في حالة عدم توافر حتى عملية واحدة من عمليات 
التأكد والتحقق السابقة هذه، ال يجب أبًدا البدء في 

تشغيل الغالية.

11.1 مضخة التدوير
يتم تزويد الغاليات سلسلة CB 24 TN بدوار ضخ 
مدمج مع منظم كهربي للسرعة به ثالثة مستويات. 
إذا تم ضبط مضخة التدوير على السرعة األولى 
للحصول  الصحيح.  بالشكل  تعمل  ال  الغالية  فإن 
على أفضل أداء تشغيلي ممكن للغالية مع الشبكات 
 ،)modul الموديل  أو  األنبوب  )أحادية  الجديدة 
نصح بضبط مضخة التدوير على أقصى سرعة. 
تم تزويد مضخة التدوير بمكثف. تم تزويد مضخة 

التدوير بمكثف
حالة  في  الضخ.  مضخة  تحرير  أو  فتح  احتمال 
عدم عمل الغالية لفترة طويلة، فإنه من الممكن أن 
التدوير وعندها يصبح  انسداد في مضخة  يحدث 
من الضروري فك الغطاء األمامي واستخدام مفك 
للف وتدوير عمود الحركة. قم بهذه العملية بحرص 
وانتباه لعدم إحداث أي ضرر أو تلفيات في عمود 

الحركة هذا.
 .)7-1 الشكل   19 )الجزء  الفرعي  الممر  ضبط 
عند الحاجة، يمكن ضبط الممر الفرعي طبقاً لما 
تتطلبه الشبكة من أقل وضع تشغيلي )هنا الممر 
الفرعي ال يعمل( إلى أقصى وضع تشغيلي )هنا 
موضح  هو  لما  طبقاً  الفرعي(  الممر  تشغيل  يتم 
قم  الضبط هذه،  بعملية  للقيام   .)6-1 )الشكل  في 
باستخدام مفك مسطح الرأس، وعند لفه في اتجاه 
عقارب الساعة يتم تفعيل عمل الممر الفرعي وعند 
عمل  إلغاء  يتم  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس  لفه 

الممر الفرعي.

12.1. المجموعات المتاحة حسب الطلب
تم  الشبكة.  لوقف  اعتراض  صنابير  •  مجموعة 
إعداد وتجهيز الغالية مسبقاً لتقبل تركيب صنابير 
اعتراض لوقف الشبكة يتم تركيبها على أنابيب 
تبدو  الربط.  لمجموعة  والعودة  )الدفع(  الضخ 
هذه المجموعة في غاية األهمية عند القيام بعملية 
الصيانة حيث أنها تسمح بتفريغ الغالية فقط دون 

الحاجة إلى تفريغ الشبكة كلًيا أيضا.
•  مجموعة توزيع ومعايرة البولي فوسفات. يقلل 
معاير وموزع البولي فوسفات )عديد الفوسفات( 
من عملية تكوين قشور الترسبات الكلسية، األمر 
الحاالت  على  الوقت  مدار  على  يحافظ  الذي 
األصلية  لعملية التبادل الحراري ولعملية إنتاج 
المياه الساخنة. تم إعداد وتجهيز الغالية ليمكن 
أن تركب عليها مجموعة معايرة وتوزيع البولي 

فوسفات )عديد الفوسفات(.
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قوة الضخ الهيدروليكي الممكنة داخل الشبكة.

داخل  متاحة  هيدرولييك  ضخ  A =  قوة 
عدم  مع  رسعة  أقىص  عىل  الشبكة 

استخدام ممر فرعى.

داخل  متاحة  هيدرولييك  ضخ  B =  قوة 
الشبكة عىل أقىص رسعة مع استخدام 

ممر فرعى.

C  =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل 
الشبكة عىل درجة الرسعة الثانية 

مع عدم استخدام ممر فرعى.

داخل  متاحة  هيدرولييك  ضخ  D =  قوة 
الشبكة عىل درجة الرسعة الثانية مع 

استخدام ممر فرعى.

أنابيب  يحتوي:  التوصيالت.  مجموعة  •  طقم 
ووصالت أنابيب وصنابير )بما في ذلك صنبور 
الغاز( لتنفيذ جميع توصيالت الغالية بالتجهيز.
تأتى المجموعات المذكورة سابقاً كاملة وبها ورقة 
تعليمات وإرشادات حول كيفية تركيبها واستعمالها.
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1.13 КОМПОНУВАННЯ КОТЛА.

Умовні позначення:
 1 - Витяжний ковпак димових газів
 2 - Реле тиску в системі опалення
 3 - Циркуляційний насос котла
 4 - Витратомір сантехнічної води
 5 - Газовий клапан
 6 - Температурний датчик-зонд контуру ГВП
 7 - Кран заповнення системи
 8 - Термостат димових газів
 9 - Запобіжний термостат
 10 - Теплообмінник бітермічного типу

 11 - Температурний датчик-зонд на прямій лінії 
(подачі) системи опалення

 12 - Камера згоряння
 13 - Електрод розпалення та спостереження
 14 - Розширювальний бак для системи опалення
 15 - Пальник
 16 - Повітряний випускний клапан
 17 - Колектор
 18 - Кран спорожнення системи
 19 - Байпас
 20 - Запобіжний клапан на 3 бари

Примітка: блок підключення (за окремим замовленням).
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1.13 КОМПОНУВАННЯ КОТЛА.

Умовні позначення:
 1 - Витяжний ковпак димових газів
 2 - Реле тиску в системі опалення
 3 - Циркуляційний насос котла
 4 - Витратомір сантехнічної води
 5 - Газовий клапан
 6 - Температурний датчик-зонд контуру ГВП
 7 - Кран заповнення системи
 8 - Термостат димових газів
 9 - Запобіжний термостат
 10 - Теплообмінник бітермічного типу

 11 - Температурний датчик-зонд на прямій лінії 
(подачі) системи опалення

 12 - Камера згоряння
 13 - Електрод розпалення та спостереження
 14 - Розширювальний бак для системи опалення
 15 - Пальник
 16 - Повітряний випускний клапан
 17 - Колектор
 18 - Кран спорожнення системи
 19 - Байпас
 20 - Запобіжний клапан на 3 бари

Примітка: блок підключення (за окремим замовленням).
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1.13 COMPOSANTS DE LA CHAUDIÈRE.

Légende :
 1 - Hotte fumées
 2 - Pressostat d'installation
 3 - Circulateur chaudière
 4 - Fluxostat sanitaire
 5 - Soupape de gaz
 6 - Sonde sanitaire
 7 - Robinet de remplissage installation
 8 - Thermostat fumées
 9 - Thermostat de sécurité
 10 - Échangeur de type rapide

 11 - Sonde refoulement
 12 - Chambre de combustion
 13 - Électrodes d'allumage et de détection
 14 - Vase d'expansion installation
 15 - Brûleur
 16 - Soupape purge d'air
 17 - Collecteur
 18 - Robinet de vidange installation
 19 - By-pass
 20 - Soupape de sécurité 3 bar

 N.B. :  groupe raccordement (option)
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13.1  مكونات الغالية

لوحة الرموز:

 1 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق
 2 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة

 3 ـ دوار ضخ خاص بالغالية
 4 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 5 ـ صامم غاز
 6 ـ مسبار مياه

 7 ـ صنبور ملء الشبكة
 8 ـ ترموستاتعوادم االحرتاق

 9 ـ ترموستات أمان
ُمبّدل من النوع الرسيع  -  10

 11 ـ مسبار دفع
 12 ـ غرفة احرتاق

 13 ـ شموع إشعال وكشف
 14 ـ وعاء توسيع الشبكة

 15 ـ موقد
 16 ـ صامم تنفيس للهواء

وصلة  -  17
 18 ـ صنبور تفريغ الشبكة

 19 ـ ممر فرعي
 20 ـ صامم أمان 3 بار.

 ملحوظة هامة:  مجموعة التوصيل )اختياري(
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2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУ-
АТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Alpha Heating Innovation 
сконструйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному ви-
користанні або використанні не за призначенням, 
може виникати небезпека для здоров’я та життя 
користувача або третіх осіб, а також небезпека руй-
нування приладів і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опалення та 
підігріву сантехнічної води. Інше використання, 
або таке, що виходить за його межі, важається 
використанням не за призначенням. За можливі 
ушкодження в наслідок використання не за призна-
ченням виробник/постачальник відповідальності 
не несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також 
дотримання правил безпеки, що зазначені в посіб-
нику з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої 
діючої документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Alpha Heating 
Innovation повинні транспортуватись в оригіналь-
ній упаковці відповідно до правил, що зазначені на 
упаковці за допомогою міжнародних стандартизо-
ваних піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспор-
туванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як 
всі котли проходять контроль функціонування, 
то наявність не великої кількості води в теплооб-
міннику цілком можливе. При дотриманні правил 
транспортування наявна вода не призводить до 
виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Alpha Heating 
Innovation та його транспортувальна упаковка 
здебільшого складаються з матеріалів, які придатні 
до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Alpha Heating 
Innovation, а також приналежності не належать до 
побутових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були на-
лежним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило 
котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові установки потребують періодич-
ного технічного обслуговування (з цього приводу 
зверніться у цій брошурі до розділу для фахівця, з 
вказівками щодо «перевірок та щорічного техніч-
ного обслуговування агрегату»), а також своєчасно 
перевіряйте енергетичну ефективність у відповід-
ності до чинного законодавства на національному 
та місцевому рівнях.
Це є запорукою збереження найкращих якостей 
котла: надійності, ефективності та економічності.
Ми радимо укласти річні контракти з очищення 
та технічного обслуговування котла з місцевим 
фахівцем.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях з установленим котлом має відбува-
тися протік повітря, необхідний для забезпечення 
справного згоряння газу та вентилювання самого 
приміщення. Розпорядження щодо вентиляції, 
димових каналів, димарів та дахових димарів на-
водяться у параграфах 1.5, 1.6 та 1.7. У разі сумнівів 
щодо коректної вентиляції зверніться до кваліфі-
кованих технічних фахівців.

2.6 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії  випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.

Забороняється користуватися котлом дітям та не-
досвідченим особам.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;

б) закрити відсічні засоби подачі електрики,   
води і газу.

При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв 
димовидалення вимкніть котел. Після завершення 
таких робіт викличте кваліфікованого фахівця для 
перевірки роботи трубопроводів та всіх наявних 
пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймис-
тих речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
Через велику небезпеку забороняється затуляти, 
навіть частково, вентиляційні отвори для забору 
повітря в приміщенні з установленим котлом.
Окрім цього, через велику небезпеку, забороня-
ється встановлення у приміщеннях з котлом таких 
приладів, як витяжки, каміни, тощо, якщо для них 
не передбачено додаткових отворів, маючих такі 
розміри, які дозволяють задовольнити потреби 
у додатковому повітрі. Відносно розмірів таких 
отворів слід звернутися  до досвідчених технічних 
фахівців. Зокрема, відкритий камін повинен мати 
власний канал подачі повітря.
Інакше забороняється монтаж котла в цьому само-
му приміщенні.

• Увага : при використанні будь-якого компоненту, 
на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

 - не торкайтеся котла мокрими або вологими ру-
ками, іншими частинами тіла або будучи босоніж.

 - не тягніть за електричні шнури, не піддавайте 
агрегат впливу атмосферних агентів (дощу, сон-
цю, тощо);

 - до компетенцiї користувача не входить замiна 
кабелю живлення;

 - у разi ушкодження кабелю вимкнiть агрегат, 
потiм звернiться виключно до квалiфiкованого 
фахiвця, який виконає його заміну.

 - Якщо котел не використовуватиметься про-
тягом певного часу, необхідно знеструмити його 
вимикачем електричного живлення.

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) збільшення 

температури в режимі ГВП
 4 - Кнопка (-) зменшення 

температури в режимі ГВП

 5 - Кнопка (+) збільшення температури 
в режимі опалення

 6 - Кнопка (-) зменшення температури 
в режимі опалення

 7 - Манометр котла
 8 - Індикація роботи контуру ГВП
 9 - Індикація температури та код 

помилок

 10 - Одиниця вимірювання
 11 - Індикація роботи системи 

опалення
 12 - Індикація режиму Зима
 13 - Індикація режиму Літо
 14 - Індикація потужності
 15 - Наявнiсть полум’я

2.7 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.
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2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУ-
АТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Alpha Heating Innovation 
сконструйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному ви-
користанні або використанні не за призначенням, 
може виникати небезпека для здоров’я та життя 
користувача або третіх осіб, а також небезпека руй-
нування приладів і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опалення та 
підігріву сантехнічної води. Інше використання, 
або таке, що виходить за його межі, важається 
використанням не за призначенням. За можливі 
ушкодження в наслідок використання не за призна-
ченням виробник/постачальник відповідальності 
не несе. Весь ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також 
дотримання правил безпеки, що зазначені в посіб-
нику з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої 
діючої документації, і приписів щодо виконання 
оглядів і техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Alpha Heating 
Innovation повинні транспортуватись в оригіналь-
ній упаковці відповідно до правил, що зазначені на 
упаковці за допомогою міжнародних стандартизо-
ваних піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспор-
туванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як 
всі котли проходять контроль функціонування, 
то наявність не великої кількості води в теплооб-
міннику цілком можливе. При дотриманні правил 
транспортування наявна вода не призводить до 
виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Alpha Heating 
Innovation та його транспортувальна упаковка 
здебільшого складаються з матеріалів, які придатні 
до вторинного використання.
Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Alpha Heating 
Innovation, а також приналежності не належать до 
побутових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були на-
лежним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило 
котел.
Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові установки потребують періодич-
ного технічного обслуговування (з цього приводу 
зверніться у цій брошурі до розділу для фахівця, з 
вказівками щодо «перевірок та щорічного техніч-
ного обслуговування агрегату»), а також своєчасно 
перевіряйте енергетичну ефективність у відповід-
ності до чинного законодавства на національному 
та місцевому рівнях.
Це є запорукою збереження найкращих якостей 
котла: надійності, ефективності та економічності.
Ми радимо укласти річні контракти з очищення 
та технічного обслуговування котла з місцевим 
фахівцем.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
У приміщеннях з установленим котлом має відбува-
тися протік повітря, необхідний для забезпечення 
справного згоряння газу та вентилювання самого 
приміщення. Розпорядження щодо вентиляції, 
димових каналів, димарів та дахових димарів на-
водяться у параграфах 1.5, 1.6 та 1.7. У разі сумнівів 
щодо коректної вентиляції зверніться до кваліфі-
кованих технічних фахівців.

2.6 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії  випаровуванням 
збоку плити для приготування їжі.

Забороняється користуватися котлом дітям та не-
досвідченим особам.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, 
необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;

б) закрити відсічні засоби подачі електрики,   
води і газу.

При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв 
димовидалення вимкніть котел. Після завершення 
таких робіт викличте кваліфікованого фахівця для 
перевірки роботи трубопроводів та всіх наявних 
пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймис-
тих речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
Через велику небезпеку забороняється затуляти, 
навіть частково, вентиляційні отвори для забору 
повітря в приміщенні з установленим котлом.
Окрім цього, через велику небезпеку, забороня-
ється встановлення у приміщеннях з котлом таких 
приладів, як витяжки, каміни, тощо, якщо для них 
не передбачено додаткових отворів, маючих такі 
розміри, які дозволяють задовольнити потреби 
у додатковому повітрі. Відносно розмірів таких 
отворів слід звернутися  до досвідчених технічних 
фахівців. Зокрема, відкритий камін повинен мати 
власний канал подачі повітря.
Інакше забороняється монтаж котла в цьому само-
му приміщенні.

• Увага : при використанні будь-якого компоненту, 
на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

 - не торкайтеся котла мокрими або вологими ру-
ками, іншими частинами тіла або будучи босоніж.

 - не тягніть за електричні шнури, не піддавайте 
агрегат впливу атмосферних агентів (дощу, сон-
цю, тощо);

 - до компетенцiї користувача не входить замiна 
кабелю живлення;

 - у разi ушкодження кабелю вимкнiть агрегат, 
потiм звернiться виключно до квалiфiкованого 
фахiвця, який виконає його заміну.

 - Якщо котел не використовуватиметься про-
тягом певного часу, необхідно знеструмити його 
вимикачем електричного живлення.

Умовні позначення:
 1 - Кнопка перезапуску
 2 - Кнопка Очікування / Літо / Зима
 3 - Кнопка (+) збільшення 

температури в режимі ГВП
 4 - Кнопка (-) зменшення 

температури в режимі ГВП

 5 - Кнопка (+) збільшення температури 
в режимі опалення

 6 - Кнопка (-) зменшення температури 
в режимі опалення

 7 - Манометр котла
 8 - Індикація роботи контуру ГВП
 9 - Індикація температури та код 

помилок

 10 - Одиниця вимірювання
 11 - Індикація роботи системи 

опалення
 12 - Індикація режиму Зима
 13 - Індикація режиму Літо
 14 - Індикація потужності
 15 - Наявнiсть полум’я

2.7 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.
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2 INSTRUCTIONS D'UTILISA-
TION ET D'ENTRETIEN

2.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Attention : les installations thermiques doivent 
être soumises à un entretien périodique (à ce 
propos, voir dans ce manuel, dans la section 
dédiée au technicien, le point correspondant au 
« contrôle et entretien annuel de l'appareil ») et à 
un contrôle périodique de l'efficacité énergétique, 
dans le respect des dispositions nationales, régio-
nales ou locales en vigueur.
Ceci permet de maintenir inaltérées dans le 
temps les caractéristiques de sécurité, le ren-
dement et le fonctionnement qui distinguent 
la chaudière.
Nous suggérons de stipuler des contrats annuels 
de nettoyage et d'entretien avec Votre Technicien 
de Zone.

2.2 VENTILATION DES LOCAUX.
Dans les locaux où la chaudière est installée, il est 
indispensable d'assurer un afflux d'air suffisant 
pour une combustion régulière du gaz consommé 
par l'appareil et la ventilation du local. Les pres-
criptions relatives à la ventilation, aux conduits 
d'évacuation des fumées et aux cheminées sont 
indiquées dans les par. 1.5, 1.6 et 1.7. En cas de 
doutes sur la ventilation correcte, s'adresser à 
un personnel technique professionnellement 
qualifié.

2.3 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.
Ne pas exposer la chaudière suspendue à des 
vapeurs directes des plans de cuisson.
Interdire l'utilisation de la chaudière aux enfants 
et aux personnes inexpérimentées.
Dès que l'on décide la désactivation temporaire 
de la chaudière, il faudra :

a) procéder à la vidange de l'installation hy-
drique, si l'utilisation d'antigel n'est pas 
prévue ;

b) procéder à l'interception des alimentations 
électrique, hydrique et du gaz.

En cas de travaux ou d'entretiens des structures 
situées aux alentours des conduits ou des dispo-
sitifs d'évacuation des fumées et leurs accessoires, 
éteindre l'appareil et une fois que les travaux sont 
terminés, faire vérifier l'efficacité des conduits ou 
des dispositifs par un personnel professionnelle-
ment qualifié.
Ne pas effectuer les nettoyages de l'appareil ou 
de ses parties avec des substances facilement 
inflammables.
Ne pas laisser des conteneurs ou des substances 
inflammables dans le local où est installé l'appareil.
Il est interdit et dangereux de boucher, même 
partiellement, les prises d'air pour la ventilation 
du local où est installée la chaudière.
Il est également interdit, en raison de sa dange-
rosité, de faire fonctionner, dans le même local, 
des aspirateurs, cheminées ou similaires, en 
même temps que la chaudière, à moins que des 
ouvertures supplémentaires dimensionnées de 
façon à satisfaire les besoins supplémentaires d'air 
ne soient présentes. Pour le dimensionnement de 
ces ouvertures supplémentaires, s'adresser à un 
personnel technique professionnellement qualifié. 
En particulier, une cheminée ouverte doit avoir sa 
propre alimentation d'air.
Dans le cas contraire, la chaudière ne peut pas être 
installée dans le même local.

• Attention : l'utilisation de n'importe quel 
composant qui nécessite l'énergie électrique 
comporte l'observation de quelques règles fon-
damentales comme :

 - ne pas toucher l'appareil avec les parties du 
corps mouillées ou humides ; ne pas toucher 
pieds nus ;

 - ne pas tirer les câbles électriques, ne pas 
laisser exposé l'appareil aux agents atmos-
phériques (pluie, soleil, etc.) ;

 - le câble d'alimentation de l'appareil ne doit 
pas être remplacé par l'utilisateur ;

 - en cas de dommages sur le câble, éteindre 
l'appareil et contacter exclusivement un 
personnel professionnellement qualifié pour 
son remplacement ;

 - dès que l'on décide de ne pas utiliser l'appareil 
pendant un certain temps, il est opportun de 
désactiver l'interrupteur électrique d'alimen-
tation.

2.4 PANNEAU DE COMMANDES.

Légende :
 1 - Bouton de Réinitialisation
 2 - Bouton Stand-by/Été/Hiver
 3 - Bouton (+) pour augmenter la tempé-

rature de l'eau sanitaire
 4 - Bouton (-) pour diminuer la tempéra-

ture de l'eau sanitaire

 5 - Bouton (+) pour augmenter la tempéra-
ture de l'eau de l'installation

 6 - Bouton (-) pour diminuer la tempéra-
ture de l'eau de l'installation

 7 - Manomètre chaudière
 8 - Fonctionnement sanitaire
 9 - Affichage des températures et du code 

d'erreur

 10 - Unité de mesure
 11 - Fonctionnement Chauffage
 12 - Hiver
 13 - Été
 14 - Puissance débitée
 15 - Présence flamme
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13.1  مكونات الغالية

لوحة الرموز:

 1 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق
 2 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة

 3 ـ دوار ضخ خاص بالغالية
 4 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 5 ـ صامم غاز
 6 ـ مسبار مياه

 7 ـ صنبور ملء الشبكة
 8 ـ ترموستاتعوادم االحرتاق

 9 ـ ترموستات أمان
ُمبّدل من النوع الرسيع  -  10

 11 ـ مسبار دفع
 12 ـ غرفة احرتاق

 13 ـ شموع إشعال وكشف
 14 ـ وعاء توسيع الشبكة

 15 ـ موقد
 16 ـ صامم تنفيس للهواء

وصلة  -  17
 18 ـ صنبور تفريغ الشبكة

 19 ـ ممر فرعي
 20 ـ صامم أمان 3 بار.

 ملحوظة هامة:  مجموعة التوصيل )اختياري(
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تعليمات االستخدام والصيانة.2  

1.2  النظافة والصيانة.
انتبه: يجب أن تخضع شبكات التسخين والتدفئة 
إلى علميات الصيانة الدورية )فيما يتعلق بهذا األمر 
للمختص   المخصص  القسم  الكتيب في  انظر هذا 
في النقطة المتعلقة ب “الفحص والصيانة السنوية 
للجهاز”( وإلى عمليات فحص األداء التشغيلي للتأكد 
والقوانين  للقواعد  تطبيقاً  الطاقة  كفاءة  مدى  من 
والمعايير القومية واإلقليمية والمحلية المعمول بها 

في هذا الشأن.
يسمح  هذا األمر بالحفاظ على ثبات معايير توفير 
العاليين  والعمل  الكفاءة  ومعدل  والسالمة  األمن 

الذين يميزان الغالية.
نقترح بإجراء عقود سنوية للنظافة والصيانة مع 

الفني المختص في منطقتكم.

2.2  تهوية األماكن
الهواء  قدر  األقل  يتدفق على  أن  الضروري  من 
الغاز  احتراق  بسبب  المطلوب  مع  يتوافق  الذي 
الذي يستهلكه الجهاز ومن تهوية المكان الذي يتم 
فيه تثبيت الغالية. وترد األحكام المتعلقة بالتهوية، 
وقنوات الدخان وقباب المداخن في الفقرات 5.1، 
6.1  و 7.1. في حالة الشكل في ما يتعلق بالتهوية 
الصحيحة، قم بمراجعة فني تقني محترف ومؤهل.

2.3  تنبيهات عامة
ال تجعل الغالية المعلقة عرضة لألبخرة المباشرة 

الناتجة عن معدات وأجهزة الطهي.
ممنوع استخدام الغالية من قبل األطفال ومن قبل 

األشخاص غير المختصين.
في حالة الرغبة في عدم استعمال الغالية مؤقتاً، 

يجب القيام بما يلي:
أ(    تفريغ الشبكة من المياه خاصة في حالة عدم 

استخدام نظام الحماية ضد التجمد؛
والمياه  الكهرباء  إمدادات  فصل  من  ب(  التأكد 

والغاز عن الغالية.
في  صيانة  عمليات  أو  بأعمال  القيام  حالة  في 
أنابيب  بالقرب من  تقع  التي  والبنايات  التركيبات 
أو أجهزة تصريف عوادم االحتراق أو بالقرب من 
أي كماليات تشغيلية تخصها، قم بإطفاء الجهاز، 
بهذه األعمال والصيانة، يجب عمل  القيام  وأثناء 
فحص لكفاءة وسالمة األنابيب واألجهزة من قبل 

فني مؤهل محترف مصرح له.
ال تقم بعمليات تنظيف للجهاز أو ألي من أجزاءه 

مستخدماً مواد قابلة لالشتعال بسهولة.
قابلة  لمواد  حاويات  أو  أوعية  أي  بترك  تقم  ال 

لالشتعال في المكان الذي تم تركيب الجهاز فيه.
بتهوية  الخاص  الهواء  مأخذ  سد  وخطير  ممنوع 
األماكن التي يتم تثبيت الغالية فيها ولو حتى جزئيا.
مداخن  تشغيل  لخطورته،  نظرا  أيضا،  ممنوع 
وأجهزة شفط وما شابه، معا، في نفس المكان مع 

الغالية ما لم تكن هناك فتحات إضافية لها أبعاد 
تلبي مزيد من االحتياج للهواء. لتحديد أبعاد هذه 
الفتحات اإلضافية توجه إلى عاملين مؤهلين مهنيا. 
للمدخنة  يكون  أن  يجب  الخصوص،  وجه  على 

المفتوحة إمداد صحيح بالهواء.
ية فى نفس المكان. خالف ذلك ال يمكن تركيب الغالَّ

بالطاقة  تعمل  مكونات  أي  استخدام  •  انتبه: 
لقواعد  ا بعض  ة  مراعا يتطلب  ئية  لكهربا ا

األساسية وهى:
في  مبللة  أجزاء  وهناك  الجهاز  بلمس  تقم  -  ال   

جسدك كما ال تلمسه وأنت حافي القدمين؛
تجعل  وال  الكهربائية  الوصالت  بشد  تقم  -  ال   
)كالمطر  المناخية  للعوامل  عرضة  الجهاز 

والشمس وما إلى ذلك(؛
- \ال يجب على المستخدم القيام باستبدال كابل   

توصيل التيار الخاص بالجهاز من تلقاء نفسه؛
-  في حالة تلف أو تضرر كابل توصيل التيار،   
يجب إطفاء الجهاز وطلب المساعدة فقط من 
األشخاص المحترفين المؤهلين المصرح لهم 

للقيام باستبدال الكابل التالف أو المتضرر؛
معينة،  لفترة  الجهاز  استخدام  عدم  حالة  -  في   
يستحسن فصل مفتاح اإليقاف والتشغيل تماماً 

عن التيار الكهربي.

4.2 لوحة األوامر التشغيلية.

لوحة الرموز:

 1 ـ زر إعادة الضبط
 2 ـ زر  جاهز،الصيف \ الشتاء

3 ـ  زر )+( لزيادة درجة حرارة تدفق املياه
4 ـ  زر )-( لتخفيض درجة حرارة تدفق املياه

5 ـ  زر )+( لزيادة درجة حرارة ماء الجهاز
6 ـ  زر )-( لتخفيض درجة حرارة ماء الجهاز

 7 ـ مقياس ضغط الغالية
 8 ـ تشغيل تدفق املياه

9 ـ  عرض درجة الحرارة ورمز الخطأ
 10 ـ وحدة القياس

 11 ـ تشغيل التدفئة
 12 ـ شتاء

 13 ـ صيف

القوة املزودة  14 ـ  
 15 ـ وجود الشعلة
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Увімкнення котла (див.малюнок). Перед уві-
мкненням котла необхідно заповнити систему 
водою, перевіряючи, щоб стрілка манометра (7) 
вказувала на значення у межі між 1 та 1,2 барами.

- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (2) та вибрати режим 

ЛІТО ( ) або ЗИМА ( )
При налаштуванні роботи котла в режимі ЛІТО 
( ) температура води в контурі ГВП регулюєть-
ся кнопками (3-4).
При налаштуванні роботи котла в режимі ЗИМА 
( ) температура води в системі опалення 
регулюється кнопками (5-6), в контурі ГВП - 
кнопками (3-4), кнопкою (+) температуру можна 
збільшити, кнопкою (-) - зменшити.
З цього моменту котла розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), 
котел переходить в режим «очікування», який 
позначає котел з підключеним електричним 
живленням, але без запалення (відсутність 
полум’я). Кожного разу при запаленні пальника 
на дисплеї з’являється відповідний символ (15) 
наявності полум’я.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ПОЛОМОК.

При порушеннях в роботі котла дисплей розпо-
чинає блимати та на ньому з’являються відпо-
відні коди помилок (див. у таблиці).

Порушення в роботі код на дисплеї
(блимає)

Блокування через 
відсутність розпалювання 01

Спрацювання термостату 
(безпека) через перегрів, 
неполадки контролера 
полум’я

02

Спрацювання термостату 
димів 03

Електромеханічні 
контакти 04

Несправність зонду на 
подачі 05

Несправність зонду в 
контурі ГВП 06

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Паразитне полум’я 20

Недостатня циркуляція 27

Наявність підтікання 28

Втрати зв’язку з ХДК 31

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не від-
бувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпален-
ня» (код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (1). При першому увімкненні або 
після тривалого простою котла також може 
знадобитися усунення «блокування через від-
сутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця.

Спрацювання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності,  перевищується вну-
трішня температура, робота котла блокується 
(код 02). Після відповідного охолодження слід 
усунути «блокування через перегрів» за допо-
могою кнопки Reset (1). Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця.

Спрацювання термостату димів. Якщо під час 
роботи канал викиду димових газів працює не-
коректно, спрацьовує термостат димів, блокуючи 
котел (код 03 - Жовтий). Котел відновлює авто-
матичну роботу через 30 хвилин відразу ж після 
повернення нормальних умов роботи, немає 
необхідності в його перезапуску. Якщо впродовж 
менше 2 годин відбувається три блокування 
котла збоку термостату (код 03 - Червоний), 
необхідно перезапустити котел уручну, натис-
нувши на кнопку Reset (1). Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця.

Електромеханічні контакти Спричиняється не-
поладками запобіжного термостату, реле тиску 
димових газів або реле тиску системи опалення 
(код 04): робота котла не розпочинається; слід 
перезапустити котел та в разі, якщо неполадку 
не буде усунено, звернутися за допомогою до 
фахівця.

Несправність зонду прямої лінії системи 
опалення. Якщо схема виявила поломку зонду 
подачі в систему опалення (код 05), котел не 
вмикається; зверніться за допомогою до фахівця.

Несправність зонду в контурі ГВП  Якщо схема 
виявила поломку зонду в контурі ГВП (код 06), 
котел не вироблятиме гарячу воду; зверніться за 
допомогою до фахівця.

Недостатнiй тиск в системі опалення. Визна-
чений тиск воду в контурі опалення (код 10) 
недостатній для  гарантії справної роботи котла. 
Переконайтеся в тому, що тиск в контурі складає 
1-1,2 бари.

Паразитне полум’я. Явище виникає у випадку 
неполадки в контурі спостереження за полум’ям 
або у контролері полум’я (код 20); спробуйте 
перезапустити котел, якщо проблему не буде 
усунено, зверніться за допомогою до фахівця.

Недостатня циркуляція води. Виникає у випад-
ку надмірного нагрівання котла через недостат-
ню циркуляцію води в первинному контурі (код 
27); таке явище може бути викликане такими 
причинами:

- недостатня циркуляція в системі; перевірити, 
щоб відсічні органи в контурі опалення не були 
активовані та щоб сам контур був звільнений 
від повітря (деаерований);

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться за 
допомогою до фахівця.

Підтікання в контурі ГВП. Якщо під час ро-
боти на опалення визначається підвищення 
температури гарячої води, котел повідомляє 
про неполадку (код 28) та зменшує температуру 
опалення, щоб запобігти утворенню вапнякових 
відкладень у теплообміннику.
Переконайтеся в тому, що всі крани контуру 
ГВП закриті та не підтікають, перевірте взагалі 
всю систему на витоки. Котел повернеться до 
нормальної роботи відразу ж після  відновлення 
оптимальних умов у контурі ГВП. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою 
до фахівця.

Втрата зв’язку з цифровим пристроєм ДК. 
Спрацьовує через 1 хвилину після втрати зв’язку 
між котлом та ЦДК (код 31). Щоб скасувати код 
помилки, відключіть напругу від котла та знову 
подайте її. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця.

Вимкнення котла. Натискайте на кнопку (2 
Мал. 2-1) ( ) до появи на дисплеї символу ( ).

Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

Увага : якщо котел переведено у режим очікуван-
ня « », на ХДК з’явиться код  помилки «31E». 
Пристрій дистанційного керування залишається 
під напругою, щоб не втратити внесені в пам’ять 
програми.
Вимкніть котел двополюсним вимикачем, який 
знаходиться поза котлом, перекрийте газовий 
кран на вході в котел. Не залишайте котел під-
ключеним, якщо він не використовується про-
тягом тривалого часу.

2.9 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі 
опалення. Стрілка манометра має показувати 
величину в межах 1 - 1,2 бари.
Якщо тиск не перевищує 1 бар (при холодній сис-
темі опалення), необхідно виконати підпитку за 
допомогою крану заповнення, який знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

Примітка: Не збудьте закрити кран після цієї 
операції. Якщо тиск підвищується до 3 барів, 
може спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.
Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться 
за допомогою до фахівця, оскільки обов’язково 
слід усунути втрати води в системі.

2.10 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний 
кран спорожнення (Мал. 2-2 та 1-7).
При цьому кран для заповнення має бути за-
критим.
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Увімкнення котла (див.малюнок). Перед уві-
мкненням котла необхідно заповнити систему 
водою, перевіряючи, щоб стрілка манометра (7) 
вказувала на значення у межі між 1 та 1,2 барами.

- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (2) та вибрати режим 

ЛІТО ( ) або ЗИМА ( )
При налаштуванні роботи котла в режимі ЛІТО 
( ) температура води в контурі ГВП регулюєть-
ся кнопками (3-4).
При налаштуванні роботи котла в режимі ЗИМА 
( ) температура води в системі опалення 
регулюється кнопками (5-6), в контурі ГВП - 
кнопками (3-4), кнопкою (+) температуру можна 
збільшити, кнопкою (-) - зменшити.
З цього моменту котла розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), 
котел переходить в режим «очікування», який 
позначає котел з підключеним електричним 
живленням, але без запалення (відсутність 
полум’я). Кожного разу при запаленні пальника 
на дисплеї з’являється відповідний символ (15) 
наявності полум’я.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ПОЛОМОК.

При порушеннях в роботі котла дисплей розпо-
чинає блимати та на ньому з’являються відпо-
відні коди помилок (див. у таблиці).

Порушення в роботі код на дисплеї
(блимає)

Блокування через 
відсутність розпалювання 01

Спрацювання термостату 
(безпека) через перегрів, 
неполадки контролера 
полум’я

02

Спрацювання термостату 
димів 03

Електромеханічні 
контакти 04

Несправність зонду на 
подачі 05

Несправність зонду в 
контурі ГВП 06

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Паразитне полум’я 20

Недостатня циркуляція 27

Наявність підтікання 28

Втрати зв’язку з ХДК 31

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не від-
бувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпален-
ня» (код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (1). При першому увімкненні або 
після тривалого простою котла також може 
знадобитися усунення «блокування через від-
сутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця.

Спрацювання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності,  перевищується вну-
трішня температура, робота котла блокується 
(код 02). Після відповідного охолодження слід 
усунути «блокування через перегрів» за допо-
могою кнопки Reset (1). Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця.

Спрацювання термостату димів. Якщо під час 
роботи канал викиду димових газів працює не-
коректно, спрацьовує термостат димів, блокуючи 
котел (код 03 - Жовтий). Котел відновлює авто-
матичну роботу через 30 хвилин відразу ж після 
повернення нормальних умов роботи, немає 
необхідності в його перезапуску. Якщо впродовж 
менше 2 годин відбувається три блокування 
котла збоку термостату (код 03 - Червоний), 
необхідно перезапустити котел уручну, натис-
нувши на кнопку Reset (1). Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця.

Електромеханічні контакти Спричиняється не-
поладками запобіжного термостату, реле тиску 
димових газів або реле тиску системи опалення 
(код 04): робота котла не розпочинається; слід 
перезапустити котел та в разі, якщо неполадку 
не буде усунено, звернутися за допомогою до 
фахівця.

Несправність зонду прямої лінії системи 
опалення. Якщо схема виявила поломку зонду 
подачі в систему опалення (код 05), котел не 
вмикається; зверніться за допомогою до фахівця.

Несправність зонду в контурі ГВП  Якщо схема 
виявила поломку зонду в контурі ГВП (код 06), 
котел не вироблятиме гарячу воду; зверніться за 
допомогою до фахівця.

Недостатнiй тиск в системі опалення. Визна-
чений тиск воду в контурі опалення (код 10) 
недостатній для  гарантії справної роботи котла. 
Переконайтеся в тому, що тиск в контурі складає 
1-1,2 бари.

Паразитне полум’я. Явище виникає у випадку 
неполадки в контурі спостереження за полум’ям 
або у контролері полум’я (код 20); спробуйте 
перезапустити котел, якщо проблему не буде 
усунено, зверніться за допомогою до фахівця.

Недостатня циркуляція води. Виникає у випад-
ку надмірного нагрівання котла через недостат-
ню циркуляцію води в первинному контурі (код 
27); таке явище може бути викликане такими 
причинами:

- недостатня циркуляція в системі; перевірити, 
щоб відсічні органи в контурі опалення не були 
активовані та щоб сам контур був звільнений 
від повітря (деаерований);

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться за 
допомогою до фахівця.

Підтікання в контурі ГВП. Якщо під час ро-
боти на опалення визначається підвищення 
температури гарячої води, котел повідомляє 
про неполадку (код 28) та зменшує температуру 
опалення, щоб запобігти утворенню вапнякових 
відкладень у теплообміннику.
Переконайтеся в тому, що всі крани контуру 
ГВП закриті та не підтікають, перевірте взагалі 
всю систему на витоки. Котел повернеться до 
нормальної роботи відразу ж після  відновлення 
оптимальних умов у контурі ГВП. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою 
до фахівця.

Втрата зв’язку з цифровим пристроєм ДК. 
Спрацьовує через 1 хвилину після втрати зв’язку 
між котлом та ЦДК (код 31). Щоб скасувати код 
помилки, відключіть напругу від котла та знову 
подайте її. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця.

Вимкнення котла. Натискайте на кнопку (2 
Мал. 2-1) ( ) до появи на дисплеї символу ( ).

Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

Увага : якщо котел переведено у режим очікуван-
ня « », на ХДК з’явиться код  помилки «31E». 
Пристрій дистанційного керування залишається 
під напругою, щоб не втратити внесені в пам’ять 
програми.
Вимкніть котел двополюсним вимикачем, який 
знаходиться поза котлом, перекрийте газовий 
кран на вході в котел. Не залишайте котел під-
ключеним, якщо він не використовується про-
тягом тривалого часу.

2.9 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В 
СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ.

Періодично перевіряйте тиск води в системі 
опалення. Стрілка манометра має показувати 
величину в межах 1 - 1,2 бари.
Якщо тиск не перевищує 1 бар (при холодній сис-
темі опалення), необхідно виконати підпитку за 
допомогою крану заповнення, який знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

Примітка: Не збудьте закрити кран після цієї 
операції. Якщо тиск підвищується до 3 барів, 
може спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.
Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться 
за допомогою до фахівця, оскільки обов’язково 
слід усунути втрати води в системі.

2.10 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний 
кран спорожнення (Мал. 2-2 та 1-7).
При цьому кран для заповнення має бути за-
критим.
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Allumage de la chaudière (Fig. 2-1). Avant 
l'allumage, vérifier que l'installation soit pleine 
d'eau en contrôlant que l'aiguille du manomètre 
(7) indique une valeur comprise entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chau-

dière.
- Appuyer sur le bouton (2) et mettre la chaudière 

en position été ( ) ou hiver ( ).
Après avoir sélectionné le fonctionnement en 
position été ( ), la température de l'eau sanitaire 
est réglée par les boutons (3-4).

Après avoir sélectionné le fonctionnement en 
position hiver ( ), la température de l'eau de 
l'installation est réglée par les boutons (5-6), tan-
dis que la température de l'eau sanitaire est réglé 
toujours par les boutons (3-4), en appuyant sur 
(+) pour l'augmenter et sur (-) pour la diminuer.

À partir de ce moment, la chaudière fonctionne 
automatiquement. En l'absence de demandes de 
chaleur (chauffage ou production d'eau chaude 
sanitaire), la chaudière se met en fonction d'« at-
tente  » équivalente à une chaudière alimentée 
sans flamme. Chaque fois que le brûleur s'allume, 
le symbole correspondant (15) de présence de 
flamme s'affiche sur l'écran.

2.5 SIGNALISATIONS DES PANNES ET 
DES ANOMALIES.

L'éclairage de l'écran de la chaudière « clignote » 
en cas d'anomalie et, de plus, les codes d'erreurs 
énumérés dans le tableau s'affichent.

Anomalie signalée
Code  

affiché
(clignotant)

Blocage allumage raté 01

Blocage thermostat (sécuri-
té) surchauffe, anomalie de 
contrôle de la flamme

02

Intervention thermostat de 
fumées 03

Contacts électromécaniques 04

Anomalie sonde refoulement 05

Anomalie sonde sanitaire 06

Pression installation insuf-
fisante 10

Flamme parasite 20

Circulation insuffisante 27

Présence de fuite 28

Perte de communication 
avec DRC 31

Blocage allumage raté. À chaque demande 
de chauffage ambiant ou de production d'eau 
chaude, la chaudière s'allume automatiquement. 
Si l'allumage du brûleur ne s'effectue pas dans 
les 10 secondes, la chaudière se met en «  blo-
cage allumage  » (code 01). Pour éliminer le « 
blocage allumage », il est nécessaire d'appuyer 
sur le bouton Réinitialisation (1). Au premier 
allumage ou après une inactivité prolongée de 
l'appareil, il peut être nécessaire d'intervenir 
pour l'élimination du « blocage à l'allumage ». 
Si le phénomène se produit souvent, contacter 
un technicien qualifié.

Blocage thermostat surchauffe. Pendant le 
régime de fonctionnement normal, si, à cause 
d'une anomalie, une surchauffe interne excessive 
se produit, la chaudière se met en blocage sur-
chauffe (code 02). Après l'avoir laissée refroidir, 
éliminer le « blocage surchauffe » en appuyant sur 
le bouton Réinitialisation (1). Si le phénomène se 
produit souvent, contacter un technicien qualifié.

Intervention thermostat des fumées. Pendant 
le régime de fonctionnement, si le conduit 
d'évacuation des fumées ne fonctionne pas cor-
rectement, le thermostat des fumées intervient 
en bloquant la chaudière (code 03). La chaudière 
repart automatiquement 30 minutes après en cas 
de rétablissement des conditions normales sans 
devoir être réinitialisée. En cas de trois inter-
ventions du thermostat des fumées en moins de 
deux heures, la chaudière exige, après le blocage 
(code 03), un réarmement manuel en appuyant 
sur le bouton de Réinitialisation (1). Si l'anomalie 
persiste, contacter un technicien qualifié.

Contacts électromécaniques. En cas de dys-
fonctionnement du thermostat de sécurité, du 
pressostat des fumées ou du pressostat de l'ins-
tallation (code 04), la chaudière ne démarre pas. 
Essayer de la réinitialiser, si l'anomalie persiste 
il est nécessaire d'appeler un technicien qualifié.

Anomalie sonde refoulement installation. Si 
la carte détecte une anomalie sur la sonde de re-
foulement de l'installation (code 05), la chaudière 
ne démarre pas ; il est nécessaire de contacter un 
technicien qualifié.

Anomalie sonde sanitaire. Si la centrale détecte 
une anomalie sur la sonde sanitaire (code 06), la 
chaudière ne produit pas d'eau chaude sanitaire 
; il est nécessaire de contacter un technicien 
qualifié.

Pression installation insuffisante. Une pression 
de l'eau à l'intérieur du circuit de chauffage (code 
10) suffisante pour garantir le fonctionnement 
correct de la chaudière n'a pas été détectée. Véri-
fier que la pression de l'installation soit comprise 
entre 1÷1,2 bar.

Flamme parasite. Cela a lieu en cas de dispersion 
du circuit de détection ou d'anomalie dans le 
contrôle flamme (code 20) ; essayer de réinitia-
liser la chaudière. Si l'anomalie persiste, il est 
nécessaire de contacter un technicien qualifié.

Circulation de l'eau insuffisante. Cela a lieu en 
cas de surchauffe de la chaudière provoquée par 
une mauvaise circulation d'eau dans le circuit 
primaire (code 27) ; les causes peuvent être :

- une mauvaise circulation de l'installation ; 
vérifier qu'il n'y ait pas d'interception fermée 
sur le circuit de chauffage et que l'installation 
soit parfaitement dégagée de l'air (purgé) ;

- circulateur bloqué ; il faut le débloquer.
Si le phénomène se produit souvent, contacter 
un technicien qualifié.

Fuite circuit sanitaire. Si, pendant le fonc-
tionnement en phase chauffage, une hausse de 
la température de l'eau sanitaire se produit, la 
chaudière signale l'anomalie (code 28) et réduit 
la température de chauffage pour limiter la for-
mation de calcaire dans l'échangeur.
Contrôler que tous les robinets de l'installation 
sanitaire soient fermés ou qu'il n'ait pas de 
fuites, et vérifier aussi qu'il n'y ait pas de fuites 
dans l'installation. La chaudière revient à son 
fonctionnement normal une fois que les condi-

tions optimales sont rétablies sur l'installation 
sanitaire. Si l'anomalie persiste, contacter un 
technicien qualifié.

Perte de communication avec la Commande à 
Distance Digitale. Elle se produit après 1 minute 
de perte de communication entre la chaudière et 
DRC (code 31). Pour réinitialiser le code d'erreur, 
couper et remettre la tension à la chaudière. Si 
le phénomène se produit souvent, contacter un 
technicien qualifié.

Arrêt de la chaudière. Appuyer sur le bouton (2 
fig. 2-1) ( ) jusqu'à ce que le symbole ( ) ne 
s'affiche à l'écran.

N.B. : dans ces conditions, la chaudière doit être 
considérée encore sous tension.

Attention : si on met la chaudière en stand-by « 
 », le symbole d'erreur « 31E » s'affiche sur le 

DRC. La commande à distance est de toute façon 
maintenue alimentée sans perdre les programmes 
sauvegardés.

Désactiver l'interrupteur unipolaire externe à la 
chaudière et fermer le robinet du gaz en amont 
de l'appareil. Ne pas laisser la chaudière inutile-
ment activée quand elle n'est pas utilisée pour de 
longues périodes.

2.6 RÉTABLISSEMENT PRESSION 
INSTALLATION DE CHAUFFAGE.

Contrôler périodiquement la pression de l'eau 
de l'installation. L'aiguille du manomètre de la 
chaudière doit indiquer une valeur comprise 
entre 1 et 1,2 bar.
Si la pression est inférieure à 1 bar (avec l'instal-
lation froide), il faut effectuer le rétablissement 
avec le robinet de remplissage situé sur la partie 
inférieure de la chaudière (Fig. 2-2).

N.B. : fermer le robinet de remplissage après 
l'opération. Si la pression arrive à des valeurs 
proches de 3 bar, il y a un risque d'intervention 
de la soupape de sécurité.
Dans ce cas, demander l'intervention du person-
nel professionnellement qualifié.

Si des baisses de pression se produisent souvent, 
demander l'intervention d'un personnel profes-
sionnellement qualifié, pour éliminer l'éventuelle 
fuite de l'installation.

2.7 VIDANGE DE L'INSTALLATION.
Pour accomplir l'opération de vidange de la 
chaudière, actionner le robinet de vidange (Fig. 
2-2 et 1-7).
Avant d'effectuer cette opération, s'assurer que le 
robinet de remplissage soit fermé.

2.8 PROTECTION ANTIGEL.
La chaudière est équipée de série d'une fonction 
antigel, qui sert à mettre en marche la pompe et le 
brûleur, lorsque la température de l'eau du circuit 
à l'intérieur de la chaudière descend en-dessous 
de 4 °C, et s'arrête au-delà de 42 °C. La fonction 
antigel est garantie si l'appareil fonctionne parfai-
tement dans toutes ses parties, s'il n'est pas en état 
de « blocage », et s'il est électriquement alimenté. 
Pour éviter de garder l'installation en marche, 
en cas d'absence prolongée, il est nécessaire de 
vider complètement l'installation ou d'ajouter 
des substances antigel à l'eau de l'installation de 
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إشعال الغالية )شكل 1-2(. قبل بدء التشغيل البد 
من التأكد من أن الشبكة مملوءة بالفعل بالمياه وذلك 
بمراقبة مؤشر مقياس الضغط )7( الذي يجب أن 

يشير إلى قيمة ضغط بين 1 ÷ 1.2 بار.
- افتح صنبور الغاز الموجود في الغالية.

وضعية  إلى  الغالية  وحّول   )2( الزر  -  اضغط 
.) ( أو الشتاء) الصيف)

(  يتم  بعد اختيار التشغيل على وضع الصيف )
ضبط درجة حرارة المياه النظيفة بواسطة الزرين 

.)3-4(
(  يتم  بعد اختيار التشغيل على وضع الشتاء )
ضبط درجة حرارة المياه في التجهيز عن طريق 
الزرين )5-6(، لضبط درجة حرارة الماء يستخدم 
دائما الزران  )3-4(، عن طريق الضغط على الزر 
)+( لزيادة درجة الحرارة وعن طريق الضغط على 

الزر )-( لتخفيضها.
بشكل  العمل  في  اللحظة  هذه  منذ  الغالية  تبدأ 
أتوماتيكى. في حالة عدم وجود رغبة في التسخين 
)سواء للتدفئة أو إلنتاج المياه الساخنة الصحية(، 
تتحول الغالية إلى وضعية “االنتظار” وهي وضعية 
مساوية لوضعية الغالية عندما تعمل دون وجود 
شعلة تسخين. في كل مرة يشتعل فيها الموقد يظهر 
على شاشة العرض والمراقبة الرمز )15( الذي 

يشير إلى وجود شعله.

5.2. عالمات وجود أعطاب أو خلل في 
التشغيل

تومض إضاءة شاشة الغالية في حالة وجود عطل، 
وأيضا تظهر على الشاشة رموز الخطأ المذكورة 

في الجدول.

الخلل المشار إليه
 الرمز 

المعروض
)يومض(

01توقف سيب عدم االشتعال

توقف في الترموستات )األمان( مع 
زيادة كبيرة في درجة الحرارة، خلل 

في التحكم في اللهب
02

03تدخل ترموستات األدخنة

04مالماسات كهروميكانيكية

05خلل في مسبار الدفع أو التدفق

06خلل في مسبار ماء الصرف الساخن

10نقص في ضغط الشبكة

20شعلة لهب تطفلية

27نقص في معدل التدوير

28وجود تسرب

فقدان االتصال بنظام التحكم الرقمي 
.CRD 31عن بعد

توقف عدم االشتعال عند الحاجة إلى تدفئة البيئة 
الغالية  تشتعل  الساخن  الماء  إلنتاج  أو  المحيطة 
 10 خالل  الموقد  يشتعل  لم  إذا  أوتوماتيكياً. 
عملية  “توقف  حالة  إلى  تنتقل  الغالية  فإن  ثواني 
“توقف  حالة  من  للتخلص   .)01 )كود  اإلشعال” 
الضغط  الضروري  من  يصبح  اإلشعال”  عملية 
على زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط )1(. 

عند اإلشعال األول وبعد عدم عمل الجهاز لفترة 
طويلة قد يصبح من الضروري التدخل إللغاء حالة 
الخلل  إذا ما تكرر هذه  “توقف عملية اإلشعال”. 
استدعاء  الضروري  من  يصبح  فإنه  مرات  لعدة 

احد الفنيين المؤهلين.
توقف في الترموستات مع زيادة كبيرة في درجة 
الغالية  أثناء عمل  لو حدث خلل معين  الحرارة. 
تسبب في ارتفاع كبير في درجة الحرارة الداخلية، 
تتوقف الغالية عن العمل نتيجة للزيادة الكبيرة في 
 .)02 )كود  العادي  المعدل  فوق  الحرارة  درجة 
بعد القيام بعملية التبريد األولية، قم بإلغاء وضعية 
“توقف سّبب زيادة كبيرة في درجة الحرارة” و ذلك 
بالضغط على زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط 
)1(. إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.
تدخل ترموستات األدخنة. خالل فترة التشغيل، إذا 
كان مجرى إخالء الدخان ال يعمل بشكل صحيح، 
الغالية )الكود  بإيقاف  يتدخل ترموستات األدخنة 
03 (. تبدأ بالعمل الغالية مرة أخرى تلقائياً بعد 
30 دقيقة في حالة استعادة األوضاع الطبيعية دون 
الحاجة إلى إعادة تهيئة. في حالة تدخل الترموستات 
ثالث مرات في أقل من ساعتين، تتطلب الغالية بعد 
التوقف )الكود 03 ( إلى إعادة تهيئة عن طريق 
إذا تكرر  الضغط على الزر "إعادة تهيئة" )1(. 
أو استمر حدوث هذا الخلل الوظيفي في الغالية، 
يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من فني 

مختص مؤهل .
في  خلل  يحدث  نيكية  كهروميكا مالماسات 
أو  األدخنة  برستوسات  أو  السالمة  ثرموستات 
برستوسات الجهاز )كود 04( فال تعمل الغالية؛ 
حاول إعادة تهيئة الغالية، وإذا استمر العطل يجب 

استدعاء فني مختص ومؤهل.
خلل في مسبار الدفع أو التدفق في الشبكة. في 
حالة إذا ما أظهرت اللوحة خلالً في مسبار الضخ 
في الشبكة )كود 05( فإن الغالية ال تعمل؛ وفي 
حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.
حالة  في  الساخن  الصرف  ماء  مسبار  في  خلل 
في مسبار  إذا ما أظهرت الوحدة المركزية خلالً 
الدائرة الصحية)كود 06( فإن الغالية ال تنتج المياه 
الساخنة؛ فإنه يصبح من الضروري استدعاء احد 

الفنيين المؤهلين.
نقص في ضغط الشبكة. ال يتم اكتشاف وجود ضغط 
ماء داخل دائرة التدفئة )كود 10( كافي لضمان 
تحقيق التشغيل الصحيح للغالية. تأكد من أن معدل 

ضغط الشبكة بين 1 ÷ 1,2 بار.
شعلة لهب تطفلية يحدث هذا الخلل في حالة تشتت 
دائرة الكشف أو في حالة وجود خلل في التحكم في 
الشعلة )كود 20(؛ حاول إعادة ضبط الغالية وفي 
حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.
وجود  حالة  في  تحدث  كاف  غير  الماء  دوران 
تسخين زائد عن الالزم للغالية ناتج عن نقص في 
معدل تدوير المياه داخل الدائرة األولية )كود 27(؛ 

يمكن أن يرجع ذلك إلى األسباب اآلتية:
- نقص في معدل تدوير المياه داخل الشبكة؛ تأكد 
من عدم وجود عوامل تعترض مسار سريان دائرة 

التدفئة المغلقة ومن أن الشبكة خالية تماماً من وجود 
الهواء داخلها )خالية من الهواء(؛

محاولة  يلزم  هنا  التدوير؛  مضخة  في  انسداد   -
التخلص من هذا االنسداد في مضخة التدوير.

إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من 
الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.

تسرب في الدائرة الصحية إذا تم - أثناء التشغيل في 
مرحلة التسخين- ارتفاع في حرارة الماء الصحي، 
تعطي الغالية رسالة عطل )الرمز 28(، وتخفض 
حرارة التسخين لتحد من تكون الجير أو الترسبات 

الكلسية في المبادل الحراري.
الصحية  المنظومة  محابس  جميع  أن  من  تحقق 
مغلقة أو ال يوجد فيها تسرب، وتحقق أيضا من 
الغالية  النظام كله. تعود  أنه ال يوجد تسرب في 
إلى التشغيل العادي بمجرد استعادة الظروف المثلى 
هذا  حدوث  استمر  أو  تكرر  إذا  الصحي.  للنظام 
الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري 

طلب يد المساعدة من فني مختص مؤهل .
بعد.  عن  الرقمي  التحكم  بنظام  االتصال  فقدان 
يحدث هذا الخلل بعد مرور دقيقة واحدة على سقوط 
عن  الرقمي  التحكم  ونظام  الغالية  بين  االتصال 
بعد CRD )كود 31(. إلعادة ضبط كود الخطأ 
هذا، قم بفصل التيار الكهربي عن الغالية ثم أعد 
توصيله مره أخرى. إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة 
احد  استدعاء  الضروري  من  يصبح  فإنه  مرات 

الفنيين المؤهلين.
 ) إطفاء الغالية اضغط الزر )2 شكل 1-2( )

.) حتى يظهر على الشاشة الرمز )
مالحظة هامة: في هذه األوضاع التشغيلية يجب 

اعتبار الغالية أنها ال تزال تحت الجهد.
انتبه: لو تم وضع الغاّلية على وضعية االستعداد  
” على ال CRD سيظهر رمز خطأ االتصال  “
“31E” . يتم على أية حال المحافظة على تغذية  
البرامج  فقد  يتم  أن  دون  ُبعد  عن  التحكم  جهاز 

نة. المخزَّ
أفصل مفتاح قطع التيار متعدد األقطاب الخارجي 
عن الغالية وأغلق صنبور الغاز في بداية الجهاز. 
ال تترك الغالية وهي موصولة بالغاز والكهرباء 

في حالة عدم استعمالها.

6.2  استعادة ضغط شبكة التدفئة.
قم دورياً بفحص ضغط الماء في الشبكة. يجب أن 
يشير مؤشر مقياس الضغط الخاص بالغالية إلى 

مستوى ضغط بين 1 و 1,2 بار.
يف حالة انخفاض الضغط ملستوى أقل من 1 بار )عندما 
تكون الشبكة باردة( فإنه يصبح من الرضوري القيام بعملية 

استعادة عن طريق استخدام صنبور امللء املوجود يف الجزء 

السفىل من الغالية )شكل 2 ـ 2(.

مالحظة هامة: قم بإغالق صنبور الملء بعد القيام 
الضغط  مستوى  حالة وصول  في  الملء.  بعملية 
لمعدل قريب من مستوى ال 3 بار فإنه هناك خطر 

بدء عمل صمام األمان.
أحد  من  الدعم  خدمة  بطلب  قم  الحالة،  هذه  في 

األشخاص المؤهلين فنياً.
في حالة تكرار وجود انخفاض في مستوى الضغط 
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2.11 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією захисту 
від замерзання, яка вмикає насос та пальник, 
коли температура води в системі всередині 
котла зменшується нижче 4°C. Котел припиняє 
роботу при досягненні температури вище 42°C. 
Функція проти замерзання спрацьовує при 
справній роботі котла та всіх його функцій, 
якщо він не перебуває у заблокованому стані та 
на нього подається електричне живлення. Щоб 
не залишати систему в робочому стані під час 
тривалого простою, слід повністю звільнити 
систему або додати в воду в системи опалення 
антифризи. В обох випадках контур ГВП має 
бути звільнений. Якщо система опалення має 
часто спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.12 ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ.
Для очищення корпусу слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

2.13 ОСТАТОЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ.
Остаточне відключення котла має виконуватися 
фахівцем після вимкнення подачі електричного 
живлення, води і палива.

Умовні позначення:
 1 - Кран заповнення
 2 - Кран спорожнення котла

Вигляд знизу.
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chauffage. Dans les deux cas, le circuit sanitaire 
de chaudière doit être vidé. Dans une installation 
destinée à être vidée fréquemment, il est indis-
pensable que le remplissage soit effectué avec 
de l'eau bien traitée pour éliminer la dureté qui 
peut donner lieu à des incrustations de calcaire.

2.9 NETTOYAGE DU REVÊTEMENT.
Pour nettoyer l'enveloppe de la chaudière, utiliser 
des chiffons humides et du savon neutre. Ne pas 
utiliser de détergents abrasifs ou en poudre.

2.10 DÉSACTIVATION DÉFINITIVE.
Dès que l'on décide de désactiver définitivement 
la chaudière, faire exécuter les opérations corres-
pondantes par un personnel professionnellement 
qualifié, en s'assurant entre autre que les alimen-
tations électriques, hydriques et du combustible 
soient désactivées.

Légende :
 1 - Robinet de remplissage
 2 - Robinet de vidange

Vue inférieure.
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إشعال الغالية )شكل 1-2(. قبل بدء التشغيل البد 
من التأكد من أن الشبكة مملوءة بالفعل بالمياه وذلك 
بمراقبة مؤشر مقياس الضغط )7( الذي يجب أن 

يشير إلى قيمة ضغط بين 1 ÷ 1.2 بار.
- افتح صنبور الغاز الموجود في الغالية.

وضعية  إلى  الغالية  وحّول   )2( الزر  -  اضغط 
.) ( أو الشتاء) الصيف)

(  يتم  بعد اختيار التشغيل على وضع الصيف )
ضبط درجة حرارة المياه النظيفة بواسطة الزرين 

.)3-4(
(  يتم  بعد اختيار التشغيل على وضع الشتاء )
ضبط درجة حرارة المياه في التجهيز عن طريق 
الزرين )5-6(، لضبط درجة حرارة الماء يستخدم 
دائما الزران  )3-4(، عن طريق الضغط على الزر 
)+( لزيادة درجة الحرارة وعن طريق الضغط على 

الزر )-( لتخفيضها.
بشكل  العمل  في  اللحظة  هذه  منذ  الغالية  تبدأ 
أتوماتيكى. في حالة عدم وجود رغبة في التسخين 
)سواء للتدفئة أو إلنتاج المياه الساخنة الصحية(، 
تتحول الغالية إلى وضعية “االنتظار” وهي وضعية 
مساوية لوضعية الغالية عندما تعمل دون وجود 
شعلة تسخين. في كل مرة يشتعل فيها الموقد يظهر 
على شاشة العرض والمراقبة الرمز )15( الذي 

يشير إلى وجود شعله.

5.2. عالمات وجود أعطاب أو خلل في 
التشغيل

تومض إضاءة شاشة الغالية في حالة وجود عطل، 
وأيضا تظهر على الشاشة رموز الخطأ المذكورة 

في الجدول.

الخلل المشار إليه
 الرمز 

المعروض
)يومض(

01توقف سيب عدم االشتعال

توقف في الترموستات )األمان( مع 
زيادة كبيرة في درجة الحرارة، خلل 

في التحكم في اللهب
02

03تدخل ترموستات األدخنة

04مالماسات كهروميكانيكية

05خلل في مسبار الدفع أو التدفق

06خلل في مسبار ماء الصرف الساخن

10نقص في ضغط الشبكة

20شعلة لهب تطفلية

27نقص في معدل التدوير

28وجود تسرب

فقدان االتصال بنظام التحكم الرقمي 
.CRD 31عن بعد

توقف عدم االشتعال عند الحاجة إلى تدفئة البيئة 
الغالية  تشتعل  الساخن  الماء  إلنتاج  أو  المحيطة 
 10 خالل  الموقد  يشتعل  لم  إذا  أوتوماتيكياً. 
عملية  “توقف  حالة  إلى  تنتقل  الغالية  فإن  ثواني 
“توقف  حالة  من  للتخلص   .)01 )كود  اإلشعال” 
الضغط  الضروري  من  يصبح  اإلشعال”  عملية 
على زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط )1(. 

عند اإلشعال األول وبعد عدم عمل الجهاز لفترة 
طويلة قد يصبح من الضروري التدخل إللغاء حالة 
الخلل  إذا ما تكرر هذه  “توقف عملية اإلشعال”. 
استدعاء  الضروري  من  يصبح  فإنه  مرات  لعدة 

احد الفنيين المؤهلين.
توقف في الترموستات مع زيادة كبيرة في درجة 
الغالية  أثناء عمل  لو حدث خلل معين  الحرارة. 
تسبب في ارتفاع كبير في درجة الحرارة الداخلية، 
تتوقف الغالية عن العمل نتيجة للزيادة الكبيرة في 
 .)02 )كود  العادي  المعدل  فوق  الحرارة  درجة 
بعد القيام بعملية التبريد األولية، قم بإلغاء وضعية 
“توقف سّبب زيادة كبيرة في درجة الحرارة” و ذلك 
بالضغط على زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط 
)1(. إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.
تدخل ترموستات األدخنة. خالل فترة التشغيل، إذا 
كان مجرى إخالء الدخان ال يعمل بشكل صحيح، 
الغالية )الكود  بإيقاف  يتدخل ترموستات األدخنة 
03 (. تبدأ بالعمل الغالية مرة أخرى تلقائياً بعد 
30 دقيقة في حالة استعادة األوضاع الطبيعية دون 
الحاجة إلى إعادة تهيئة. في حالة تدخل الترموستات 
ثالث مرات في أقل من ساعتين، تتطلب الغالية بعد 
التوقف )الكود 03 ( إلى إعادة تهيئة عن طريق 
إذا تكرر  الضغط على الزر "إعادة تهيئة" )1(. 
أو استمر حدوث هذا الخلل الوظيفي في الغالية، 
يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من فني 

مختص مؤهل .
في  خلل  يحدث  نيكية  كهروميكا مالماسات 
أو  األدخنة  برستوسات  أو  السالمة  ثرموستات 
برستوسات الجهاز )كود 04( فال تعمل الغالية؛ 
حاول إعادة تهيئة الغالية، وإذا استمر العطل يجب 

استدعاء فني مختص ومؤهل.
خلل في مسبار الدفع أو التدفق في الشبكة. في 
حالة إذا ما أظهرت اللوحة خلالً في مسبار الضخ 
في الشبكة )كود 05( فإن الغالية ال تعمل؛ وفي 
حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.
حالة  في  الساخن  الصرف  ماء  مسبار  في  خلل 
في مسبار  إذا ما أظهرت الوحدة المركزية خلالً 
الدائرة الصحية)كود 06( فإن الغالية ال تنتج المياه 
الساخنة؛ فإنه يصبح من الضروري استدعاء احد 

الفنيين المؤهلين.
نقص في ضغط الشبكة. ال يتم اكتشاف وجود ضغط 
ماء داخل دائرة التدفئة )كود 10( كافي لضمان 
تحقيق التشغيل الصحيح للغالية. تأكد من أن معدل 

ضغط الشبكة بين 1 ÷ 1,2 بار.
شعلة لهب تطفلية يحدث هذا الخلل في حالة تشتت 
دائرة الكشف أو في حالة وجود خلل في التحكم في 
الشعلة )كود 20(؛ حاول إعادة ضبط الغالية وفي 
حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.
وجود  حالة  في  تحدث  كاف  غير  الماء  دوران 
تسخين زائد عن الالزم للغالية ناتج عن نقص في 
معدل تدوير المياه داخل الدائرة األولية )كود 27(؛ 

يمكن أن يرجع ذلك إلى األسباب اآلتية:
- نقص في معدل تدوير المياه داخل الشبكة؛ تأكد 
من عدم وجود عوامل تعترض مسار سريان دائرة 

التدفئة المغلقة ومن أن الشبكة خالية تماماً من وجود 
الهواء داخلها )خالية من الهواء(؛

محاولة  يلزم  هنا  التدوير؛  مضخة  في  انسداد   -
التخلص من هذا االنسداد في مضخة التدوير.

إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من 
الضروري استدعاء احد الفنيين المؤهلين.

تسرب في الدائرة الصحية إذا تم - أثناء التشغيل في 
مرحلة التسخين- ارتفاع في حرارة الماء الصحي، 
تعطي الغالية رسالة عطل )الرمز 28(، وتخفض 
حرارة التسخين لتحد من تكون الجير أو الترسبات 

الكلسية في المبادل الحراري.
الصحية  المنظومة  محابس  جميع  أن  من  تحقق 
مغلقة أو ال يوجد فيها تسرب، وتحقق أيضا من 
الغالية  النظام كله. تعود  أنه ال يوجد تسرب في 
إلى التشغيل العادي بمجرد استعادة الظروف المثلى 
هذا  حدوث  استمر  أو  تكرر  إذا  الصحي.  للنظام 
الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري 

طلب يد المساعدة من فني مختص مؤهل .
بعد.  عن  الرقمي  التحكم  بنظام  االتصال  فقدان 
يحدث هذا الخلل بعد مرور دقيقة واحدة على سقوط 
عن  الرقمي  التحكم  ونظام  الغالية  بين  االتصال 
بعد CRD )كود 31(. إلعادة ضبط كود الخطأ 
هذا، قم بفصل التيار الكهربي عن الغالية ثم أعد 
توصيله مره أخرى. إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة 
احد  استدعاء  الضروري  من  يصبح  فإنه  مرات 

الفنيين المؤهلين.
 ) إطفاء الغالية اضغط الزر )2 شكل 1-2( )

.) حتى يظهر على الشاشة الرمز )
مالحظة هامة: في هذه األوضاع التشغيلية يجب 

اعتبار الغالية أنها ال تزال تحت الجهد.
انتبه: لو تم وضع الغاّلية على وضعية االستعداد  
” على ال CRD سيظهر رمز خطأ االتصال  “
“31E” . يتم على أية حال المحافظة على تغذية  
البرامج  فقد  يتم  أن  دون  ُبعد  عن  التحكم  جهاز 

نة. المخزَّ
أفصل مفتاح قطع التيار متعدد األقطاب الخارجي 
عن الغالية وأغلق صنبور الغاز في بداية الجهاز. 
ال تترك الغالية وهي موصولة بالغاز والكهرباء 

في حالة عدم استعمالها.

6.2  استعادة ضغط شبكة التدفئة.
قم دورياً بفحص ضغط الماء في الشبكة. يجب أن 
يشير مؤشر مقياس الضغط الخاص بالغالية إلى 

مستوى ضغط بين 1 و 1,2 بار.
يف حالة انخفاض الضغط ملستوى أقل من 1 بار )عندما 
تكون الشبكة باردة( فإنه يصبح من الرضوري القيام بعملية 

استعادة عن طريق استخدام صنبور امللء املوجود يف الجزء 

السفىل من الغالية )شكل 2 ـ 2(.

مالحظة هامة: قم بإغالق صنبور الملء بعد القيام 
الضغط  مستوى  حالة وصول  في  الملء.  بعملية 
لمعدل قريب من مستوى ال 3 بار فإنه هناك خطر 

بدء عمل صمام األمان.
أحد  من  الدعم  خدمة  بطلب  قم  الحالة،  هذه  في 

األشخاص المؤهلين فنياً.
في حالة تكرار وجود انخفاض في مستوى الضغط 
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المساعدة من أحد  قم بطلب خدمة  الشبكة،  داخل 
الفنيين المؤهلين بحيث تتمكن من تجنب التعرض 

لخطر فقدان الشبكة.

7.2  تفريغ الشبكة
لتتمكن من القيام بعملية تفريغ الغالية، قم باستخدام 
و   2-2 )شكل  لذلك  المخصص  التفريغ  صنبور 

1ـ7(.
صنبور  إغالق  من  تأكد  العملية  بهذه  القيام  قبل 

الملء.

8.2  حماية ضد التجمد
الغالية مزودة قياسيا بوظيفة مضادة للتجمد تعمل 
درجة  تصل  عندما  ومشغل  مضخة  تشغيل  على 
دون  ما  إلى  الغالية  داخل  التجهيز  في  الحرارة 
درجة  تصل  عندما  وتتوقف  مئوية  درجات   4
مكافحة  مئوية. وظيفة   42 فوق  ما  إلى  الحرارة 
بكفاءة  يعمل  الجهاز  كان  إذا  مضمونة  التجمد 
ـ   "blocco" في جميع أجزائه، وليس في حالة
إيقاف، ويكون موصوال بالكهرباء. لتجنب الحفاظ 
على عمل التجهيز في حالة الغياب طويل األمد، 
يلزم تفريغ التجهيز بالكامل وإضافة مواد مضادة 
للتجمد إلى ماء نظام التدفئة. في الحالتين كلتيهما 
في  الغالية.  في  النظيف  الماء  دائرة  تفريغ  يجب 
حالة الشبكات التي تتطلب عمليات ملء متكررة، 
قوة  إلزالة  معالجتها  تمت  مياه  باستعمال  ننصح 

العسر لتجنب تكون الترسبات الكلسية.

9.2  نظافة الغطاء الخارجي
للقيام بتنظيف غطاء الغالية قم باستخدام قطع قماش 
مبللة وصابون محايد. ال تستخدم مساحيق كاشطة 

أو مساحيق بودرة.

10.2  إيقاف الخدمة نهائياً.
في حالة الرغبة في إيقاف استخدام الغالية بشكل 
نهائي، قم بطلب يد المساعدة من فني مؤهل للقيام 
بالعمليات الخاصة بهذا األمر مع التأكد جيداً من 
المياه  ومصادر  الكهربي  التيار  مصادر  فصل 

ومصادر الوقود عن الغالية.

لوحة الرموز:

 1 ـ صنبور ملء
 2 ـ صنبور تفريغ

صورة للغالية من األسفل.
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3 VПЕРЕВІРКИ НА ПОЧАТ-
КУ РОБОТИ КОТЛА (ПЕР-
ВИННИЙ КОНТРОЛЬ)

Для пуску котла необхідно:
- переконатися у наявності декларації відповід-

ності з монтажу;

- перевірити відповідність використовуваного 
газу з типом газу, на який налаштований котел;

- перевірити підключення до мережі 220В-50Гц, 
відповідність полюсів фази-нейтралі L-N та 
заземлення;

- увімкнути котел та переконатися у  коректному 
запалюванні;

- переконатися, що максимальні, проміжні та 
мінімальні витрати газу та відповідний тиск 
газу відповідають наведеним в брошурі даним  
(параграф 3.17);

- переконатися, що запобіжний пристрій спра-
цьовує у випадку припинення подачі газу і 
перевірити час його спрацювання;

- перевірити спрацювання головного вимикача 
на вході котла;

- перевірити наявну тягу під час нормальної 
роботи котла, наприклад, за допомогою тяго-
міру, який розташовано відразу ж на виході 
продуктів згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні зво-
ротного протоку продуктів згоряння, також 
при роботі наявних електровентиляторів;

- перевірити роботу органів регулювання;

- опломбувати пристрої регулювання для витрат 
газу (якщо вони підлягають зміні);

- перевірити продуктивність котла з гарячої 
води;

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити щільність гідравлічних контурів;

- перевірити вентиляцію та приміщення, де 
встановлено котел.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний ре-
зультат, забороняється вмикати котел до роботи.

Умовні позначення:
 1 - Температурний датчик-зонд 

контуру ГВП
 2 - Витратомір сантехнічної води
 3 - Газовий клапан
 4 - Обмежувач протоку
 5 - Кран спорожнення системи
 6 - Пальник
 7 - Теплообмінник бітермічного типу
 8 - Витяжний ковпак димових газів
 9 - Термостат димових газів
 10 - Розширювальний бак для системи 

опалення
 11 - Температурний датчик-зонд на 

прямій лінії (подачі) системи 
опалення

 12 - Запобіжний термостат
 13 - Повітряний випускний клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Реле тиску в системі опалення
 16 - Байпас
 17 - Запобіжний клапан на 3 бари
 18 - Кран заповнення системи

 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Підведення холодної води для 

контуру ГВП
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи 

опалення
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3 VПЕРЕВІРКИ НА ПОЧАТ-
КУ РОБОТИ КОТЛА (ПЕР-
ВИННИЙ КОНТРОЛЬ)

Для пуску котла необхідно:
- переконатися у наявності декларації відповід-

ності з монтажу;

- перевірити відповідність використовуваного 
газу з типом газу, на який налаштований котел;

- перевірити підключення до мережі 220В-50Гц, 
відповідність полюсів фази-нейтралі L-N та 
заземлення;

- увімкнути котел та переконатися у  коректному 
запалюванні;

- переконатися, що максимальні, проміжні та 
мінімальні витрати газу та відповідний тиск 
газу відповідають наведеним в брошурі даним  
(параграф 3.17);

- переконатися, що запобіжний пристрій спра-
цьовує у випадку припинення подачі газу і 
перевірити час його спрацювання;

- перевірити спрацювання головного вимикача 
на вході котла;

- перевірити наявну тягу під час нормальної 
роботи котла, наприклад, за допомогою тяго-
міру, який розташовано відразу ж на виході 
продуктів згоряння з агрегату;

- переконатися у відсутності в приміщенні зво-
ротного протоку продуктів згоряння, також 
при роботі наявних електровентиляторів;

- перевірити роботу органів регулювання;

- опломбувати пристрої регулювання для витрат 
газу (якщо вони підлягають зміні);

- перевірити продуктивність котла з гарячої 
води;

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити щільність гідравлічних контурів;

- перевірити вентиляцію та приміщення, де 
встановлено котел.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний ре-
зультат, забороняється вмикати котел до роботи.

Умовні позначення:
 1 - Температурний датчик-зонд 

контуру ГВП
 2 - Витратомір сантехнічної води
 3 - Газовий клапан
 4 - Обмежувач протоку
 5 - Кран спорожнення системи
 6 - Пальник
 7 - Теплообмінник бітермічного типу
 8 - Витяжний ковпак димових газів
 9 - Термостат димових газів
 10 - Розширювальний бак для системи 

опалення
 11 - Температурний датчик-зонд на 

прямій лінії (подачі) системи 
опалення

 12 - Запобіжний термостат
 13 - Повітряний випускний клапан
 14 - Циркуляційний насос котла
 15 - Реле тиску в системі опалення
 16 - Байпас
 17 - Запобіжний клапан на 3 бари
 18 - Кран заповнення системи

 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Підведення холодної води для 

контуру ГВП
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи 
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3 MISE EN SERVICE  
DE LA CHAUDIÈRE  
(VÉRIFICATION INITIALE)

Pour la mise en service de la chaudière, il faut :
- vérifier l'existence de la déclaration de confor-

mité de l'installation ;
- vérifier la correspondance du gaz utilisé avec 

celui pour lequel la chaudière est prédisposée ;
- vérifier le raccordement à un réseau à 230 

V - 50 Hz, le respect de la polarité L-N et le 
branchement à la terre ;

- vérifier que l'installation de chauffage soit 
pleine d'eau, en contrôlant que l'aiguille du ma-
nomètre de la chaudière indique une pression 
de 1÷1,2 bar ;

- allumer la chaudière et vérifier le démarrage 
correct ;

- vérifier que le débit maximal, intermédiaire 
et minimal du gaz et les pressions correspon-
dantes soient conformes aux indications du 
manuel au par. 3.17 ;

- vérifier l'intervention du dispositif de sécurité 
en cas d'absence de gaz et le temps correspon-
dant d'intervention ;

- vérifier l'intervention de l'interrupteur général 
situé en amont de la chaudière ;

- vérifier le tirage existant pendant le fonction-
nement régulier de l'appareil, en se servant par 
exemple d'un déprimomètre, situé immédiate-
ment à la sortie des produits de la combustion 
de l'appareil ;

- vérifier qu'il n'y ait pas de remous de produits 
de la combustion dans le local, même pendant 
le fonctionnement d'éventuels électro-ventila-
teurs ;

- vérifier l'intervention des organes de réglage ;

3.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE.

- sceller les dispositifs de réglage du débit de gaz 
(si les réglages ont changé) ;

- vérifier la production de l'eau chaude sanitaire ;
- vérifier l'étanchéité des circuits hydrauliques ;
- vérifier la ventilation et/ou l'aération du local 

d'installation si c'est prévu.
Si un seul des contrôles inhérents à la sécurité 
résulte négatif, l'installation ne doit pas être mise 
en fonction.

Légende :
 1 - Sonde sanitaire
 2 - Fluxostat sanitaire
 3 - Soupape de gaz
 4 - Limiteur de flux
 5 - Robinet de vidange installation
 6 - Brûleur
 7 - Échangeur de type rapide
 8 - Hotte fumées
 9 - Thermostat fumées
 10 - Vase d'expansion installation
 11 - Sonde refoulement
 12 - Thermostat de sécurité
 13 - Soupape purge d'air
 14 - Circulateur chaudière
 15 - Pressostat d'installation
 16 - By-pass
 17 - Soupape de sécurité 3 bar
 18 - Robinet de remplissage installation

 G - Alimentation de gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée de l'eau froide sanitaire
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
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تشغيل الغالية )اإلشعال( )الفحص 3 
األولي(

يلزم لبدء تشغيل الغالية القيام بما يلي:
ـ التحقق من وجود إقرار توافق التركيب؛

-  تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز 
الذي يمكن أن تستخدم الغالية معه؛

ـ  التحقق من التوصيل بشبكة تيار من 230 ف ـ 
50 هيرتز، االلتزام باألقطاب L-N والتوصيل 

باألرضية.
ـ  التحقق من أن جهاز التدفئة مليء بالماء والتأكد 
من أن عقرب المانومتر يشير إلى 1 ÷ 1.2 بار.
الصحيح  البدء  من  وتأكد  الغالية  بتشغيل  -  قم 

لعملية اإلشعال؛

-  تأكد من أن كمية الغاز القصوى، المتوسطة والدنيا 
وضغط  عمليات ضخ  من  ذلك  من  يتعلق  وما 
التعليمات  كتيب  في  محدد  هو  ما  مع  تتالءم 

الفقرة 17.3؛
-  تأكد من عمل جهاز األمان في حالة انقطاع الغاز 

ومن سرعة عمله عند حدوث ذلك
-  تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العمومي 

الموجود فوق الغالية؛
العادي  العمل  أثناء  الموجود  السحب  من  ـ  تحقق 
للجهاز، عن طريق جهاز مثل ديبريموميتر يوضع 
بعد مخرج نواتج االحتراق مباشرة في الجهاز.

ـ  تحقق من عدم وجود ارتداد لنواتج االحتراق في 
المكان، حتى أثناء تشغيل أجهزة تهوية كهربائية؛

- تحقق من تدخل أدوات الضبط؛

1.3 المخطط المائي

-  قم بإنهاء أدوات ضبط انتاجية الغاز )متى اختلف 
ضبط المعايير(؛

- تحقق من إنتاج الماء الصحي الساخن؛
- تحقق من التسرب في دوائر السباكة؛

-  تحقق من التهوية و/أو تهوية  مكان التثبيت حيثما 
كان ذلك مقررا.

حتى لو ثبت تعطل واحدة فقط من تدقيقات السالمة، 
يجب عدم تشغيل النظام.

لوحة الرموز:

 1 ـ مسبار مياه
 2 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 3 ـ صامم غاز
 4 ـ ُمحّدد التدفق

 5 ـ صنبور تفريغ الشبكة
 6 ـ موقد

ُمبّدل من النوع الرسيع  -  7  
 8 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق
 9 ـ ترموستات عوادم االحرتاق

 10 ـ وعاء توسيع الشبكة
 11 ـ مسبار دفع

 12 ـ ترموستات أمان
 13 ـ صامم تنفيس للهواء

 14 ـ دوار ضخ خاص بالغالية
 15 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة

 16 ـ ممر فرعي
 17 ـ صامم أمان 3 بار.
 18 ـ صنبور ملء الشبكة

التزويد بالغاز  ”G“  
 “AC”  مخرج املاء الساخن

مدخل املاء البارد  ”AF“ 
عودة الشبكة  ”R“  
تدفق الشبكة  ”M“ 
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Передбачено роботу котла з кімнатним 
термостатом (S20), кімнатним хронотермостатом 
On/Off, годинником-програматором або 
цифроми пристроєм дистанційного керування 
(ЦДК). Підключити до затисків 40 – 41, 
видаливши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

Примітка: операції з технічного обслуговування 
мають виконуватися фахівцем.
- Запах газу. Викликано втратами в газовому 

контурі. Перевірити щільність контуру 
підведення газу.

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне або 
жовте). Сповіщає про засмічені пальник або 
пластинчатий блок котла. виконати очищення 
пальника абл пластинчатого блоку.

- Часті спрацювання запобіжного термостату 
проти перегріву. Може залежати від браку 
води у котлі, недостатньої циркуляції води в 
системі або від заблокованого циркуляційного 
насосу. Перевірити за манометром, що тиск 
перебуває в межі передбачених значень. 
Перевірити, щоб не були закриті всі вентилі 
радіаторних батарей, перевірити справність 
циркуляційного насосу.

- У котлі утворюється конденсат. Явище 
може бути викликане засміченням димової 
труби або димових труб, якщо їхня висота 
або переріз не пропорційні до розмірів 
котла. Може також викликатися роботою в 

температурному режимі надзвичайно низького 
котла. В такому випадку запустити котел при 
більшій температурі.

- Часті спрацювання запобіжного термостату 
димаря. Можуть викликатися засміченнями 
в димовому контурі. Перевирити димар. 
Можливо, димар засмічений, або його висота 
чи переріз не підходять для котла. Можливо, 
недостатня вентиляція (див.параграф про 
вентиляцію у приміщеннях).

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Переконатися в тому, що кришка відповідного 
клапану для випуску повітрі відкрита (Мал. 
1-7). Переконатися в тому, що значення тиску 
у системі опалення та попереднього тиску 
у розширювальному баку перебувають у 
межі передбачених, що попередній тиск у 
розширювальному баку для системи опалення 
складає 1,0 бар, тиск в системі складає 1 - 1,2 
бари.

- Блокування через недостатнє розпалення та 
блокування димаря. Див. параграфи 2.9 та 1.3 
(електричне підключення).

- Виходить мало води: якщо внаслідок 
вапнякових відкладень (солі кальцію та 
магнію) знижуються показники вироблення 
гарячої води, рекомендується виконати хімічне 
видалення накипу за допомогою фахівця з. Таке 
хімічне видалення накипу має виконуватися 
збоку сантехнічної води на бітермічному 
теплообміннику, згідно зі всіма правилами 
проведення операцій такого типу. З метою 

підтримання цілісності та ефективності 
теплообмінника використовуваний засіб для 
видалення накипу не має бути корозивним. 
При очищенні не слід використовувати 
механічні засоби, які можуть пошкодити 
теплообмінник.

3.4 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел на інший 
тип газу живлення (відносно до вказаного на 
заводський табличці), слід замовити комплект 
для переналагодження, завдяки якому ця 
операція виконується миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип газу 
має виконуватися фахівцем.
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;

- замінити форсунки головного пальника, 
вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні  кільцеві прокладки з 
комплекту;

- знову подати напругу на агрегат;
- Вибрати кнопками на панелі керування 

параметр типу газу (P1), потім вибрати (nG) 
у разі живлення метаном або (LG) у разі 
живлення зрідженим газом GPL;

 вибрати параметр типу газу (P2) при подачі 
газу типу G110;

- налаштувати номінальну теплову потужність 
котла;

Умовні позначення:
 B1 - Температурний датчик-зонд на прямій лінії 

(подачі) системи опалення
 B2 - Температурний датчик-зонд контуру ГВП
 ЦДК - Цифровий пристрій ДК (постачається за 

окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E6 - Термостат димових газів
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 F2 - Плавкий запобіжник нейтралі
 M1 - Циркуляційний насос котла

 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S20 - Кімнатний термостат 

(постачається окремо)
 S21 - Кнопка збільшення температури в 

контурі ГВП
 S22 - Кнопка зменшення температури в 

контурі ГВП
 S23 - Кнопка збільшення температури в 

системі опалення

 S24 - Кнопка зменшення температури в 
системі опалення

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 U1 - Внутрішній випрямляч  у з’єднувачі  

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка кімнатного 
термостату

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового 

клапану

 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на 
платі котла

 3 - З’єднувач X6 використовується для 
автоматичних випробувань

 4 - Живлення 220 В зм.стр. 50Гц
 5 - Синій
 6 - Коричневий
 7 - Жовтий / Зелений
 8 - Чорний
 9 - Сірий
 10 - Білий
 11 - Червоний
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Передбачено роботу котла з кімнатним 
термостатом (S20), кімнатним хронотермостатом 
On/Off, годинником-програматором або 
цифроми пристроєм дистанційного керування 
(ЦДК). Підключити до затисків 40 – 41, 
видаливши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

Примітка: операції з технічного обслуговування 
мають виконуватися фахівцем.
- Запах газу. Викликано втратами в газовому 

контурі. Перевірити щільність контуру 
підведення газу.

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне або 
жовте). Сповіщає про засмічені пальник або 
пластинчатий блок котла. виконати очищення 
пальника абл пластинчатого блоку.

- Часті спрацювання запобіжного термостату 
проти перегріву. Може залежати від браку 
води у котлі, недостатньої циркуляції води в 
системі або від заблокованого циркуляційного 
насосу. Перевірити за манометром, що тиск 
перебуває в межі передбачених значень. 
Перевірити, щоб не були закриті всі вентилі 
радіаторних батарей, перевірити справність 
циркуляційного насосу.

- У котлі утворюється конденсат. Явище 
може бути викликане засміченням димової 
труби або димових труб, якщо їхня висота 
або переріз не пропорційні до розмірів 
котла. Може також викликатися роботою в 

температурному режимі надзвичайно низького 
котла. В такому випадку запустити котел при 
більшій температурі.

- Часті спрацювання запобіжного термостату 
димаря. Можуть викликатися засміченнями 
в димовому контурі. Перевирити димар. 
Можливо, димар засмічений, або його висота 
чи переріз не підходять для котла. Можливо, 
недостатня вентиляція (див.параграф про 
вентиляцію у приміщеннях).

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Переконатися в тому, що кришка відповідного 
клапану для випуску повітрі відкрита (Мал. 
1-7). Переконатися в тому, що значення тиску 
у системі опалення та попереднього тиску 
у розширювальному баку перебувають у 
межі передбачених, що попередній тиск у 
розширювальному баку для системи опалення 
складає 1,0 бар, тиск в системі складає 1 - 1,2 
бари.

- Блокування через недостатнє розпалення та 
блокування димаря. Див. параграфи 2.9 та 1.3 
(електричне підключення).

- Виходить мало води: якщо внаслідок 
вапнякових відкладень (солі кальцію та 
магнію) знижуються показники вироблення 
гарячої води, рекомендується виконати хімічне 
видалення накипу за допомогою фахівця з. Таке 
хімічне видалення накипу має виконуватися 
збоку сантехнічної води на бітермічному 
теплообміннику, згідно зі всіма правилами 
проведення операцій такого типу. З метою 

підтримання цілісності та ефективності 
теплообмінника використовуваний засіб для 
видалення накипу не має бути корозивним. 
При очищенні не слід використовувати 
механічні засоби, які можуть пошкодити 
теплообмінник.

3.4 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел на інший 
тип газу живлення (відносно до вказаного на 
заводський табличці), слід замовити комплект 
для переналагодження, завдяки якому ця 
операція виконується миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип газу 
має виконуватися фахівцем.
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;

- замінити форсунки головного пальника, 
вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні  кільцеві прокладки з 
комплекту;

- знову подати напругу на агрегат;
- Вибрати кнопками на панелі керування 

параметр типу газу (P1), потім вибрати (nG) 
у разі живлення метаном або (LG) у разі 
живлення зрідженим газом GPL;

 вибрати параметр типу газу (P2) при подачі 
газу типу G110;

- налаштувати номінальну теплову потужність 
котла;

Умовні позначення:
 B1 - Температурний датчик-зонд на прямій лінії 

(подачі) системи опалення
 B2 - Температурний датчик-зонд контуру ГВП
 ЦДК - Цифровий пристрій ДК (постачається за 

окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E6 - Термостат димових газів
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 F2 - Плавкий запобіжник нейтралі
 M1 - Циркуляційний насос котла

 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S20 - Кімнатний термостат 

(постачається окремо)
 S21 - Кнопка збільшення температури в 

контурі ГВП
 S22 - Кнопка зменшення температури в 

контурі ГВП
 S23 - Кнопка збільшення температури в 

системі опалення

 S24 - Кнопка зменшення температури в 
системі опалення

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 U1 - Внутрішній випрямляч  у з’єднувачі  

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка кімнатного 
термостату

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового 

клапану

 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на 
платі котла

 3 - З’єднувач X6 використовується для 
автоматичних випробувань

 4 - Живлення 220 В зм.стр. 50Гц
 5 - Синій
 6 - Коричневий
 7 - Жовтий / Зелений
 8 - Чорний
 9 - Сірий
 10 - Білий
 11 - Червоний
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3.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

La chaudière est prédisposée pour l'application 
du thermostat d'ambiance (S20), du thermostat 
d'ambiance programmable On/Off, de la minu-
terie programme ou d'une Commande à distance 
digitale (DRC). Brancher sur les bornes 40 - 41 
en éliminant le pont X40.

3.3 PROBLÈMES ÉVENTUELS ET LEURS 
CAUSES.

N.B. : les interventions d'entretien doivent être 
effectuées par un technicien agréé.

- Odeur de gaz. Elle est due aux fuites des tuyaux 
dans le circuit de gaz. Il faut vérifier l'étanchéité 
du circuit d'amenée de gaz.

- Combustion non régulière (flamme rouge ou 
jaune). Elle se produit lorsque le brûleur est sale 
ou que le paquet lamellaire de la chaudière est 
bouché. Nettoyer le brûleur ou le paquet lamel-
laire.

- Des interventions fréquentes du thermostat de 
sécurité de surchauffe. Elles peuvent dépendre 
du manque d'eau dans la chaudière, d'une mau-
vaise circulation d'eau dans l'installation ou du 
circulateur bloqué. Vérifier sur le manomètre que 
la pression de l'installation soit dans les limites 
établies. Vérifier que les soupapes des radiateurs 
ne soient pas toutes fermées et la fonctionnalité 
du circulateur.

- La chaudière produit de la condensation. Elle 
peut être causée par des obstructions de la 
cheminée ou des cheminées de hauteur ou de 

section non proportionnée à la chaudière. Elle 
peut aussi être déterminée par le fonctionnement 
de la chaudière à une température excessivement 
basse. Dans ce cas, faire fonctionner la chaudière 
à une température supérieure.

- Des interventions fréquentes du thermostat de 
sécurité cheminée. Elles peuvent être dues à des 
obstructions dans le circuit des fumées. Contrôler 
le conduit d'évacuation des fumées. Le conduit 
d'évacuation des fumées peut être bouché, ou de 
hauteur ou de section inadaptée à la chaudière. La 
ventilation peut être insuffisante (voir point-ven-
tilation des locaux).

- Présence d'air à l'intérieur de l'installation. 
Vérifier l'ouverture du capuchon de la soupape 
spécifique de purge d'air (Fig. 1-6). Vérifier que 
la pression de l'installation et de la pré-charge du 
vase d'expansion soit dans les limites pré-établies. 
La valeur de la pré-charge du vase d'expansion 
chauffage doit être 1,0 bar, la valeur de la pression 
de l'installation doit être comprise entre 1 et 1,2 
bar.

- Blocage à l'allumage et blocage cheminée. Voir le 
par. 2.5 et 1.3 (branchement électrique).

- Peu d'eau coule  : si, suite à des dépôts de cal-
caire (sels de calcium et de magnésium), l'on 
remarque une baisse de performance pendant la 
phase de distribution de l'eau chaude sanitaire, 
il est conseillé de faire réaliser un détartrage 
chimique par un technicien qualifié. Ce dé-
tartrage chimique doit être effectué sur le côté 
eau sanitaire de l'échangeur bi-thermique, selon 

les normes de la bonne pratique. Afin de préser-
ver l'intégrité et l'efficacité de l'échangeur, il est 
nécessaire d'utiliser un détartreur non corrosif. 
Le nettoyage doit être effectué sans outils méca-
niques qui pourraient endommager l'échangeur.

3.4 CONVERSION DE LA CHAUDIÈRE EN 
CAS DE CHANGEMENT DE GAZ.

Si l'appareil doit être adapté à un gaz différent de 
celui de la plaque, demander le kit comportant tout 
le nécessaire pour la transformation, qui pourra 
être effectuée rapidement.
L'opération d'adaptation au type de gaz doit être 
confiée à un technicien qualifié.
Pour passer d'un gaz à l'autre il faut :
- couper le courant à l'appareil ;
- remplacer les gicleurs du brûleur principal en 

faisant attention d'interposer les rondelles d'étan-
chéité, fournies avec le kit, entre le collecteur gaz 
et les gicleurs ;

- remettre l'appareil sous tension ;
- sélectionner par le clavier de la chaudière le 

paramètre type de gaz (P1) puis sélectionner 
(nG) en cas d'alimentation au Méthane ou (LG) 
en cas d'alimentation au GPL ;

 sélectionner le paramètre type de gaz (P2) en cas 
d'alimentation avec gaz G110 ;

- régler la puissance thermique nominale de la 
chaudière ;

- régler la puissance thermique minimale de la 
chaudière en phase sanitaire ;

Légende :
 B1 - Sonde de refoulement
 B2 - Sonde sanitaire
 DRC - Commande à distance Digitale (option)
 DS1 - Écran
 E3 - Électrode d'allumage et de détection
 E4 - Thermostat de sécurité
 F1 - Fusible ligne
 F2 - Fusible neutre
 M1 - Circulateur de la chaudière

 S2 - Sélecteur fonctionnement
 S3 - Bouton réinitialisation blocage
 S4 - Fluxostat sanitaire
 S5 - Pressostat d'installation
 S20 - Thermostat d'ambiance (en option)
 S21 - Bouton augmentation  

température eau sanitaire
 S22 - Bouton diminution  

température eau sanitaire

 S23 - Bouton augmentation  
température chauffage

 S24 - Bouton diminution  
température chauffage

 T1 - Transformateur allumage
 T2 - Transformateur carte chaudière
 U1 - Redresseur interne au connec-

teur vanne gaz (présent seule-
ment sur vannes gaz Honeywell)

 X40 - Pont thermostat d'ambiance
 Y1 - Soupape de gaz
 Y2 - Modulateur vanne gaz
 1 - Interface utilisateur
 2 - N.B. : l'interface de l'utili-

sateur se trouve sur le côté sou-
dures de la carte de chaudière

 3 - Le connecteur X6 est utilisé 
pour le test automatique

 4 - Alimentation 230 Vac 50 Hz
 5 - Bleu
 6 - Marron
 7 - Jaune/Vert
 8 - Noir
 9 - Gris
 10 - Blanc
 11 - Rouge
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تشغيل الغالية )اإلشعال( )الفحص 3 
األولي(

يلزم لبدء تشغيل الغالية القيام بما يلي:
ـ التحقق من وجود إقرار توافق التركيب؛

-  تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز 
الذي يمكن أن تستخدم الغالية معه؛

ـ  التحقق من التوصيل بشبكة تيار من 230 ف ـ 
50 هيرتز، االلتزام باألقطاب L-N والتوصيل 

باألرضية.
ـ  التحقق من أن جهاز التدفئة مليء بالماء والتأكد 
من أن عقرب المانومتر يشير إلى 1 ÷ 1.2 بار.
الصحيح  البدء  من  وتأكد  الغالية  بتشغيل  -  قم 

لعملية اإلشعال؛

-  تأكد من أن كمية الغاز القصوى، المتوسطة والدنيا 
وضغط  عمليات ضخ  من  ذلك  من  يتعلق  وما 
التعليمات  كتيب  في  محدد  هو  ما  مع  تتالءم 

الفقرة 17.3؛
-  تأكد من عمل جهاز األمان في حالة انقطاع الغاز 

ومن سرعة عمله عند حدوث ذلك
-  تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العمومي 

الموجود فوق الغالية؛
العادي  العمل  أثناء  الموجود  السحب  من  ـ  تحقق 
للجهاز، عن طريق جهاز مثل ديبريموميتر يوضع 
بعد مخرج نواتج االحتراق مباشرة في الجهاز.

ـ  تحقق من عدم وجود ارتداد لنواتج االحتراق في 
المكان، حتى أثناء تشغيل أجهزة تهوية كهربائية؛

- تحقق من تدخل أدوات الضبط؛

1.3 المخطط المائي

-  قم بإنهاء أدوات ضبط انتاجية الغاز )متى اختلف 
ضبط المعايير(؛

- تحقق من إنتاج الماء الصحي الساخن؛
- تحقق من التسرب في دوائر السباكة؛

-  تحقق من التهوية و/أو تهوية  مكان التثبيت حيثما 
كان ذلك مقررا.

حتى لو ثبت تعطل واحدة فقط من تدقيقات السالمة، 
يجب عدم تشغيل النظام.

لوحة الرموز:

 1 ـ مسبار مياه
 2 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 3 ـ صامم غاز
 4 ـ ُمحّدد التدفق

 5 ـ صنبور تفريغ الشبكة
 6 ـ موقد

ُمبّدل من النوع الرسيع  -  7  
 8 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق
 9 ـ ترموستات عوادم االحرتاق

 10 ـ وعاء توسيع الشبكة
 11 ـ مسبار دفع

 12 ـ ترموستات أمان
 13 ـ صامم تنفيس للهواء

 14 ـ دوار ضخ خاص بالغالية
 15 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة

 16 ـ ممر فرعي
 17 ـ صامم أمان 3 بار.
 18 ـ صنبور ملء الشبكة

التزويد بالغاز  ”G“  
 “AC”  مخرج املاء الساخن

مدخل املاء البارد  ”AF“ 
عودة الشبكة  ”R“  
تدفق الشبكة  ”M“ 
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2.3 المخطط الكهربائي

الغالية مضبوطة مسبقا على استخدام ترموستات 
تشغيل/ مبرمج  بيئي  ترموستات   ،)S20( بيئي 
إيقاف )On/Off(، ساعة مبرمجة للتحكم الرقمي 
عن ُبعد )CRD(. ِصل باألطراف 40 – 41 مع 

.40X )نزع كبري التوصيل )الجمبر

المشاكل المحتملة وحلولها.  3.3
الصيانة  عمليات  تنفذ  أن  يجب  هامة:  مالحظة 

بواسطة فني مؤهل.
-  رائحة الغاز. يعود إلى تسرب في أنابيب دائرة 
دائرة  تسرب  عازل  من  التحقق  ينبغي  الغاز. 

إدخال الغاز.
-  االحتراق غير منتظم )شعلة حمراء أو صفراء(. 
أو  متسخة  الشعلة  تكون  عندما  هذا  يحدث 
مجموعة الناسخ القذرة أو تكون مجموعة رقائق 
الغالية مسدودة. قم بتنظيف الشعلة أو مجموعة 

رقائق الغالية.
-  كثرة التدخالت لثرموستات السالمة عند زيادة 
درجة الحرارة. قد تعتمد على نقص المياه في 
الغالية او من نقص دوران المياه في النظام أو 
أن  المانومتر من  المضخة. تحقق على  توقف 
الضغط في الجهاز يقع داخل الحدود المقررة. 
تحقق من أن صمامات شعاعات التدفئة ليست 

كلها مغلقة عند تشغيل المضخة.
ـ   الغالية تنتج تكثفا. يمكن أن يكون سببه انسداد 
بطول  مداخن  أو  المدخنة  مواسير  أو  مدخنة 

أو عرض غير متناسبين مع الغالية. أيضا قد 
يسببه تشغيل الغالية على درجة حرارة منخفضة 
للغاية. في هذه الحالة قم بتتشغيل الغالية على 

درجة حرارة أعلى.
المدخنة.  سالمة  لثرموستات  التدخالت  -  كثرة 
يمكن أن يكون السبب انسداد في دائرة األدخنة. 
مسدودة  المدخنة  تكون  قد  المدخنة.  من  تحقق 
قد  للغالية.  مالئمين  غير  وعرض  بطول  أو 
تكون التهوية غير كافية )انظر النقطة- تهوية 

األماكن(.
-  وجود هواء داخل التجهيز. تحقق من فتح رأس 
 .)1-6 )شكل  الهواء  لخروج  المعين  الصمام 
المسبق  والحمل  النظام  ضغط  أن  من  تحقق 
لوعاء التمدد هو في الحدود المقررة؛ قيمة الحمل 
المسبق لوعاء تمدد  التدفئة أو التسخين يجب أن 
تكون 1,0 بار و ضغط النظام يجب أن يكون 

بين 1 و 1,2 بار.
توقف اإلشعال وتوقف المدخنة. راجع الفقرة 5.2 

و 3.1  )التوصيالت الكهربائية(.
الكشف عن  حالة  في  الماء:  من  القليل  -  خروج 
انخفاض في األداء بعد ترسب الجير أو الترسبات 
الكلسية )أمالح الجير والمغنيسيوم( أثناء مرحلة 
بإجراء  ننصح  الصحي،  الساخن  الماء  توزيع 
بفني  مستعينا  الترسبات  إلزالة  كيمائية  عملية 
مؤهل. يجب أن تتم هذه العملية الكيمائية إلزالة 
الرواسب على جانب الماء الصحي للمبادل ثنائي 
الحرارة طبقا لما يحدده األسلوب التقني الجيد. 

المبادل  تكامل  فعالية  على  الحفاظ  أجل  ومن 
الحرارة من الضروري استخدام عامل كيمائي 
مزيل للرواسب ال يحتوي على عوامل صنفرة 
بدون  التنظيف  عملية  تتم  أن  يجب  )تآكل(. 
التي يمكن أن  بأية أدوات ميكانيكية  االستعانة 

تتلف المبادل الحراري.

تحويل الغالية في حالة تغيير نوع   4.3
الغاز.

إذا كنت بحاجة إلى مالئمة الجهاز لغاز بخالف ذلك 
يظهر على اللوحة الفنية، يجب طلب هذه المجموعة 

مع ما يلزم للتحويل الذي  يمكن أن يتم بسرعة.
عملية المالئمة مع نوع الغاز يجب أن يعهد بها 

إلى تقني مؤهل.
لالنتقال من غاز إلى آخر يجب:
فصل الكهرباء عن الجهاز؛  -

الحرص  مع  الرئيسية  الشعلة  فوهات  -  استبدال 
على وضع حلقات منع التسرب بين مجمع الغاز 

والفوهات وهي مزودة مع المجموعة؛
أعد توصيل الكهرباء إلى الجهاز؛  -

-  اختر من خالل لوحة مفاتيح الغالية نوع الغاز 
)P1( ومن ثم اختر )nG( في حالة غاز الميثان 

أو ) LG( في حالة الغاز المسال؛
  قم باختيار معطيات نوع الغاز )P2( في حالة 

التغذية بالغاز  G110؛
اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية؛  -

لوحة الرموز:

مسبار تدفق  -  B1  
مسبار مياه ساخنة  -  B2  

التحكم الرقمي عن ُبعد )اختياري(  -  CRD  
شاشة  -  DS1  

شمعة إشعال و كشف  -  E3  
ترموستات أمان  -  E4  

فيوز  خط  -  F1  
منصهر محايد  -  F2  

مضخة تدوير للغالية  -  M1  
منتقي التشغيل  -  S2  

زر إلعادة الضبط عند التوقف  -  S3  
مفتاح ضبط تدفق املياه العادية  -  S4  

مفتاح ضبط ضغط الشبكة  -  S5  
ترموستات البيئة )اختياري(  -  S20  

زر زيادة درجة حرارة املاء العادية  -  S21  
زر تخفيض درجة حرارة املاء العادية  -  S22  

زر زبادة درجة حرارة التدفئة  -  S23  
زر تخفيض درجة حرارة التدفئة  -  S24  

محّول اإلشعال  -  T1  
محّول بطاقة الغالية  -  T2  

منظم داخيل يف صنبور الغاز )موجودة فقط   -  U1  
عىل صاممات غاز هانيويل(

جرس ثرموستات بيئة املكان  -  X40  
 Y1 ـ صامم غاز

منظم صامم غاز  -  Y2  
واجهة املستخدم  -  1  

مالحظة: واجهة  املستخدم توجد عىل   -  2  
جانب لحامات بطاقة الغالية الفنية.

ر  لالختبا م  ُيستخد  X 6 ملوصل  ا  -  3  
األوتوماتييك

مرتدد  تيار  ف  بالتيار 230  التغذية   -  4  
50 هريتز
 5 ـ أزرق
6 ـ بني  

أصفر/أخرض  -  7  
أسود  -  8  

رمادي  -  9  
أبيض  -  10  
أحمر ـ   11  
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- налаштувати мінімальну теплову потужність 
котла на виробництво гарячої води;

- налаштувати мінімальну теплову потужність 
котла на опалення;

- налаштувати (в разі необхідності) максимальну 
теплову потужність котла на опалення;

- опломбувати пристрої регулювання для витрат 
газу (якщо вони підлягають зміні);

- Після переналагодження наліпити клійку 
етикетку з комплекту  переналагодження 
поблизу від заводської таблички. На цій 
табличці слід перекреслити незмивним 
фломастером всі дані щодо попереднього типу 
газу.

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.17).

3.5 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Після установки форсунок з діаметром під новий 
тип газу та перевірок регулювання для тиску газу 
необхідно перевірити також:
- не має бути поганого полум’я у камері згоряння;
- полум’я  горілки не має бути ані дуже високим, 

ані дуже низьким, повинне бути стійким (не 
відділятися від горілки);

- пристрої для налаштування тиску мають 
бути щільно під’єднані, в газовому контурі не 
повинно бути витоків.

Примітка: всі дії з регулювання котла мають 
виконуватися фахівцем. Налаштування пальника  
має відбуватися за допомогою диференційного 
манометру типу “U” або цифрового манометру, 
підключеного до штуцеру виміру тиску, який 
знаходиться на виході газового клапану (поз. 
4 Мал. 3-3), дотримуючись значень тиску, 
наведених у таблиці (параграф 3.17) для того 
типу газу, на який налагоджено котел.

3.6 РЕГУЛЮВАННЯ.
• Регулювання номінальної теплової потужності 

котла.

- Натиснути на кнопку (+) для регулювання 
температури сантехнічної води (3 Мал. 2-1) до 
максимальної робочої температури.

- Відкрити кран гарячої сантехнічної води, щоб 
уникнути дії модуляції.

- Відрегулювати латунною гайкою (3 Мал. 3-3) 
номінальну (максимальну) потужність котла, 
зважаючи на значення максимального тиску, 
наведені у таблиці (параграф 3.17) залежно від 
типу газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 

потужність котла збільшується, проти 
годинникової стрілки - зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла в режимі ГВП (Мал. 3-3).

П ри м і т к а :  в и кон у в ат и  т і л ь к и  п і с л я 
налаштування номінального тиску.
Регулювання мінімальної теплової потужності 
відбувається за допомогою пластмасового 
хрестоподібного гвинта (2), який знаходиться 
на газовому клапані, утримуючи заблокованою 
латунну гайку (3);
- вимкнути живлення від моделюючої котушки 

(достатньо від’єднати перекидний контакт); 
при повертанні гвинта за годинниковою 
с т рі лкою тиск  з б і льш ується ,  пр оти 
годинникової стрілки - зменшується. Після 
завершення регулювання, знову подати 
живлення на модулювальну котушку. Тиск, 
відносного якого налаштовується мінімальна 
потужність котла в режимі ГВП, не має бути 
меншим за значення у таблиці (параграф 3.17) 
залежно від типу газу.

Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла на опалення.

 Примі тка :  викон у в ати т ільки після 
налаштування мінімального тиску в контурі 
ГВП.

 Регулювання мінімальної теплової потужності 
на опалення відбувається шляхом зміни 
параметру (P5), при збільшенні значення – тиск 
підвищується, при зменшенні - знижується.

- тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення у 
таблиці (параграф 3.17).

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі CB 24 TN передбачене програмування 
деяких робочих параметрів. Змінюючи такі 
параметри за наведеною нижче процедурою, 
можна налаштувати котел під власні потреби.
Щоб дістатися до режиму програмування (Мал. 
2-1), необхідно:

- натиснути одночасно на 15 секунд кнопки (1) 
та (2);

- вибрати кнопками (3) та (4) параметр, який 
підлягає зміні, вказаний у таблиці нижче

Список 
параметрів Опис

P0 Вибір сонячних батарей

P1 Вибір типу газу

P2 Вибір спеціального газу G110

P3 Активація функції автоматичного 
контролю за контуром 

P4 Активація пост-циркуляції в 
контурі ГВП

P5 Мінімальна потужність 
розпалювання

P6 Максимальна потужність опалення

P7 Таймер увімкнення опалення

P8 Таймер поступового опалення

- зміна відповідного значення має виконуватися з 
дотриманням вказівок з таблиці, за допомогою 
кнопок (5) та (6);

- підтвердити задане значення шляхом 
5-секундного натискання кнопки Reset (1); 
при одночасному натискання на кнопки (3) + та 
(4) – регулювання температури ГВП операція 
скасовується.

Примітка: після визначеного часу, навіть якщо 
не торкатися кнопок, операція скасовується 
автоматично.

Вибір сонячних батарей. Цю функцію слід 
задавати при роботі котла з сонячними 
батареями. При заданні параметру P0 в режимі 
on «solare» (підключення сонячних батарей) 
вимкнення пальника пов’язане з регулюванням 
температури ГВП. В режимі oF вимкнення 
пальника відбувається при максимальному 
значенні.
Примітка: разом з комплектом клапану 
сонячних батарей si рекомендується задати 
параметр P0 в режимі on «solare» (підключені 
сонячні батареї).

Вибір сонячних батарей

Діапазон задаваних значень Параметр

on “solare” (підключено сонячну 
батарею)- oF (стандартна настройка) P0

Вибір типу газу. Цю функцію слід задавати 
при роботі котла на природному газі метані 
або зрідженому газі GPL.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 ГАЗОВИЙ клапан VK 4105 M
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- налаштувати мінімальну теплову потужність 
котла на виробництво гарячої води;

- налаштувати мінімальну теплову потужність 
котла на опалення;

- налаштувати (в разі необхідності) максимальну 
теплову потужність котла на опалення;

- опломбувати пристрої регулювання для витрат 
газу (якщо вони підлягають зміні);

- Після переналагодження наліпити клійку 
етикетку з комплекту  переналагодження 
поблизу від заводської таблички. На цій 
табличці слід перекреслити незмивним 
фломастером всі дані щодо попереднього типу 
газу.

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.17).

3.5 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Після установки форсунок з діаметром під новий 
тип газу та перевірок регулювання для тиску газу 
необхідно перевірити також:
- не має бути поганого полум’я у камері згоряння;
- полум’я  горілки не має бути ані дуже високим, 

ані дуже низьким, повинне бути стійким (не 
відділятися від горілки);

- пристрої для налаштування тиску мають 
бути щільно під’єднані, в газовому контурі не 
повинно бути витоків.

Примітка: всі дії з регулювання котла мають 
виконуватися фахівцем. Налаштування пальника  
має відбуватися за допомогою диференційного 
манометру типу “U” або цифрового манометру, 
підключеного до штуцеру виміру тиску, який 
знаходиться на виході газового клапану (поз. 
4 Мал. 3-3), дотримуючись значень тиску, 
наведених у таблиці (параграф 3.17) для того 
типу газу, на який налагоджено котел.

3.6 РЕГУЛЮВАННЯ.
• Регулювання номінальної теплової потужності 

котла.

- Натиснути на кнопку (+) для регулювання 
температури сантехнічної води (3 Мал. 2-1) до 
максимальної робочої температури.

- Відкрити кран гарячої сантехнічної води, щоб 
уникнути дії модуляції.

- Відрегулювати латунною гайкою (3 Мал. 3-3) 
номінальну (максимальну) потужність котла, 
зважаючи на значення максимального тиску, 
наведені у таблиці (параграф 3.17) залежно від 
типу газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 

потужність котла збільшується, проти 
годинникової стрілки - зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла в режимі ГВП (Мал. 3-3).

П ри м і т к а :  в и кон у в ат и  т і л ь к и  п і с л я 
налаштування номінального тиску.
Регулювання мінімальної теплової потужності 
відбувається за допомогою пластмасового 
хрестоподібного гвинта (2), який знаходиться 
на газовому клапані, утримуючи заблокованою 
латунну гайку (3);
- вимкнути живлення від моделюючої котушки 

(достатньо від’єднати перекидний контакт); 
при повертанні гвинта за годинниковою 
с т рі лкою тиск  з б і льш ується ,  пр оти 
годинникової стрілки - зменшується. Після 
завершення регулювання, знову подати 
живлення на модулювальну котушку. Тиск, 
відносного якого налаштовується мінімальна 
потужність котла в режимі ГВП, не має бути 
меншим за значення у таблиці (параграф 3.17) 
залежно від типу газу.

Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла на опалення.

 Примі тка :  викон у в ати т ільки після 
налаштування мінімального тиску в контурі 
ГВП.

 Регулювання мінімальної теплової потужності 
на опалення відбувається шляхом зміни 
параметру (P5), при збільшенні значення – тиск 
підвищується, при зменшенні - знижується.

- тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення у 
таблиці (параграф 3.17).

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі CB 24 TN передбачене програмування 
деяких робочих параметрів. Змінюючи такі 
параметри за наведеною нижче процедурою, 
можна налаштувати котел під власні потреби.
Щоб дістатися до режиму програмування (Мал. 
2-1), необхідно:

- натиснути одночасно на 15 секунд кнопки (1) 
та (2);

- вибрати кнопками (3) та (4) параметр, який 
підлягає зміні, вказаний у таблиці нижче

Список 
параметрів Опис

P0 Вибір сонячних батарей

P1 Вибір типу газу

P2 Вибір спеціального газу G110

P3 Активація функції автоматичного 
контролю за контуром 

P4 Активація пост-циркуляції в 
контурі ГВП

P5 Мінімальна потужність 
розпалювання

P6 Максимальна потужність опалення

P7 Таймер увімкнення опалення

P8 Таймер поступового опалення

- зміна відповідного значення має виконуватися з 
дотриманням вказівок з таблиці, за допомогою 
кнопок (5) та (6);

- підтвердити задане значення шляхом 
5-секундного натискання кнопки Reset (1); 
при одночасному натискання на кнопки (3) + та 
(4) – регулювання температури ГВП операція 
скасовується.

Примітка: після визначеного часу, навіть якщо 
не торкатися кнопок, операція скасовується 
автоматично.

Вибір сонячних батарей. Цю функцію слід 
задавати при роботі котла з сонячними 
батареями. При заданні параметру P0 в режимі 
on «solare» (підключення сонячних батарей) 
вимкнення пальника пов’язане з регулюванням 
температури ГВП. В режимі oF вимкнення 
пальника відбувається при максимальному 
значенні.
Примітка: разом з комплектом клапану 
сонячних батарей si рекомендується задати 
параметр P0 в режимі on «solare» (підключені 
сонячні батареї).

Вибір сонячних батарей

Діапазон задаваних значень Параметр

on “solare” (підключено сонячну 
батарею)- oF (стандартна настройка) P0

Вибір типу газу. Цю функцію слід задавати 
при роботі котла на природному газі метані 
або зрідженому газі GPL.

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 ГАЗОВИЙ клапан VK 4105 M
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Légende :
 1 - Bobine
 2 - Vis de réglage puissance 

minimum
 3 - Écrou de réglage puissance 

maximum
 4 - Prise pression sortie  

 
soupape gaz

 5 - Prise pression entrée soupape 
gaz

 6 - Capuchon de protection

Vanne GAZ SIT 845 Vanne GAZ VK 4105 M

- régler la puissance thermique minimale de la 
chaudière en phase chauffage ;

- régler (éventuellement) la puissance thermique 
maximale de la chaudière en phase chauffage ;

- sceller les dispositifs de réglage du débit de gaz 
(si les réglages ont changé) ;

- une fois que la transformation est effectuée, 
fixer l'adhésif présent dans le kit de conversion 
à côté de la plaque de données. Il faut effacer 
sur celle-ci avec un feutre indélébile les données 
relatives à l'ancien type de gaz.

Ces réglages doivent se référer au type de gaz 
utilisé, en suivant les indications du tableau 
(par. 3.17).

3.5 CONTRÔLES À EFFECTUER APRÈS 
LES CONVERSIONS DU GAZ.

Après s'être assuré que la transformation a été exé-
cutée avec les gicleurs du diamètre prescrit pour le 
type de gaz utilisé et que l'étalonnage a été fait à la 
pression établie, s'assurer :
- qu'il n'y ait pas de remous de flamme dans la 

chambre de combustion ;
- que la flamme du brûleur ne soit excessivement 

haute ou basse, et qu'elle soit stable (qu'elle ne se 
détache pas du brûleur) ;

- que les prises de pression utilisées pour l'étalonnage 
soient parfaitement fermées et qu'il n'y a pas de fuite 
de gaz dans le circuit.

N.B. : toutes les opérations relatives aux réglages des 
chaudières doivent être effectuées par un technicien 
qualifié. L'étalonnage du brûleur doit être effectué 
avec un manomètre différentiel en « U » ou digital, 
branché à la prise de pression sortie vanne gaz (él. 4 
fig. 3-3), en respectant la valeur de pression indiquée 
dans le tableau (par. 3.17) pour le type de gaz pour 
lequel la chaudière est prévue.

3.6 RÉGLAGES ÉVENTUELS.
• Réglage de la puissance thermique nominale de 

chaudière.
- Appuyer sur le bouton (+) de réglage température 

eau sanitaire (3 fig. 2-1) jusqu'à la température 
maximale de fonctionnement.

- Ouvrir un robinet de l'eau chaude sanitaire afin 
d'éviter l'intervention de la modulation.

- Régler la puissance nominale de la chaudière sur 
l'écrou en laiton (3 fig. 3-3), en respectant les valeurs 
de pression maximale indiquées dans les tableaux 
(par. 3.17) selon le type de gaz.

-  En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, 
le potentiel thermique augmente, dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, il diminue.

• Réglage de la puissance thermique minimale de 
chaudière en phase sanitaire (Fig. 3-3).

 N.B.  : procéder seulement après avoir effectué 
l'étalonnage de la pression nominale.

 Le réglage de la puissance thermique minimale 
s'effectue en agissant sur la vis en plastique à tête 
fendue en croix (2), placée sur la vanne gaz, en 
maintenant l'écrou en laiton (3) bloqué ;

- désactiver l'alimentation de la bobine de modu-
lation (il suffit de déconnecter une cosse faston) ; 
en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une 
montre, la pression augmente, dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, elle diminue. Une fois 
l'étalonnage terminé, alimenter de nouveau la bo-
bine de modulation. La pression à laquelle régler 
la puissance minimale de la chaudière en phase 
sanitaire ne doit pas être inférieure à celle indiquée 
dans les tableaux (par. 3.17) selon le type de gaz.

N.B. : pour effectuer les réglages sur la vanne gaz, 
enlever le capuchon en plastique (6)  ; à la fin des 
réglages, remonter le capuchon.

• Réglage de la puissance thermique minimale de 
chaudière en phase chauffage.

 N.B. : procéder seulement après avoir effectué 
l'étalonnage de la pression minimale sanitaire.

 Le réglage de la puissance thermique minimale 
en phase chauffage s'effectue en modifiant le pa-
ramètre (P5), en augmentant la valeur la pression 
augmente, en la diminuant la pression baisse.

- la pression à laquelle régler la puissance thermique 
minimale de la chaudière en phase chauffage ne doit 
pas être inférieure à celle indiquée dans les tableaux 
(par. 3.17).

3.7 PROGRAMMATION CARTE 
ÉLECTRONIQUE.

La chaudière CB 24 TN est prédisposée pour une 
éventuelle programmation de certains paramètres 
de fonctionnement. En modifiant ces paramètres 
comme décrit ci-dessous, il sera possible d'adapter 
la chaudière selon ses propres exigences spécifiques.

Pour accéder à la phase de programmation (Fig. 2-1), 
agir de la façon suivante :

- appuyer simultanément, pendant environ 15 se-
condes, sur les boutons (1) et (2) ;

- sélectionner, à l'aide des boutons (3) et (4), le pa-
ramètre que l'on souhaite modifier, indiqué dans 
le tableau suivant :

Liste des  
para-

mètres
Description

P0 Sélection panneaux solaires

P1 Sélection type de gaz

P2 Sélection gaz spécial G110

P3 Activation fonction de protec-
tion contre les fuites

P4 Activation post-circulation 
sanitaire

P5 Puissance minimum de chauf-
fage

P6 Puissance maximum de chauf-
fage

P7 Minuterie des allumages de 
chauffage

P8 Minuterie rampe de chauffage

- modifier la valeur correspondante en consul-
tant les tableaux suivants à l'aide des boutons 
(5) et (6) ;

- confirmer la valeur configurée en appuyant sur 
le bouton de Réinitialisation (1) pendant envi-
ron 5 secondes ; en appuyant simultanément 
sur les boutons (3) + et (4) - du réglage de la 
température sanitaire, l'opération est annulée.

 N.B. : après une certaine période sans toucher de 
boutons, l'opération s'annule automatiquement.

Sélection panneaux solaires. La configuration 
de cette fonction sert à régler la chaudière pour 
qu'elle puisse fonctionner avec l'utilisation de 
panneaux solaires. En configurant le paramètre 
P0 en mode on « solaire », l'extinction du brûleur 
est liée au réglage de la température sanitaire. 
En mode oF l'extinction du brûleur a lieu à la 
valeur maximale.

N.B. : en association avec un kit soupape solaire, 
il est conseillé de configurer le paramètre P0 en 
mode on « solaire » (corrélé).

Sélection panneaux solaires

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

on « solaire » - oF (Réglage 
standard) P0

14 
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لوحة الرموز:

بوبني  -  1
براغي ضبط أدىن قوة  -  2

صاملة ضبط أقىص قوة  -  3
-  مقبس ضغط خروج صامم الغاز  4

-  مقبس ضغط مدخل  صامم الغاز  5
6 ـ  غطاء الحامية

GAS SIT 845  صمام غازGAS VK 4105 M صمام الغاز

في  للغالية  االسمية  الحرارية  القدرة  -  اضبط 
مرحلة المياه الصحية؛

اضبط القدرة الحرارية الدنيا للغالية في مرحلة   -
التدفئة؛

-  اضبط  )إذا دعت الضرورة( القدرة الحرارية 
القصوى للغالية في مرحلة التدفئة؛

-  قم بإنهاء أدوات ضبط انتاجية الغاز )متى اختلف 
ضبط المعايير(؛

-  ما أن يتم تنفيذ التحويل، ضع الملصق الموجود 
مع مجموعة التحويل بالقرب من لوحة البيانات. 
على تلك األخيرة يلزم أن تشطب بقلم ال يمحى 

حبره البيانات الخاصة بنوع الغاز القديم.
الغاز  نوع  إلى  التعديالت  هذه  تحال  أن  وينبغي 
الجدول  الواردة في  المؤشرات  باتباع  المستخدم، 

)فقرة 17.3(.

مراجعات يجب أن تتم بعد تحويل   5.3
الغاز.

بعد التأكد من أن التحويل قد أنجز مع فوهات لها 
وتمت  المستخدم  الغاز  لنوع  المحدد  القطر  نفس 

المعايرة مع الضغط المقرر، تأكد من أن:
ليس هناك ارتداد لهب في غرفة االحتراق؛  -

-  لهب الشعلة ليس عاليا أو منخفضا بإفراط وأنه 
مستقر )ال ينفصل عن الشعلة(؛

-  أدوات اختبار الضغط المستخدمة للمعايرة مغلقة 
تماما وليس هناك أي تسرب للغاز في الدائرة.

ملحوظة: جميع العمليات المتعلقة بضبط الغالية 
يجب أن تتم بواسطة فني مؤهل. يجب أن تتم معايرة 
الشعلة بمقياس ضغط تفاضلي على شكل "U" أو 
رقمي، ومتصل بمقبس ضغط خروج الغاز )الجزء 
4 شكل 3-3(، وفقا لقيمة الضغط المبين في الجدول 

)الفقرة 17.3( لنوع الغاز المهيأة له الغالية.

ضوابط محتملة.  6.3
اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية.  •

حرارة  درجة  لضبط   )+( الزر  على  -  اضغط 
الماء الصحي )3 الشكل 2-1( حتى الوصول 

إلى درجة الحرارة القصوى للتشغيل.
-  افتح صنبور الماء الصحي الساخن حتى تتفادى 

تدخل التحوير.
اضبط صامولة النحاس )3 شكل 3ـ3( على القدرة 
االسمية للغالية، وفقا لقيم الضغط القصوى الواردة 

في الجداول )الفقرة 17.3(  حسب نوع الغاز.
القدرة  تزيد  الساعة  عقارب  اتجاه  في  -  باللف 
هذه  تقل  الساعة  اتجاه  عكس  وفي  الحرارية، 

القدرة.
•  ضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية في مرحلة 

المياه الصحية )شكل 3-3(.
  ملحوظة: قم بإجراء  العمل فقط بعد تنفيذ معايرة 

الضغط االسمية.
الحصول  يتم  االسمية  الحرارية  القدرة    ضبط 
 )2( الصليبي  البالستيكي  البرغي  على  عليه 
تثبيت حركة  الغاز مع  الموضوع على صمام 

الصامولة النحاسية )3(؛
-  افصل التغذية الكهربية عن بوبينة التحوير )يكفي 
فصل زر(؛ بلف البراغي في اتجاه الساعة يزيد 
الضغط وفي عكس اتجاه الساعة يقل الضغط. 
بعد انتهاء المعايرة أعد وصل التغذية الكهربية 
ببوبينة التحوير. الضغط الذي تضبط عليه القدرة 
الدنيا للغالية في مرحلة الماء الصحي ال يجب 
أن يكون أقل من ذلك الوارد في الجداول )الفقرة 

17.3(  حسب نوع الغاز.
ملحوظة هامة: لتنفيذ الضبط على صمام الغاز يلزم 
نزع الرأس البالستيكية )6(، عند نهاية الضبط أعد 

تركيب الغطاء.
•  ضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية في مرحلة 

التدفئة.
  ملحوظة: قم بإجراء  العمل فقط بعد تنفيذ معايرة 

الضغط األدنى للدائرة الصحية.
يمكن إجراء الضبط للقدرة الحرارية الدنيا في   
مرحلة التسخين بتعديل المعامل )P5(، مع زيادة 
قيمة الضغط يرتفع، وبتخفيض الضغط ينخفض.

الدنيا  الحرارية  القدرة  الذي تضبط عليه  الضغط 
للغالية في مرحلة التدفئة ال يجب أن يكون أقل من 

ذلك الوارد في الجداول )الفقرة 3.17(.

برمجة البطاقة اإللكترونية.  7.3
تم تصميم الغالية CB 24 TN إلمكانية برمجة 
هذه  تعديل  طريق  عن  التشغيل.  معايير  بعض 
المعايير كما هو موضح أدناه سوف يكون ممكنا 

تهيئة الغالية لتناسب االحتياجات المحددة الخاصة 
بك.

يجب   )1-2 )شكل  البرمجة  مرحلة  إلى  للدخول 
إتباع الطريقة التالية:

-  اضغط في نفس الوقت ولمدة 15 ثانية تقريباً 
الزرين )1( و )2(؛

-  اختر من خالل األزرار )3( و)4( المعيار الذي 
تستهدف تعديله في الجدول التالي:

جدول 
المواصفاتالمعايير

P0قم باختيار األلواح الشمسية

P1اختيار نوع الغاز

P2G110 اختيار غاز خاص

P3تفعيل وظيفة مقاومة التسرب

P4تفعيل التدوير الصحي الالحق

P5القدرة الدنيا للتسخين

P6القدرة القصوى للتسخين

P7مؤقت إلشعال وظيفة التدفئة

P8مؤقت لقضيب وظيفة التدفئة

الجداول  بمراجعة  المطابقة  القيمة  بتعديل  -  قم 
التالية من خالل األزرار )5( و)6(؛

-  قم بتأكيد القيمة التي تم ضبطها بالضغط على 
الزرReset ـ  )1( لنحو 5 ثوان؛ بالضغط في 
الوقت نفسه على الزرين +)3( و-)4( لضبط 
درجة حرارة الماء الصحي يتم حذف العملية.

  ملحوظة: بعد فترة زمنية معينة دون لمس أي 
زر يتم حذف العملية أوتوماتيكيا.

قم باختيار األلواح الشمسية. إعداد هذه الوظيفة 
مع  للعمل  الغاليات  وأعداد  ضبط  على  يعمل 
اللوحات الشمسية. بتهيئة المعيار P0 على الحالة 
on "شمسي" يكون انطفاء الشعلة مرتبطا بضبط 
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Вибір типу газу

Діапазон задаваних значень Параметр

LG (GPL) або nG (Метан) (стандартні 
настройки) P1

Газ G110 - Газ Cina. Цю функцію слід задавати 
для регулювання котла на роботу з газом першої 
сім’ї.

Газ G110 - Газ Cina (газ першої сім’ї)

Діапазон задаваних значень Параметр

on - oF (стандартна настройка) P2

Функція автоматичного контролю за 
контуром. Завдяки цій функції можна зменшити 
температуру опалення до 57°C, якщо виявлено 
циркуляцію в контурі ГВП в режимі опалення.

Активація противитокової функції

Діапазон задаваних значень Параметр

on (стандартна настройка) - oF P3

Функція пост-циркуляції в контурі ГВП. 
При увімкненні функції пост-циркуляції 
після відбору гарячої сантехнічної води насос 
підтримується в увімкненому стані ще протягом 
2,5 сек. у режимі Зима та 1,5 сек. у режимі Літо, 
щоб запобігти утворенню вапняку.

Активація пост-циркуляції гарячої 
води

Діапазон задаваних значень Параметр

on (стандартна настройка) - oF P4

Потужність опалення. Котел CB 24 TN 
оснащений електронним модулюванням, який 
налаштовує потенціал котла під фактичний 
запит на обігрів у приміщенні. Тобто, котел 
працює нормально в змінному діапазоні 
тиску газу – від мінімальної до максимальної 
потужності опалення, залежно від теплового 
навантаження системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштований 
на опалення при номінальній потужності. Однак 
знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб досягти 
номінальної потужності опалення, змінюваної за 
допомогою параметру (P6).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної 
потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті 
на обігрів, забезпечує розпалення котла та 
живлення модулятора струмом відповідно за 
заданого значення .

Мінімальна потужність розпалювання

Діапазон задаваних значень Параметр

від 0 % Imax. до 63 % Imax. P5

Максимальна потужність опалення

Діапазон задаваних значень Параметр

від 0 % Imax. до 99 % Imax. 
(стандартна настройка) P6

Ус тановка таймера.  Котел оснащений 
електронним таймером, який перешкоджає 
занадто частим розпалюванням пальника в 
режимі опалення. Котел стандартно оснащений 
таймером, відрегульованим на 3-хвилинні 
інтервали.

Таймер увімкнення опалення

Діапазон задаваних значень Параметр

від 1 до 10
1 = 30 секунд
2 = 2 хвилини
3 = 3 хвилини (стандартна настройка)

P7

Таймер поступового опалення. Протягом 
приблизно 10 хвилин котел здійснює плавне 
(поступове) збільшення потужності опалення 
від мінімальної до максимальної.

Таймер поступового опалення

Діапазон задаваних значень Параметр

від 1 до 10
1 = 30 секунд
2 = 2 хвилини
10 = 10 хвилини (стандартна настройка)

P8

3.8 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ 
З ПОСТУПОВОЮ ПОДАЧЕЮ 

Електронна плата під час розпалення керує 
поступовим збільшенням у подачі газу (із 
значеннями тиску, які залежать від обраного типу 
газу) на визначену тривалість. Завдяки цьому 
можна запобігти будь-якому налаштуванню 
або регулюванню на етапі розпалення котла, 
незалежно від умов використання.

3.9 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при максимальній потужності 
опалення протягом 15 хвилин.
В такому режимі виключається всі регулювання, 
залишається працювати лише запобіжний 
термостат температури та термостат обмеження. 
Щоб активувати функцію сажотрусу, слід 
натиснути та притримати кнопку Reset протягом 
10 секунд, коли котел перебуває в режимі 
очікування (Stand-by), про її увімкнення 
сповіщає блимання символів (8 та 11 Мал. 2-1). 
Завдяки цій функції фахівець може перевірити 
параметри згоряння. Після перевірок слід 
вимкнути функцію шляхом вимкнення та 
повторного увімкнення котла.

3.10 РЕГУЛЮВАНН ОПАЛЕННЯ ЗА 
ЧАСОМ.

Котел CB 24 TN оснащений електронним 
таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення. 
Котел стандартно оснащений таймером, 
відрегульованим на 3-хвилинні інтервали. 
Щоб відрегулювати таймерна інші значення, 
необхідно дотримуватися інструкцій для 
задання параметрів, вибравши параметр (P7) та 
встановивши його на одне з значень з відповідної 
таблиці.
3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 

НАСОСУ.
В режимі Літо ( ) котел отримує функцію, яка 
запускає насос щонайменш 1 раз у 24 години 
на 30 секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.
В режимі Зима ( ) котел отримує функцію, яка 
запускає насос щонайменш 1 раз кожні 3 години 
на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗА КОНТУРОМ 
САНТЕХНІЧНОЇ ВОДИ.

Завдяки цій функції  можна зменшити 
температуру опалення до 57°C, якщо виявлено 
циркуляцію в контурі ГВП в режимі опалення. 
Функцію можна виключити шляхом вибору 
параметру (P3).

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРІВ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає роботу, 
щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.
Під час роботи на опалення або при перебування 
котла в режимі очікування така функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / подачі живлення на котел. При роботі 
в режимі ГВП самоперевірка розпочинається 
через 10 хвилин після відбору та триває 
приблизно 10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.
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Вибір типу газу

Діапазон задаваних значень Параметр

LG (GPL) або nG (Метан) (стандартні 
настройки) P1

Газ G110 - Газ Cina. Цю функцію слід задавати 
для регулювання котла на роботу з газом першої 
сім’ї.

Газ G110 - Газ Cina (газ першої сім’ї)

Діапазон задаваних значень Параметр

on - oF (стандартна настройка) P2

Функція автоматичного контролю за 
контуром. Завдяки цій функції можна зменшити 
температуру опалення до 57°C, якщо виявлено 
циркуляцію в контурі ГВП в режимі опалення.

Активація противитокової функції

Діапазон задаваних значень Параметр

on (стандартна настройка) - oF P3

Функція пост-циркуляції в контурі ГВП. 
При увімкненні функції пост-циркуляції 
після відбору гарячої сантехнічної води насос 
підтримується в увімкненому стані ще протягом 
2,5 сек. у режимі Зима та 1,5 сек. у режимі Літо, 
щоб запобігти утворенню вапняку.

Активація пост-циркуляції гарячої 
води

Діапазон задаваних значень Параметр

on (стандартна настройка) - oF P4

Потужність опалення. Котел CB 24 TN 
оснащений електронним модулюванням, який 
налаштовує потенціал котла під фактичний 
запит на обігрів у приміщенні. Тобто, котел 
працює нормально в змінному діапазоні 
тиску газу – від мінімальної до максимальної 
потужності опалення, залежно від теплового 
навантаження системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштований 
на опалення при номінальній потужності. Однак 
знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб досягти 
номінальної потужності опалення, змінюваної за 
допомогою параметру (P6).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної 
потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті 
на обігрів, забезпечує розпалення котла та 
живлення модулятора струмом відповідно за 
заданого значення .

Мінімальна потужність розпалювання

Діапазон задаваних значень Параметр

від 0 % Imax. до 63 % Imax. P5

Максимальна потужність опалення

Діапазон задаваних значень Параметр

від 0 % Imax. до 99 % Imax. 
(стандартна настройка) P6

Ус тановка таймера.  Котел оснащений 
електронним таймером, який перешкоджає 
занадто частим розпалюванням пальника в 
режимі опалення. Котел стандартно оснащений 
таймером, відрегульованим на 3-хвилинні 
інтервали.

Таймер увімкнення опалення

Діапазон задаваних значень Параметр

від 1 до 10
1 = 30 секунд
2 = 2 хвилини
3 = 3 хвилини (стандартна настройка)

P7

Таймер поступового опалення. Протягом 
приблизно 10 хвилин котел здійснює плавне 
(поступове) збільшення потужності опалення 
від мінімальної до максимальної.

Таймер поступового опалення

Діапазон задаваних значень Параметр

від 1 до 10
1 = 30 секунд
2 = 2 хвилини
10 = 10 хвилини (стандартна настройка)

P8

3.8 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ 
З ПОСТУПОВОЮ ПОДАЧЕЮ 

Електронна плата під час розпалення керує 
поступовим збільшенням у подачі газу (із 
значеннями тиску, які залежать від обраного типу 
газу) на визначену тривалість. Завдяки цьому 
можна запобігти будь-якому налаштуванню 
або регулюванню на етапі розпалення котла, 
незалежно від умов використання.

3.9 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при максимальній потужності 
опалення протягом 15 хвилин.
В такому режимі виключається всі регулювання, 
залишається працювати лише запобіжний 
термостат температури та термостат обмеження. 
Щоб активувати функцію сажотрусу, слід 
натиснути та притримати кнопку Reset протягом 
10 секунд, коли котел перебуває в режимі 
очікування (Stand-by), про її увімкнення 
сповіщає блимання символів (8 та 11 Мал. 2-1). 
Завдяки цій функції фахівець може перевірити 
параметри згоряння. Після перевірок слід 
вимкнути функцію шляхом вимкнення та 
повторного увімкнення котла.

3.10 РЕГУЛЮВАНН ОПАЛЕННЯ ЗА 
ЧАСОМ.

Котел CB 24 TN оснащений електронним 
таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення. 
Котел стандартно оснащений таймером, 
відрегульованим на 3-хвилинні інтервали. 
Щоб відрегулювати таймерна інші значення, 
необхідно дотримуватися інструкцій для 
задання параметрів, вибравши параметр (P7) та 
встановивши його на одне з значень з відповідної 
таблиці.
3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 

НАСОСУ.
В режимі Літо ( ) котел отримує функцію, яка 
запускає насос щонайменш 1 раз у 24 години 
на 30 секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.
В режимі Зима ( ) котел отримує функцію, яка 
запускає насос щонайменш 1 раз кожні 3 години 
на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО 
КОНТРОЛЮ ЗА КОНТУРОМ 
САНТЕХНІЧНОЇ ВОДИ.

Завдяки цій функції  можна зменшити 
температуру опалення до 57°C, якщо виявлено 
циркуляцію в контурі ГВП в режимі опалення. 
Функцію можна виключити шляхом вибору 
параметру (P3).

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРІВ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає роботу, 
щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.
Під час роботи на опалення або при перебування 
котла в режимі очікування така функція 
активується кожні 18 годин після останньої 
перевірки / подачі живлення на котел. При роботі 
в режимі ГВП самоперевірка розпочинається 
через 10 хвилин після відбору та триває 
приблизно 10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

IN
ST

A
LL

AT
EU

R
A

G
EN

T 
D

E 
M

A
IN

TE
N

A
N

C
E

U
TI

LI
SA

TE
U

R

Sélection type de gaz. La configuration de cette 
fonction sert à régler la chaudière pour qu'elle 
puisse fonctionner avec le gaz GPL ou Méthane.

Sélection type de gaz

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

LG (GPL) ou nG (Méthane) 
(Réglage standard) P1

Gaz G110 - Gaz de ville. La configuration de 
cette fonction sert à régler la chaudière pour 
qu'elle puisse fonctionner avec les gaz de la 
première famille.

Gaz G110 - Gaz de ville (gaz première 
famille)

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

on - oF (Réglage standard) P2

Fonction de protection contre les fuites. Cette 
fonction réduit la température de chauffage à 57 
°C si une circulation sanitaire en mode chauffage 
est détectée.

Activation fonction de protection contre 
les fuites

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

on (Réglage standard) - oF P3

Fonction post-circulation sanitaire. Avec la 
fonction post-circulation active, après un pré-
lèvement d'eau chaude sanitaire, la pompe est 
laissée allumée pendant 2,5 secondes en phase 
hiver et 1,5 secondes en phase été, pour réduire 
la formation de calcaire.

Activation post-circulation sanitaire

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

on (Réglage standard) - oF P4

Puissance de chauffage. La chaudière CB 24 
TN est équipée de modulation électronique qui 
adapte le potentiel de la chaudière aux demandes 
thermiques de l'habitation. La chaudière travaille 
donc normalement dans une plage variable de 
pressions de gaz comprises entre la puissance mi-
nimum et la puissance maximum de chauffage en 
fonction de la charge thermique de l'installation.

N.B. : la chaudière est produite et étalonnée en 
phase de chauffage à la puissance nominale. Il 
faut cependant 10 minutes environ pour arriver 
à la puissance nominale de chauffage que l'on 
peut modifier en sélectionnant le paramètre (P6).

N.B : la sélection des paramètres «  Puissance 
minimale chauffage  » et «  Puissance maxi-
male chauffage  », en présence de demande de 
chauffage, permet l'allumage de la chaudière et 
l'alimentation du modulateur avec courant égal 
à la valeur correspondante configurée.

Puissance minimum de chauffage

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

de 0 % Imax. à 63 % Imax. P5

Puissance maximum de chauffage

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

de 0 % Imax. à 99 % Imax. (Ré-
glage standard) P6

Configuration de la minuterie. La chaudière 
est équipée d'une minuterie électronique qui 
empêche les allumages trop fréquents du brûleur 
en phase chauffage. La chaudière est fournie avec 
la minuterie réglée par défaut sur 3 minutes.

Minuterie des allumages de chauffage

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

de 1 à 10
1 = 30 secondes
2 = 2 minutes
3 = 3 minutes (Réglage standard)

P7

Minuterie rampe de chauffage. La chaudière 
effectue une rampe d'allumage d'environ 10 
minutes pour arriver de la puissance minimale 
à la puissance nominale de chauffage.

Minuterie rampe de chauffage

Plage de valeurs configurables Para-
mètre

de 1 à 10
1 = 30 secondes
2 = 2 minutes
10 = 10 minutes (Réglage standard)

P8

3.8 FONCTION D'ALLUMAGE 
LENT AUTOMATIQUE AVEC 
DISTRIBUTION À RAMPE 
MINUTÉE.

La carte électronique, en phase d'allumage, ef-
fectue une rampe croissante de distribution du 
gaz (avec des valeurs de pression qui dépendent 
du type de gaz sélectionné) de durée prédéfinie. 
Cela évite toute opération de calibrage ou mise 
au point de la phase d'allumage de la chaudière 
dans n'importe quelle condition d'utilisation.

3.9 FONCTION « RAMONEUR ».
Si cette fonction est active, elle force la chaudière 
à la puissance maximale de chauffage pendant 
15 minutes.
Dans cette situation, tous les réglages sont exclus ; 
seuls le thermostat de sécurité sur la température 
et le thermostat limite restent actifs. Pour action-
ner la fonction ramoneur, garder la touche de 
Réinitialisation enfoncée pendant au moins 10 
secondes avec la chaudière en Stand-by (attente), 
son activation est signalée par le clignotement 
des symboles (8 et 11 fig. 2-1). Cette fonction 
permet au technicien de vérifier les paramètres de 
combustion. Lorsque les contrôles sont terminés, 
désactiver la fonction en éteignant et en allumant 
de nouveau la chaudière.

3.10 TEMPORISATION DU CHAUFFAGE.
La chaudière CB 24 TN est équipée d'une mi-
nuterie électronique qui empêche les allumages 
trop fréquents du brûleur en phase chauffage. La 
chaudière est fournie avec la minuterie réglée par 
défaut sur 3 minutes. Pour régler la minuterie 
à d'autres valeurs, suivre les instructions pour 
configurer les paramètres en sélectionnant le 
paramètre (P7) et en le configurant à une des 
valeurs indiquées dans le tableau correspondant.

3.11 FONCTION ANTI-BLOCAGE DE LA 
POMPE.

En mode de fonctionnement «  été  » ( ), la 
chaudière est équipée d'une fonction qui fait 
partir la pompe au moins 1 fois toutes les 24 
heures pendant 30 secondes afin de réduire le 
risque de blocage de la pompe pour une inactivité 
prolongée.
En mode de fonctionnement « hiver » ( ), la 
chaudière est équipée d'une fonction qui fait 
démarrer la pompe au moins 1 fois toutes les 3 
heures pendant 30 secondes.

3.12 FONCTION DE PROTECTION 
CONTRE LES FUITES CIRCUIT 
SANITAIRE.

Si cette fonction est active, elle réduit la tempé-
rature de chauffage à 57 °C si une circulation 
sanitaire en mode chauffage est détectée. La 
fonction peut être exclue en sélectionnant le 
paramètre (P3).

3.13 FONCTION ANTIGEL RADIATEURS.
Si l'eau de retour de l'installation est à une tem-
pérature inférieure à 4 °C, la chaudière se met en 
marche jusqu'à atteindre 42 °C.

3.14 AUTOVÉRIFICATION PÉRIODIQUE 
CARTE ÉLECTRONIQUE.

Durant le fonctionnement en mode de chauffage 
ou avec une chaudière en stand-by la fonction 
se met en marche toutes les 18 heures à partir 
de la dernière vérification / alimentation de la 
chaudière. En cas de fonctionnement en mode 
sanitaire, l'autovérification démarre dans les 10 
minutes après la fin du prélèvement en cours 
pour une durée d'environ 10 secondes.

N.B.  : pendant la vérification automatique, la 
chaudière reste inactive, y compris ses signa-
lisations.
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لوحة الرموز:

بوبني  -  1
براغي ضبط أدىن قوة  -  2

صاملة ضبط أقىص قوة  -  3
-  مقبس ضغط خروج صامم الغاز  4

-  مقبس ضغط مدخل  صامم الغاز  5
6 ـ  غطاء الحامية

GAS SIT 845  صمام غازGAS VK 4105 M صمام الغاز

في  للغالية  االسمية  الحرارية  القدرة  -  اضبط 
مرحلة المياه الصحية؛

اضبط القدرة الحرارية الدنيا للغالية في مرحلة   -
التدفئة؛

-  اضبط  )إذا دعت الضرورة( القدرة الحرارية 
القصوى للغالية في مرحلة التدفئة؛

-  قم بإنهاء أدوات ضبط انتاجية الغاز )متى اختلف 
ضبط المعايير(؛

-  ما أن يتم تنفيذ التحويل، ضع الملصق الموجود 
مع مجموعة التحويل بالقرب من لوحة البيانات. 
على تلك األخيرة يلزم أن تشطب بقلم ال يمحى 

حبره البيانات الخاصة بنوع الغاز القديم.
الغاز  نوع  إلى  التعديالت  هذه  تحال  أن  وينبغي 
الجدول  الواردة في  المؤشرات  باتباع  المستخدم، 

)فقرة 17.3(.

مراجعات يجب أن تتم بعد تحويل   5.3
الغاز.

بعد التأكد من أن التحويل قد أنجز مع فوهات لها 
وتمت  المستخدم  الغاز  لنوع  المحدد  القطر  نفس 

المعايرة مع الضغط المقرر، تأكد من أن:
ليس هناك ارتداد لهب في غرفة االحتراق؛  -

-  لهب الشعلة ليس عاليا أو منخفضا بإفراط وأنه 
مستقر )ال ينفصل عن الشعلة(؛

-  أدوات اختبار الضغط المستخدمة للمعايرة مغلقة 
تماما وليس هناك أي تسرب للغاز في الدائرة.

ملحوظة: جميع العمليات المتعلقة بضبط الغالية 
يجب أن تتم بواسطة فني مؤهل. يجب أن تتم معايرة 
الشعلة بمقياس ضغط تفاضلي على شكل "U" أو 
رقمي، ومتصل بمقبس ضغط خروج الغاز )الجزء 
4 شكل 3-3(، وفقا لقيمة الضغط المبين في الجدول 

)الفقرة 17.3( لنوع الغاز المهيأة له الغالية.

ضوابط محتملة.  6.3
اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية.  •

حرارة  درجة  لضبط   )+( الزر  على  -  اضغط 
الماء الصحي )3 الشكل 2-1( حتى الوصول 

إلى درجة الحرارة القصوى للتشغيل.
-  افتح صنبور الماء الصحي الساخن حتى تتفادى 

تدخل التحوير.
اضبط صامولة النحاس )3 شكل 3ـ3( على القدرة 
االسمية للغالية، وفقا لقيم الضغط القصوى الواردة 

في الجداول )الفقرة 17.3(  حسب نوع الغاز.
القدرة  تزيد  الساعة  عقارب  اتجاه  في  -  باللف 
هذه  تقل  الساعة  اتجاه  عكس  وفي  الحرارية، 

القدرة.
•  ضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية في مرحلة 

المياه الصحية )شكل 3-3(.
  ملحوظة: قم بإجراء  العمل فقط بعد تنفيذ معايرة 

الضغط االسمية.
الحصول  يتم  االسمية  الحرارية  القدرة    ضبط 
 )2( الصليبي  البالستيكي  البرغي  على  عليه 
تثبيت حركة  الغاز مع  الموضوع على صمام 

الصامولة النحاسية )3(؛
-  افصل التغذية الكهربية عن بوبينة التحوير )يكفي 
فصل زر(؛ بلف البراغي في اتجاه الساعة يزيد 
الضغط وفي عكس اتجاه الساعة يقل الضغط. 
بعد انتهاء المعايرة أعد وصل التغذية الكهربية 
ببوبينة التحوير. الضغط الذي تضبط عليه القدرة 
الدنيا للغالية في مرحلة الماء الصحي ال يجب 
أن يكون أقل من ذلك الوارد في الجداول )الفقرة 

17.3(  حسب نوع الغاز.
ملحوظة هامة: لتنفيذ الضبط على صمام الغاز يلزم 
نزع الرأس البالستيكية )6(، عند نهاية الضبط أعد 

تركيب الغطاء.
•  ضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية في مرحلة 

التدفئة.
  ملحوظة: قم بإجراء  العمل فقط بعد تنفيذ معايرة 

الضغط األدنى للدائرة الصحية.
يمكن إجراء الضبط للقدرة الحرارية الدنيا في   
مرحلة التسخين بتعديل المعامل )P5(، مع زيادة 
قيمة الضغط يرتفع، وبتخفيض الضغط ينخفض.

الدنيا  الحرارية  القدرة  الذي تضبط عليه  الضغط 
للغالية في مرحلة التدفئة ال يجب أن يكون أقل من 

ذلك الوارد في الجداول )الفقرة 3.17(.

برمجة البطاقة اإللكترونية.  7.3
تم تصميم الغالية CB 24 TN إلمكانية برمجة 
هذه  تعديل  طريق  عن  التشغيل.  معايير  بعض 
المعايير كما هو موضح أدناه سوف يكون ممكنا 

تهيئة الغالية لتناسب االحتياجات المحددة الخاصة 
بك.

يجب   )1-2 )شكل  البرمجة  مرحلة  إلى  للدخول 
إتباع الطريقة التالية:

-  اضغط في نفس الوقت ولمدة 15 ثانية تقريباً 
الزرين )1( و )2(؛

-  اختر من خالل األزرار )3( و)4( المعيار الذي 
تستهدف تعديله في الجدول التالي:

جدول 
المواصفاتالمعايير

P0قم باختيار األلواح الشمسية

P1اختيار نوع الغاز

P2G110 اختيار غاز خاص

P3تفعيل وظيفة مقاومة التسرب

P4تفعيل التدوير الصحي الالحق

P5القدرة الدنيا للتسخين

P6القدرة القصوى للتسخين

P7مؤقت إلشعال وظيفة التدفئة

P8مؤقت لقضيب وظيفة التدفئة

الجداول  بمراجعة  المطابقة  القيمة  بتعديل  -  قم 
التالية من خالل األزرار )5( و)6(؛

-  قم بتأكيد القيمة التي تم ضبطها بالضغط على 
الزرReset ـ  )1( لنحو 5 ثوان؛ بالضغط في 
الوقت نفسه على الزرين +)3( و-)4( لضبط 
درجة حرارة الماء الصحي يتم حذف العملية.

  ملحوظة: بعد فترة زمنية معينة دون لمس أي 
زر يتم حذف العملية أوتوماتيكيا.

قم باختيار األلواح الشمسية. إعداد هذه الوظيفة 
مع  للعمل  الغاليات  وأعداد  ضبط  على  يعمل 
اللوحات الشمسية. بتهيئة المعيار P0 على الحالة 
on "شمسي" يكون انطفاء الشعلة مرتبطا بضبط 
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درجة حرارة الماء الصحي. على الحالة  oF يحدث 
انطفاء الشعلة عند القيمة القصوى.

مالحظة: باإلضافة إلى طقم الصمام الشمسي ننصح 
 "ON" في وضعية التشغيل P0 بضبط المعامل

"شمسي" )ذي الصلة(.

قم باختيار األلواح الشمسية

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

onP0 "شمسي" - oF  ـ )الضبط القياسي(

الوظيفة يعمل على  إعداد هذه  الغاز  اختيار نوع 
ضبط الغاليات للعمل بالغاز المسال أو الميثان.

اختيار نوع الغاز

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

 nG  غاز البترول المسال ( أو( LG
P1)ميثان( )الضبط القياسي(

الوظيفة  هذه  إعداد  الصين.  - غاز   G110 غاز 
يعمل على ضبط الغاليات للعمل بغازات األسرة 

األولى.

غاز G110 ـ غاز الصين )غاز أول عائلة(

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

oF – onP2 )الضبط القياسي(

الوظيفة ضد التسرب تخفض هذه الوظيفة حرارة 
التسخين إلى 57 درجة مئوية في حالة الكشف عن 

تدوير صحي في وضعية التسخين.

تفعيل وظيفة مقاومة التسرب

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

oF - )الضبط القياسي( onP3

وظيفة التدوير الصحي الالحق. ومع تفعيل وظيفة 
التدوير الالحق بعد سحب الماء الصحي الساخن 
سوف تعمل المضخة لمدة 2.5 ثانية في المرحلة 
الشتوية و1.5 ثانية في المرحلة الصيفية لخفض 

تكون الجير أو الترسبات الكلسية.

تفعيل التدوير الصحي الالحق

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

oF - )الضبط القياسي( onP4

قوة التدفئة الغالية CB 24 TN مجهزة بأنساق 
واالحتياجات  الغالية  قدرة  بين  تواءم  إلكترونية 
الفعلية للمنزل من الحرارة. ثم تعمل الغالية بشكل 
طبيعي في نطاق متغير من ضغوط الغاز بين الحد 
األدنى والحد األقصى لقدرة التسخين حسب الحمل 

الحراري للنظام.
ملحوظة: الغالية تم إنتاجها ومعايرتها في مرحلة 
التسخين على القدرة االسمية. يلزم نحو 10 دقائق 
للوصول إلى القدرة االسمية للتسخين القابلة للتعديل 

.)P6( عن طريق اختيار المعيار

"الحد  و  للتدفئة"  الدنيا  "القدرة  معايير  ملحوظة: 
األقصى لقدرة التدفئة"، في حالة وجود طلب على  
تدفئة يسمحان بإشعال الغالية وتغذية مهيئ األنساق 

بتيار مساو للقيمة التي تم ضبطها.

القدرة الدنيا للتسخين

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

.Imax % 63 إلى .Imax % 0 منP5

القدرة القصوى للتسخين

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

 .Imax % 99 إلى .Imax % 0 من
P6)الضبط القياسي(

إلكتروني  بمؤقت  مجهزة  الغالية  المؤقت  ضبط 
يمنع اإلشعاالت شديدة التواتر للشعلة في مرحلة 
الوقت  بجهاز ضبط  الغالية  تزويد  يتم  التسخين. 

مضبوط على مدة 3 دقائق.

مؤقت إلشعال وظيفة التدفئة

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

من 1 إلى 10
1 = 30 ثانية
2 ÷ 2 دقيقة

3=3 دقائق )الضبط القياسي(

P7

مؤقت لمنصة وظيفة التدفئة. تنفذ الغالية منصة 
إشعال لحوالي 10 دقائق للوصول من الحد األدنى 

إلى الحد األقصى  للقدرة االسمية على التدفئة.

مؤقت لمنصة وظيفة التدفئة

معطياتمجال القيم القابلة للضبط

من 1 إلى 10
1 = 30 ثانية
2 ÷ 2 دقيقة

10=10 دقائق )الضبط القياسي(

P8

8.3  وظيفة بإشعال بطيء أوتوماتيكي مع 
إصدار منصة إشعال حسب التوقيت.

اإلشعال   مرحلة  في  اإللكترونية  الشريحة  تقوم 
)بقيم  الغاز  لتوزيع  تصاعدي  تدريجي  بقضيب 
ضبط تعتمد على نوعية الغاز التي تم اختيارها( 
ولمدة معينة. يتحاشى هذا كل عملية معايرة أو إتمام 
لمرحلة إشعال الغالية في أي من حاالت االستخدام.

وظيفة "تنظيف المدخنة".  9.3
على  الغالية  تجبر  الوظيفة،  هذه  تنشيط  تم  إذا 
 15 لمدة  للتسخين  القصوى  القدرة  إلى  الوصول 

دقيقة.
الضوابط  جميع  استبعاد  تم  المعنى،  هذا  بمثل 
ويبقى نشيطا فقط ثرموستات السالمة فيما يتعلق 
بدرجة الحرارة وحّد الثرموستات. لتشغيل وظيفة 
تنظيف المدخنة، يلزم مواصلة الضغط على الزر 
Reset لمدة 10 ثوان على األقل مع الغالية في 
تتم  وتنشيطه   ،)Stand-by( االستعداد  وضعية 
اإلشارة إليه عن طريق وميض الرموز )8 و11 
الشكل 2ـ1(. تسمح هذه الوظيفة للفني بالتحقق من 

قم  الفحص  انتهاء عمليات  بعد  االشتعال.  معايير 
بإلغاء هذه الخاصية الوظيفية وذلك بإطفاء الغالية 

وإعادة تشغيلها.

توقيت التسخين.  10.3
إلكتروني  بمؤقت  مجهزة   CB 24 TN الغالية 
يمنع اإلشعاالت شديدة التواتر للشعلة في مرحلة 
الوقت  بجهاز ضبط  الغالية  تزويد  يتم  التسخين. 
مضبوط على مدة 3 دقائق. لضبط التوقيت والقيم 
باختيار  المعايير  لضبط  التعليمات  اتبع  األخرى، 
المعايير  من  واحد  على  وضبطه   )P7( المعيار 

المبينة في الجدول المتعلق بذلك.

وظيفة مكافحة تعثر أو توقف   11.3
المضخة.

الغالية  تكون   ) ( "صيف"   التشغيل  حالة  في 
مجهزة بوظيفة تقوم بتشغيل المضخة على األقل 
مرة واحدة كل 24 ساعة لمدة 30 ثانية بغية تقليص 
خطر تعثر أو توقف المضخة للتعطل طويلة األمد.
( تكون الغالية مجهزة  حالة التشغيل "شتاء" )
بوظيفة تقوم بتشغيل المضخة على األقل مرة واحدة 

كل 3 ساعات لمدة 30 ثانية.

وظيفة مقاومة التسرب في   3.12
الدائرة الصحية.

حرارة   - تفعيلها  تم  إذا   - الوظيفة  هذه  تخفض 
التسخين إلى 57 درجة مئوية في حالة الكشف عن 
تدوير صحي في وضعية التسخين. يمكن استبعاد 

.)P3( هذه الوظيفة بتحديد المعامل

وظيفة مكافحة التجمد في   13.3
الثرموسيفون.

إذا كانت المياه المرتدة من النظام بدرجة حرارة 
أقل من 4 مئوية، فإن الغالية تعمل حتى تصل إلى 

درجة حرارة 42 مئوية.

التحقق الدوري اآللي من   14.3
الشريحة اإللكترونية.

في  بغالية  أو  التسخين  حالة  على  التشغيل  أثناء 
وظيفة االستعداد، يتم التنشيط كل 18 ساعة من 
في  التشغيل  عند  للغالية.  األخيرة  التحقق/التغذية 
حالة  المياه الصحية فإن التحقق اآللي ينطلق في 
غضون 10 دقائق بعد نهاية السحب الجاري لمدة 

10 ثوان.
غير  الغالية  تبقى  اآللي  التحقق  أثناء  ملحوظة: 

نشطة، بما في ذلك اإلشارات التي تصدرها.
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3.15 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Щоб полегшити технічне обслуговування котла, 
можна зняти його обшивку, дотримуючись цих 
простих вказівок (Мал. 3-4):
- Зняти захисну обшивку (5), розгвинчуючи два 

гвинти (6), потягнути її на себе та додолу, щоб 
витягнути її з двох прорізів на дні обшивки.

- Зняти раму (1), утримуючи її за краї та 
потягнувши її на себе, як вказано стрілками.

- Розгвинтити  2 передні гвинти (2) та 2 нижні 
кріпильні гвинти (3) обшивки (4).

- Потягнути на себе обшивку (4) та одночасно 
проштовхнути її вгору, щоб зняти з верхніх 
крюків.
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- Розгвинтити  2 передні гвинти (2) та 2 нижні 
кріпильні гвинти (3) обшивки (4).
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3.15 DÉMONTAGE DE L’ENVELOPPE.
Pour un entretien facile de la chaudière, il est 
possible de démonter l’enveloppe en suivant ces 
instructions (Fig. 3-4) :
- Démonter le carter de protection (5) en dévis-

sant les deux vis (6), tirer vers soi et vers le bas 
pour le décrocher des deux fentes présentes sur 
le fond de l’enveloppe.

- Enlever le cadre (1) en le saisissant par les bords 
et en le tirant vers soi, comme l’indiquent les 
flèches.

- Dévisser les 2 vis frontales (2) et les 2 vis 
en-dessous (3) de fixation de l’enveloppe (4).

- Tirer vers soi l’enveloppe (4) et, en même temps, 
le pousser vers le haut de façon à l’extraire des 
crochets supérieurs.
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فك الغالف.  15.3
بإتباع  الغالية  غالف  فك  يمكن  الصيانة  لتسهيل 

التعليمات البسيطة التالية )الشكل 3ـ4(:
-  فك كارتيرة الحماية )5( بمفك المسمارين )6(، 
اسحبها في اتجاهك وإلى األسفل لتحريرها من 

الفتحتين الموجودتين في قاعدة الغطاء.

وسحبه  حافتيه  من  بإمساكه   )1( اإلطار  -  انزع 
ناحيتك كما هو مبين بواسطة األسهم.

والبرغيين   )2( األماميين  البرغيين  بفك   -  قم 
السفليين )3( وتثبيت الغالف )4(.

نفسه  الوقت  وفي   )4( ناحيتك  الغالف  -  اسحب 
بها  يمكن  بطريقة  األعلى  ناحية  عليه  الضغط 

إخراجه من المشابك العلوية.
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3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.

- Очищати теплообмінник з боку підведення 
газу.

- Очищати головний пальник.

- Оглянути пристрій розбивання тяги-проти 
вітру на наявність пошкоджень або корозії.

- Перевірити справність розпалення та роботи.

- Перевірити правильні налаштування пальника 
в режимі ГВП та опалення.

- Перевірити справну роботу пристроїв 
керування та регулювання агрегату, зокрема: 

 - перевірити спрацювання головного вимикача 
(знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацювання термостату 
регулювання системи опалення;

 - перевірити спрацювання термостату 
регулювання контуру ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи.

- Перевірити роботу іонізаційного контролеру 
за полум’ям, час спрацювання якого не 
повинен перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків води 
та окислення на місцях з’єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів води не був закупорений.

- Перевірити, щоб напір в розширювальному 
баці, після зниження тиску в системі до нуля 
(за показаннями манометру котла) дорівнював 
1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі (при 
холодній системі та після наповнення системи 
за допомогою крану наповнення) становив від 
1 до 1,2 бари. 

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;

 - реле тиску води;

 - термостат контролю за викидом димових 
газів.

- Перевірити неушкодженість і цілісність 
електроустаткування, зокрема:

 - дроти електричного мають проходити по 
відповідних каналах;

 - на дротах не повинно бути слідів обгорання 
або чорноти. 

Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог чинного 
законодавства.
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3.16 CONTRÔLE ET ENTRETIEN 
ANNUEL DE L'APPAREIL.

Au moins une fois par an, les opérations de 
contrôle et d'entretien doivent être effectuées.
- Nettoyer l'échangeur côté fumées.
- Nettoyer le brûleur principal.
- Vérifier visuellement l'absence de détérioration 

ou de corrosion dans le dispositif coupe-tirage 
coupe-vent.

- Contrôler la régularité de l'allumage et du 
fonctionnement.

- Vérifier l'étalonnage correct du brûleur en 
phase sanitaire et de chauffage.

- Vérifier le fonctionnement régulier des dispo-
sitifs de commande et de réglage de l'appareil 
et en particulier : 

 - l'intervention de l'interrupteur général élec-
trique situé hors de la chaudière ;

 - l'intervention du thermostat de réglage de 
l'installation ;

 - l'intervention du thermostat de réglage sani-
taire.

- Vérifier l'étanchéité du circuit à gaz de l'appareil 
et de l'installation intérieure.

- Vérifier l'intervention du dispositif contre le 
manque de gaz du contrôle de la flamme par 
ionisation  ; le temps d'intervention doit être 
inférieur à 10 secondes.

- Vérifier visuellement l'absence de fuites d'eau 
et d'oxydations venant des/sur les raccords.

- Contrôler visuellement que l'évacuation de la 
soupape de sécurité de l'eau ne soit pas bou-
chée.

- Vérifier que la charge du vase d'expansion 
chauffage, après avoir évacué la pression de 
l'installation en la mettant à zéro (lisible sur le 
manomètre de la chaudière), soit de 1,0 bar.

- Vérifier que la pression statique de l'installation 
(installation à froid et après l'avoir chargée avec 
le robinet de remplissage) soit comprise entre 
1 et 1,2 bar. 

- Vérifier visuellement que les dispositifs de 
sécurité et de contrôle ne soient pas altérés et/
ou court-circuités et en particulier :

 - le thermostat de sécurité sur la température ;
 - le pressostat d'eau ;
 - le thermostat de contrôle de l'évacuation des 

fumées.
- Vérifier la conservation et l'intégrité de l'instal-

lation électrique et en particulier :
 - les fils d'alimentation électrique doivent être 

mis dans les passe-câbles ;
 - il ne doit pas y avoir de traces de noircisse-

ment ou de brûlures. 
N.B. : lors de l'entretien périodique de l'appareil, 
effectuer également le contrôle et l'entretien de 
l'installation thermique, conformément à ce qui 
est indiqué par la règlementation en vigueur.
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فك الغالف.  15.3
بإتباع  الغالية  غالف  فك  يمكن  الصيانة  لتسهيل 

التعليمات البسيطة التالية )الشكل 3ـ4(:
-  فك كارتيرة الحماية )5( بمفك المسمارين )6(، 
اسحبها في اتجاهك وإلى األسفل لتحريرها من 

الفتحتين الموجودتين في قاعدة الغطاء.

وسحبه  حافتيه  من  بإمساكه   )1( اإلطار  -  انزع 
ناحيتك كما هو مبين بواسطة األسهم.

والبرغيين   )2( األماميين  البرغيين  بفك   -  قم 
السفليين )3( وتثبيت الغالف )4(.

نفسه  الوقت  وفي   )4( ناحيتك  الغالف  -  اسحب 
بها  يمكن  بطريقة  األعلى  ناحية  عليه  الضغط 

إخراجه من المشابك العلوية.
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16.3 فحص وصيانة الجهاز السنوية.
وينبغي أن تقوم بإجراء عمليات التفتيش والصيانة 

التالية على األقل مرة كل سنة.
ـ نظف المبدالت الحرارية لألدخنة.

ـ نظف الشعلة الرئيسية.
ـ  تحقق بصريا من عدم وجود كسر في جهاز الشفط 

أو تدهور أو تآكل.
ـ تحقق من انتظام اإلشعال والتشغيل.

ـ  تحقق من المعايرة الصحيحة للشعلة في مرحلتي 
الماء الصحي والتدفئة.

وضبط  التحكم  ألدوات  السليم  األداء  من  ـ  تحقق 
الجهاز وبصفة خاصة: 

ـ تدخل مفتاح قطع التيار الموجود خارج الغالية؛  
ـ تدخل ثرموستات لضبط النظام؛  

ـ تدخل الثرموستات لضبط الماء الصحي.  
وفي  الجهاز  في  الغاز  دائرة  إحكام  من  ـ  تحقق 

النظام الداخلي.
ـ  تحقق من تدخل أداة ضد انقطاع الغاز والتحكم في 
اللهب والتأيين وأن وقت التدخل أقل من 10 ثوان.
ـ تحقق بصريا من عدم تسرب المياه وعدم وجود 

أكسدة من و على الوصالت.
أمان  صمامات  انسداد  عدم  من  بصريا  تفقد  ـ 

تصريف المياه.
بعد  التسخين،  تمدد  وعاء  حمولة  أن  من  ـ  تحقق 
تصريف ضغط النظام بجعله صفر )يمكن قراؤته 

على مقياس الضغط الغالية(، تبلغ 1.0 بار.
)والنظام  للنظام  الساكن  الضغط  أن  من  ـ  تأكد 
بارد وبعد إعادة تحميل النظام باستخدام صنبور 

التعبئة( بين 1 و 1.2 بار. 
ـ  تفقد بصريا من أن أدوات األمان والتحكم لم يتم 
العبث بها و/أو قطعت دائرتها الكهربية وبصفة 

خاصة:
ـ ثرموستات األمان على درجة الحرارة؛  

ـ برسوستات المياه؛  
ـ ثرموستات مراقبة تصريف األدخنة.  

ـ  تحقق من حفظ وسالمة النظام الكهربائي، وعلى 
األخص:

في  تكون  أن  يجب  بالكهرباء  اإلمداد  ـ  أسالك   
مكانها داخل ممرات األسالك؛

ـ ال يجب أن تكون هناك آثار لسواد أو حروق.   
من  للجهاز،  الدورية  الصيانة  بمناسبة  مالحظة: 
الضروري تنفيذ مراجعة وصيانة للنظام الحراري، 

بما يتوافق ما هو مبين في القوانين السارية.
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Примітка: витрати газу відносяться до теплової 
потужності нижче температури 15°C та при тиску 
1013 мбар. Тиск газу на пальнику заміряний при 
температурі 15°C.

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА  
ПОТУЖНІСТЬ

ТЕПЛОВА  
ПОТУЖНІСТЬ

ОПАЛ
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У 
ФОРСУНКАХ
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У 
ФОРСУНКАХ
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У 
ФОРСУНКАХ
ПАЛЬНИКУ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,6 20296 2,74 14,00 142,8 2,05 28,00 285,5 2,01 35,60 363,0

23,0 19780 2,67 13,32 135,8 1,99 26,56 270,8 1,96 33,95 346,2

22,0 18920 2,55 12,22 124,6 1,91 24,26 247,4 1,87 31,29 319,1

21,0 18060 2,44 11,19 114,1 1,82 22,09 225,3 1,79 28,75 293,2

20,0 17200 2,32 10,21 104,1 1,73 20,05 204,4 1,71 26,32 268,4

19,0 16340 2,21 9,28 94,6 1,65 18,12 184,8 1,62 24,00 244,7

18,0 15480 2,10 8,40 85,7 1,57 16,31 166,3 1,54 21,78 222,1

17,0 14620 1,99 7,57 77,2 1,48 14,60 148,9 1,46 19,65 200,4

16,0 13760 1,87 6,79 69,3 1,40 13,00 132,6 1,38 17,61 179,6

15,0 12900 1,76 6,06 61,7 1,31 11,50 117,3 1,29 15,67 159,8

14,0 12040 1,65 5,36 54,7 1,23 10,10 103,0 1,21 13,81 140,8

13,0 11180 1,54 4,71 48,1 1,15 8,80 89,8 1,13 12,03 122,6

12,0 10320 1,43 4,11 41,9 1,06 7,60 77,5 1,05 10,33 105,3

11,0 9460 1,31 3,54 36,1 0,98 6,49 66,2 0,96 8,71 88,8

10,0 8600 1,20 3,02 30,8 0,90 5,47 55,8 0,88 7,17 73,1

9,5 8170 1,14 2,77 28,3 0,85 5,00 51,0 0,84 6,43 65,5

8,0 6880
ГВП

0,97 2,10 21,4 0,73 3,73 38,0 0,71 4,31 44,0

7,0 6020 0,86 1,70 17,3 0,64 3,00 30,6 0,63 3,00 30,6

3.18 ПАРАМЕТРИ ЗГОРЯННЯ.

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,80 0,80

тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Масові витрати димових газів при номінальній потужності kg/h 68 65 69

Масові витрати димових газів при мінімальній потужності kg/h 61 60 69

CO2 при номін./мін. потужності % 5,35 / 1,78 6,50 / 2,10 6,10 / 1,80

CO при 0%  O2 при номін./мін. потужності ppm 79 / 86 151 / 100 95 / 137

NOX при 0%  O2 при номін./мін. потужності ppm 58 / 12 110 / 15 97 / 12

Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 106 102

Температура димових газів при мінінальній потужності °C 85 85 76
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Примітка: витрати газу відносяться до теплової 
потужності нижче температури 15°C та при тиску 
1013 мбар. Тиск газу на пальнику заміряний при 
температурі 15°C.

3.17 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА  
ПОТУЖНІСТЬ

ТЕПЛОВА  
ПОТУЖНІСТЬ

ОПАЛ
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У 
ФОРСУНКАХ
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У 
ФОРСУНКАХ
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У 
ФОРСУНКАХ
ПАЛЬНИКУ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,6 20296 2,74 14,00 142,8 2,05 28,00 285,5 2,01 35,60 363,0

23,0 19780 2,67 13,32 135,8 1,99 26,56 270,8 1,96 33,95 346,2

22,0 18920 2,55 12,22 124,6 1,91 24,26 247,4 1,87 31,29 319,1

21,0 18060 2,44 11,19 114,1 1,82 22,09 225,3 1,79 28,75 293,2

20,0 17200 2,32 10,21 104,1 1,73 20,05 204,4 1,71 26,32 268,4

19,0 16340 2,21 9,28 94,6 1,65 18,12 184,8 1,62 24,00 244,7

18,0 15480 2,10 8,40 85,7 1,57 16,31 166,3 1,54 21,78 222,1

17,0 14620 1,99 7,57 77,2 1,48 14,60 148,9 1,46 19,65 200,4

16,0 13760 1,87 6,79 69,3 1,40 13,00 132,6 1,38 17,61 179,6

15,0 12900 1,76 6,06 61,7 1,31 11,50 117,3 1,29 15,67 159,8

14,0 12040 1,65 5,36 54,7 1,23 10,10 103,0 1,21 13,81 140,8

13,0 11180 1,54 4,71 48,1 1,15 8,80 89,8 1,13 12,03 122,6

12,0 10320 1,43 4,11 41,9 1,06 7,60 77,5 1,05 10,33 105,3

11,0 9460 1,31 3,54 36,1 0,98 6,49 66,2 0,96 8,71 88,8

10,0 8600 1,20 3,02 30,8 0,90 5,47 55,8 0,88 7,17 73,1

9,5 8170 1,14 2,77 28,3 0,85 5,00 51,0 0,84 6,43 65,5

8,0 6880
ГВП

0,97 2,10 21,4 0,73 3,73 38,0 0,71 4,31 44,0

7,0 6020 0,86 1,70 17,3 0,64 3,00 30,6 0,63 3,00 30,6

3.18 ПАРАМЕТРИ ЗГОРЯННЯ.

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,80 0,80

тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Масові витрати димових газів при номінальній потужності kg/h 68 65 69

Масові витрати димових газів при мінімальній потужності kg/h 61 60 69

CO2 при номін./мін. потужності % 5,35 / 1,78 6,50 / 2,10 6,10 / 1,80

CO при 0%  O2 при номін./мін. потужності ppm 79 / 86 151 / 100 95 / 137

NOX при 0%  O2 при номін./мін. потужності ppm 58 / 12 110 / 15 97 / 12

Температура димових газів при номінальній потужності °C 101 106 102

Температура димових газів при мінінальній потужності °C 85 85 76
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3.17 PUISSANCE THERMIQUE VARIABLE.

3.18 PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION.

G20 G30 G31
Diamètre du gicleur gaz mm 1,30 0,80 0,80
pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 68 65 69
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 60 60 69
CO2 à Q. Nom./Min. % 5,35 / 1,80 6,50 / 2,10 6,10 / 1,80
CO à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. ppm 79 / 86 151 / 100 95 / 137
NOX à 0 % de O2 à Q. Nom./Min. ppm 58 / 12 110 / 15 97 / 12
Température fumées à puissance nominale °C 101 106 102
Température fumées à puissance minimum °C 85 85 76

MÉTHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THERMIQUE

C
H
A
U
F
F
A
G
E

+

SANIT.

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. GICLEURS 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. GICLEURS 
BRÛLEUR

DÉBIT GAZ 
BRÛLEUR

PRESS. GICLEURS 
BRÛLEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,6 20296 2,74 14,00 142,8 2,05 28,00 285,5 2,01 35,60 363,0
23,0 19780 2,67 13,32 135,8 1,99 26,56 270,8 1,96 33,95 346,2
22,0 18920 2,55 12,22 124,6 1,91 24,26 247,4 1,87 31,29 319,1
21,0 18060 2,44 11,19 114,1 1,82 22,09 225,3 1,79 28,75 293,2
20,0 17200 2,32 10,21 104,1 1,73 20,05 204,4 1,71 26,32 268,4
19,0 16340 2,21 9,28 94,6 1,65 18,12 184,8 1,62 24,00 244,7
18,0 15480 2,10 8,40 85,7 1,57 16,31 166,3 1,54 21,78 222,1
17,0 14620 1,99 7,57 77,2 1,48 14,60 148,9 1,46 19,65 200,4
16,0 13760 1,87 6,79 69,3 1,40 13,00 132,6 1,38 17,61 179,6
15,0 12900 1,76 6,06 61,7 1,31 11,50 117,3 1,29 15,67 159,8
14,0 12040 1,65 5,36 54,7 1,23 10,10 103,0 1,21 13,81 140,8
13,0 11180 1,54 4,71 48,1 1,15 8,80 89,8 1,13 12,03 122,6
12,0 10320 1,43 4,11 41,9 1,06 7,60 77,5 1,05 10,33 105,3
11,0 9460 1,31 3,54 36,1 0,98 6,49 66,2 0,96 8,71 88,8
10,0 8600

SANIT.

1,20 3,02 30,8 0,90 5,47 55,8 0,88 7,17 73,1
9,5 8170 1,14 2,77 28,3 0,85 5,00 51,0 0,84 6,43 65,5
8,0 6880 0,97 2,10 21,4 0,73 3,73 38,0 0,71 4,31 44,0
7,0 6020 0,86 1,70 17,3 0,64 3,00 30,6 0,63 3,00 30,6

N.B.: les débits de gaz se réfèrent au pouvoir 
calorifique inférieur à la température de 15 °C 
et à la pression de 1 013 mbar. Les pressions sur 
le brûleur se réfèrent à l’utilisation du gaz à la 
température de 15 °C.
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القوة الحرارية المتغيرة.  17.3

عوامل االحتراق المتغيرة  18.3

G20G30G31
1.300.800.80)ملم(قطر محقن الغاز

mm H2O()204( 20)296( 29)377( 37(ضغط التغذية بالتيار
kg/h686569كمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية

kg/h606069كمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية الدنيا
CO2 a Q%1.80 / 5.352.10 / 6.501.80 / 6.10. اسمي/أدنى

CO a 0% di O2 a Qppm86 / 79100 / 151137 / 95. اسمي/أدنى
NOX a 0% di O2 a Qppm12 / 5815 / 11012 / 97. اسمي/أدنى

101106102°مدرجة حرارة األدخنة بالقوة االسمية
858576°مدرجة حرارة األدخنة بأدتى قوة

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

القوة الحرارية

تدفئة
+

ماء عادية

ضغط محاقن الموقدسعة غاز الموقدضغط محاقن الموقدسعة غاز الموقدضغط محاقن الموقدسعة غاز الموقد

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

23.6202962.7414.00142.82.0528.00285.52.0135.60363.0
23.0197802.6713.32135.81.9926.56270.81.9633.95346.2
22.0189202.5512.22124.61.9124.26247.41.8731.29319.1
21.0180602.4411.19114.11.8222.09225.31.7928.75293.2
20.0172002.3210.21104.11.7320.05204.41.7126.32268.4
19.0163402.219.2894.61.6518.12184.81.6224.00244.7
18.0154802.108.4085.71.5716.31166.31.5421.78222.1
17.0146201.997.5777.21.4814.60148.91.4619.65200.4
16.0137601.876.7969.31.4013.00132.61.3817.61179.6
15.0129001.766.0661.71.3111.50117.31.2915.67159.8
14.0120401.655.3654.71.2310.10103.01.2113.81140.8
13.0111801.544.7148.11.158.8089.81.1312.03122.6
12.0103201.434.1141.91.067.6077.51.0510.33105.3
11.094601.313.5436.10.986.4966.20.968.7188.8
10.08600

ماء عادية

1.203.0230.80.905.4755.80.887.1773.1
9.581701.142.7728.30.855.0051.00.846.4365.5
8.068800.972.1021.40.733.7338.00.714.3144.0
7.060200.861.7017.30.643.0030.60.633.0030.6

مالحظة هامة: سعة الغاز تعود إلى القدرة الحرارية 
مئوية وضغط  درجة   15 دون  ما  إلى  تقل  التي 
1013 م.بار. ضغوط الشعلة تحيل إلى استخدام 

الغاز على درجة حرارة 15 درجة مئوية.
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- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на вході 
2 бари при температурі на вході 15°C; значення 
заміряються відразу ж на виході з котла, 
враховуючи, що для отримання заявлених 
даних необхідне змішування з холодною 
водою.

- Максимальна шумова пот ужність під 
час роботи котла < 55дБа. Замір звукової 
потужності відноситься до випробувань 
з напівзакритою камерою з працюючим 
котлом на максимальній теплопродуктивності, 
з протягом димових труб відповідно до 
розпоряджень чинного законодавства.

3.19 ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номінальна теплова продуктивність кВт (ккал/год) 25,9 (22279)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,1 (6968)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,8 (9300)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,0 (6020)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,5 (8170)
ККД при номінальній потужності % 91,1
ККД при  30% від номінальної потужності % 90,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 2,10 / 1,05
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,8 / 0,47
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 35 - 80
Загальний об’єм розширювального баку l 4,2
Підпор в розширювальному баці bar 1
Вміст води в теплогенераторі l 0,7
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 30,40 (3,10)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 35 - 55
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах л/хв 7,0
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 2,0
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 10,4
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,1
Вага повного котла kg 25,3
Вага порожнього котла kg 24,6
Електричне підключення V/Hz 220/50
Номінальне споживання A 0,45
Установлена електрична потужність W 105
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 85
Потужність, споживана вентилятором W IPX4D
Клас електричного захисту котла - 1,3
Клас NOX - 3
Зважений  NOX mg/kWh 137
Зважений  CO mg/kWh 53
Тип агрегату B11BS
Категорія II2H3+
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- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на вході 
2 бари при температурі на вході 15°C; значення 
заміряються відразу ж на виході з котла, 
враховуючи, що для отримання заявлених 
даних необхідне змішування з холодною 
водою.

- Максимальна шумова пот ужність під 
час роботи котла < 55дБа. Замір звукової 
потужності відноситься до випробувань 
з напівзакритою камерою з працюючим 
котлом на максимальній теплопродуктивності, 
з протягом димових труб відповідно до 
розпоряджень чинного законодавства.

3.19 ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Номінальна теплова продуктивність кВт (ккал/год) 25,9 (22279)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,1 (6968)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,8 (9300)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,0 (6020)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,5 (8170)
ККД при номінальній потужності % 91,1
ККД при  30% від номінальної потужності % 90,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 2,10 / 1,05
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,8 / 0,47
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 35 - 80
Загальний об’єм розширювального баку l 4,2
Підпор в розширювальному баці bar 1
Вміст води в теплогенераторі l 0,7
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 30,40 (3,10)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води кВт (ккал/год) 23,6 (20296)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 35 - 55
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах л/хв 7,0
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 2,0
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 10,4
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,1
Вага повного котла kg 25,3
Вага порожнього котла kg 24,6
Електричне підключення V/Hz 220/50
Номінальне споживання A 0,45
Установлена електрична потужність W 105
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 85
Потужність, споживана вентилятором W IPX4D
Клас електричного захисту котла - 1,3
Клас NOX - 3
Зважений  NOX mg/kWh 137
Зважений  CO mg/kWh 53
Тип агрегату B11BS
Категорія II2H3+
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- Les données relatives au rendement d'eau 
chaude sanitaire se réfèrent à une pression d'en-
trée dynamique de 2 bar et à une température 
d'entrée de 15 °C  ; les valeurs sont mesurées 
immédiatement à la sortie de la chaudière 
en considérant que pour obtenir les données 
déclarées le mélange avec de l'eau froide est 
nécessaire.

- La puissance sonore maximum émise pendant 
le fonctionnement de la chaudière est inférieure 
à 55 dBA. La mesure de puissance sonore se 
réfère à des essais en chambre demi-anéchoïque 
avec une chaudière fonctionnant à un débit 
thermique maximum, avec extension du tuyau 
d'évacuation des fumées selon les normes de 
produit.

3.19 DONNÉES TECHNIQUES.

Débit thermique nominal kW (kcal/h) 25,9 (22279)
Débit thermique minimum sanitaire kW (kcal/h) 8,1 (6968)
Débit thermique minimum chauffage kW (kcal/h) 10,8 (9300)
Puissance thermique nominale (utile) kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Puissance thermique minimum sanitaire (utile) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Puissance thermique minimum chauffage (utile) kW (kcal/h) 9,5 (8170)
Rendement thermique utile à la puissance nominale % 91,1
Rendement thermique utile à la charge de 30 % de la puissance nominale % 90,3
Perte de chaleur sur l'enveloppe avec brûleur On/Off % 2,10 / 1,05
Perte de chaleur sur la cheminée avec brûleur On/Off % 6,80 / 0,47
Pression max. d'exercice circuit de chauffage bar 3
Température max. d'exercice circuit de chauffage °C 90
Température réglable de chauffage °C 35 - 80
Vase d'expansion de l'installation volume total l 4,2
Pré-charge vase d'expansion bar 1
Contenu d'eau du générateur l 0,7
Hauteur manométrique disponible avec débit de 1000 l/h kPa (m H2O) 30,4 (3,10)
Puissance thermique utile production d'eau chaude kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Température réglable eau chaude sanitaire °C 35 - 55
Limiteur de flux sanitaire à 2 bar l/min 7,0
Pression min. (dynamique) circuit sanitaire bar 0,3
Pression max. d'exercice circuit sanitaire bar 10
Prélèvement minimum d'eau chaude sanitaire l/min 2,0
Débit spécifique (∆T 30 °C) l/min 10,4
Capacité de prélèvement continu (∆T 30 °C) l/min 11,1
Poids chaudière pleine kg 25,3
Poids chaudière vide kg 24,6
Branchement électrique V/Hz 230/50
Absorption nominale A 0,45
Puissance électrique installée W 105
Puissance absorbée par le circulateur W 85
Protection installation électrique appareil - IPX4D
Résistance du circuit des fumées de la chaudière Pa 1,3
Classe NOX - 3
NOX pondéré mg/kWh 137
CO pondéré mg/kWh 53
Type d'appareil B11BS

Catégorie II2H3+
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القوة الحرارية المتغيرة.  17.3

عوامل االحتراق المتغيرة  18.3

G20G30G31
1.300.800.80)ملم(قطر محقن الغاز

mm H2O()204( 20)296( 29)377( 37(ضغط التغذية بالتيار
kg/h686569كمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية

kg/h606069كمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية الدنيا
CO2 a Q%1.80 / 5.352.10 / 6.501.80 / 6.10. اسمي/أدنى

CO a 0% di O2 a Qppm86 / 79100 / 151137 / 95. اسمي/أدنى
NOX a 0% di O2 a Qppm12 / 5815 / 11012 / 97. اسمي/أدنى

101106102°مدرجة حرارة األدخنة بالقوة االسمية
858576°مدرجة حرارة األدخنة بأدتى قوة

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

القوة الحرارية

تدفئة
+

ماء عادية

ضغط محاقن الموقدسعة غاز الموقدضغط محاقن الموقدسعة غاز الموقدضغط محاقن الموقدسعة غاز الموقد

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

23.6202962.7414.00142.82.0528.00285.52.0135.60363.0
23.0197802.6713.32135.81.9926.56270.81.9633.95346.2
22.0189202.5512.22124.61.9124.26247.41.8731.29319.1
21.0180602.4411.19114.11.8222.09225.31.7928.75293.2
20.0172002.3210.21104.11.7320.05204.41.7126.32268.4
19.0163402.219.2894.61.6518.12184.81.6224.00244.7
18.0154802.108.4085.71.5716.31166.31.5421.78222.1
17.0146201.997.5777.21.4814.60148.91.4619.65200.4
16.0137601.876.7969.31.4013.00132.61.3817.61179.6
15.0129001.766.0661.71.3111.50117.31.2915.67159.8
14.0120401.655.3654.71.2310.10103.01.2113.81140.8
13.0111801.544.7148.11.158.8089.81.1312.03122.6
12.0103201.434.1141.91.067.6077.51.0510.33105.3
11.094601.313.5436.10.986.4966.20.968.7188.8
10.08600

ماء عادية

1.203.0230.80.905.4755.80.887.1773.1
9.581701.142.7728.30.855.0051.00.846.4365.5
8.068800.972.1021.40.733.7338.00.714.3144.0
7.060200.861.7017.30.643.0030.60.633.0030.6

مالحظة هامة: سعة الغاز تعود إلى القدرة الحرارية 
مئوية وضغط  درجة   15 دون  ما  إلى  تقل  التي 
1013 م.بار. ضغوط الشعلة تحيل إلى استخدام 

الغاز على درجة حرارة 15 درجة مئوية.
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الساخن  الصحي  الماء  بأداء  الخاصة  -  البيانات 
تعود إلى ضغط دخول ديناميكي قدره 2 بار على 
درجة حرارة دخول 15 مئوية؛ القيم تم أخذها 
فور الخروج من الغالية الساخنة مع األخذ في 
االعتبار أنه للحصول على البيانات المعلنة من 

الضروري خلط الماء الساخن بالماء البارد.
تشغيل  أثناء  الصادر  للصوت  القصوى  -  القدرة 
الغالية هي > 55 دي بي إيه. يعود قياس القدرة 
الصوتية إلى تجارب في الغرفة المعزولة صوتيا 
والغالية تعمل واالنتاجية الحرارية القصوى مع 

تمدد أنابيب الدخان حسب قواعد المنتج.

البيانات التقنية   19.3
)kW )kcal/h(25.9 )22279السعة الحرارية االسمية

)kW )kcal/h(8.1 )6968أدنى سعة حرارية للمياه العادية
)kW )kcal/h(10.8 )9300أدنى سعة حرارية للتدفئة

)kcal/h(23.6 )20296( kWالسعة الحرارية االسمية )المفيدة(
)kcal/h(7.0 )6020( kWأدنى سعة حرارية للمياه العادية )المفيدة(

)kcal/h(9.5 )8170( kWأدنى سعة حرارية للتدفئة )المفيدة(
91.1%المردود أو األداء الحراري المفيد على القوة االسمية

90.3%المردود أو األداء الحراري المفيد بنسية %30 على القوة االسمية
On/Off 2.10 / 1.05%تسرب الحرارة إلى الغالف والشعلة

 On/Off 6.80 / 0.47%تسرب الحرارة إلى المدخنة والشعلة
3بارأقصى ضفط تشغيلي لدائرة التدفئة

90°مأقصى درجة حرارة تشغيلية لدائرة التدفئة
35 – 80°مدرجة حرارة التدفئة قابلة للضبط
l4.2وعاء تمدد والنظام بكامل حجمه

1بارتعبئة وعاء التمدد
l0.7محتوى الماء في محول الطاقة

)kPa )m H2O(30.4 )3.10أكبر قيمة متاحة واالنتاجية 1000 لتر في الساعة
)kW )kcal/h(23.6 )20296القوة الحرارية المفية إلنتاج الماء الساخن
35 – 55°مدرجة حرارة المياه الساخنة قابلة للضبط

7.0ل/دمحدد المياه العادية على 2 بار
0.3بارأدنى ضغط )ديناميكي( لدائرة المياه العادية

10بارأقصى ضفط تشغيلي لدائرة المياه العادية
2.0ل/داستخراج أدنى كمية من المياه العادية

10.4ل/دسعة محددة )∆T  ـــ 30  ْ م(
11.1ل/دسعة االستخدام المستمر )∆T  ـــ 30  ْ م(

25.3كجموزن الغالية مليئة
24.6كجموزن الغالية فارغة
V/Hz230/50التوصيل الكهربي.
A0.45االستهالك االسمي

105واتالقوة الكهربائية المركبة
85واتالقوة الكهربائية الممتصة من الدائرة

IPX4D-حماية تمديدات الجهاز الكهربائية
Pa1.3عنصر مقاومة دائرة عوادم االحتراق في الغالية

NOX 3-فئة
NOXmg/kWh137 معتدل
COmg/kWh53 معتدل
B11BSنوع الجهاز

+II2H3الفئة
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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

3.20 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx

3.20 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UKR
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx

3.20 LÉGENDE DE LA PLAQUE DE DONNÉES.

N.B. : les données techniques sont indiquées sur la plaque de données dans la chaudière

FRA
Md Modèle

Cod. Md Code du modèle

Sr N° Numéro de série

CHK Check (contrôle)

Cod. PIN Code PIN

Type Typologie de l’installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Débit thermique minimum du sanitaire

Qn min. Débit thermique minimum du chauffage

Qnw max. Débit thermique maximum du sanitaire

Qn max. Débit thermique maximum du chauffage

Pn min. Puissance thermique minimum

Pn max. Puissance thermique maximum

PMS Pression maximum de l'installation

PMW Pression maximum du sanitaire

D Débit spécifique

TM Température maximum de travail

NOx Class Classe NOx
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رشح رموز بطاقة البيانات  20.3

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

مالحظة هامة: البيانات الفنية مدونة عىل بطاقة بيانات الغالية

ARA
Md املوديل

Cod. Md كود

Sr N° الرقم املتسلسل

CHK كشف )فحص(

Cod. PIN PIN كود

Type )ref. CEN TR 1749( نوع الرتكيب

Qnw min. أدىن قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn min. أدىن قدرة حرارية للتدفئة

Qnw max. أقىص قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn max. أقىص قدرة حرارية للتدفئة

Pn min. أدىن قدرة حرارية

Pn max. أقىص قدرة حرارية

PMS أقىص ضغط للجهاز

PMW أقىص ضغط للدائرة الصحية

D القدرة الخاصة

TM أقىص درجة حرارة للعمل

NOx Class NOx صنف
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رشح رموز بطاقة البيانات  20.3

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

مالحظة هامة: البيانات الفنية مدونة عىل بطاقة بيانات الغالية

ARA
Md املوديل

Cod. Md كود

Sr N° الرقم املتسلسل

CHK كشف )فحص(

Cod. PIN PIN كود

Type )ref. CEN TR 1749( نوع الرتكيب

Qnw min. أدىن قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn min. أدىن قدرة حرارية للتدفئة

Qnw max. أقىص قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn max. أقىص قدرة حرارية للتدفئة

Pn min. أدىن قدرة حرارية

Pn max. أقىص قدرة حرارية

PMS أقىص ضغط للجهاز

PMW أقىص ضغط للدائرة الصحية

D القدرة الخاصة

TM أقىص درجة حرارة للعمل

NOx Class NOx صنف

21
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Уповноважений Представник в Україні:

ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»
за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Пшенична, 9.
У разі виникнення питань звертайтесь за телефоном гарячої лінії:
0800-50-70-45 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів на території України)

Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua
Гарантія на котли Immergas дійсна в термін зазначений в гарантійних зобов’язаннях, що поставляються з котлами.
Термін служби виробу вказаний у гарантійних зобовязаннях.
Дата виготовлення вказана на виробі.
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