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UAКерівництво з експлуатації 
по експлуатації та

попередження

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 23,6 кВт, 
мін. 7,0 - 9,5 кВт

Тип камери згорання: 
з відкритою камерою 
згорання

Клас NOx: 4

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

 Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
100 Вт 

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП: 
1 МПа

Максимальна 
температура 
опалення: 90 °С

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

Дякуємо Вам за те, що придбали виріб Immergas - продукт високої якості за гарантією довготривалої та безпечної експлуатації. Як Клієнти 
Immergas, Ви завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого уповноваженого Технічного Сервісу, що регулярно проходить 
підготовку та перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки, 
де наведено важливу інформацію відносно правильної експлуатації приладу, при дотриманні якої Ви завжди зможете бути задоволені продукцією 
Immergas.
Радимо Вам у разі необхідності втручання для ремонту або планового технічного обслуговування завжди звертатися до уповноважених Центрів 
Immergas: саме вони мають у своєму розпорядженні запасні частини від виробника, а їх персонал пройшов спеціальну та ретельну підготовку 
безпосередньо від виробника.

Загальні рекомендації

Усі вироби Immergas захищені відповідною упаковкою для транспортування.
Одержані вироби повинні зберігатися у сухому приміщенні, захищеному від непогоди.
Технічний посібник є невід'ємною і важливою складовою частиною виробу, і повинен надаватися новому користувачеві у разі передачі права 
власності на сам виріб.
Посібник повинен акуратно зберігатися і ретельно вивчатися, оскільки приведені у ньому вказівки та рекомендації дуже важливі в плані 
технічної безпеки на фазах установки, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей технічний посібник містить технічну інформацію щодо установки котельних агрегатів Immergas. У плані інших питань, пов'язаних з 
установкою самих котлів (наприклад, охорона праці на робочому місці, охорона навколишнього середовища, правила техніки безпеки на робочому 
місці) необхідно дотримуватися встановлених норм та положень чинного законодавства та загальних принципів поводження з технікою.
Згідно положень чинного законодавства системи повинні розробляти та встановлювати уповноважені на проведення таких робіт спеціалісти, 
у габаритних рамках, передбачених чинним законодавством. Установка та технічне обслуговування повинні проводитися відповідно чинних 
норм, підготовленим кваліфікованим персоналом згідно інструкцій, отриманих від виробника; під кваліфікованим персоналом мається на увазі 
персонал, що має відповідну технічну спеціальну підготовку у сфері таких систем, як передбачено чинним законодавством.
Невірна установка або монтаж приладу та/або його складових, додаткових пристроїв та устаткування Immergas можуть призвести до 
непередбачених наслідків у відношенні до людей, тварин та речей. Уважно ознайомтеся з інструкціями до приладу для його вірної установки.
Технічне обслуговування повинно здійснюватися уповноваженим технічним персоналом, Служба технічного сервісу Immergas - гарантія високої 
кваліфікації та професіональності.
Прилад повинен використовуватися виключно для тієї мети, для якої він був виготовлений. Будь-яке інше використання є невірним, а отже 
- потенційно небезпечним.
У випадку помилок при установці, роботі або технічному обслуговуванні, пов'язаних з недотриманням чинних технічних норм, правил та 
вимог, а також інструкцій, наведених у цьому посібнику (або наданих у іншій формі виробником) буде відхилено будь-яку відповідальність, 
контрактну та за рамками контракту, з боку виробника за можливу шкоду, а гарантія на пристрій втратить дію.

Виробник не несе ніякої відповідальності за друкарські помилки або помилки при перекладі, залишаючи за собою право на внесення змін та 
доповнень до технічних та комерційних посібників та матеріалів без будь-якого попередження.

Продукт не призначений для країн ЄС

Шановні клієнти,

Дякуємо Вам за те, що придбали виріб Immergas - продукт високої якості за гарантією довготривалої та безпечної експлуатації. Як Клієнти 
Immergas, Ви завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого уповноваженого Технічного Сервісу, що регулярно проходить 
підготовку та перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки, 
де наведено важливу інформацію відносно правильної експлуатації приладу, при дотриманні якої Ви завжди зможете бути задоволені продукцією 
Immergas.
Радимо Вам у разі необхідності втручання для ремонту або планового технічного обслуговування завжди звертатися до уповноважених Центрів 
Immergas: саме вони мають у своєму розпорядженні запасні частини від виробника, а їх персонал пройшов спеціальну та ретельну підготовку 
безпосередньо від виробника.

Загальні рекомендації

Усі вироби Immergas захищені відповідною упаковкою для транспортування.
Одержані вироби повинні зберігатися у сухому приміщенні, захищеному від непогоди.
Технічний посібник є невід'ємною і важливою складовою частиною виробу, і повинен надаватися новому користувачеві у разі передачі права 
власності на сам виріб.
Посібник повинен акуратно зберігатися і ретельно вивчатися, оскільки приведені у ньому вказівки та рекомендації дуже важливі в плані 
технічної безпеки на фазах установки, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей технічний посібник містить технічну інформацію щодо установки котельних агрегатів Immergas. У плані інших питань, пов'язаних з 
установкою самих котлів (наприклад, охорона праці на робочому місці, охорона навколишнього середовища, правила техніки безпеки на робочому 
місці) необхідно дотримуватися встановлених норм та положень чинного законодавства та загальних принципів поводження з технікою.
Згідно положень чинного законодавства системи повинні розробляти та встановлювати уповноважені на проведення таких робіт спеціалісти, 
у габаритних рамках, передбачених чинним законодавством. Установка та технічне обслуговування повинні проводитися відповідно чинних 
норм, підготовленим кваліфікованим персоналом згідно інструкцій, отриманих від виробника; під кваліфікованим персоналом мається на увазі 
персонал, що має відповідну технічну спеціальну підготовку у сфері таких систем, як передбачено чинним законодавством.
Невірна установка або монтаж приладу та/або його складових, додаткових пристроїв та устаткування Immergas можуть призвести до 
непередбачених наслідків у відношенні до людей, тварин та речей. Уважно ознайомтеся з інструкціями до приладу для його вірної установки.
Технічне обслуговування повинно здійснюватися уповноваженим технічним персоналом, Служба технічного сервісу Immergas - гарантія високої 
кваліфікації та професіональності.
Прилад повинен використовуватися виключно для тієї мети, для якої він був виготовлений. Будь-яке інше використання є невірним, а отже 
- потенційно небезпечним.
У випадку помилок при установці, роботі або технічному обслуговуванні, пов'язаних з недотриманням чинних технічних норм, правил та 
вимог, а також інструкцій, наведених у цьому посібнику (або наданих у іншій формі виробником) буде відхилено будь-яку відповідальність, 
контрактну та за рамками контракту, з боку виробника за можливу шкоду, а гарантія на пристрій втратить дію.

Виробник не несе ніякої відповідальності за друкарські помилки або помилки при перекладі, залишаючи за собою право на внесення змін та 
доповнень до технічних та комерційних посібників та матеріалів без будь-якого попередження.
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Sayın Müşterimiz;

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas 
Müşterisi olmanız sıfatıyla, kazanınızın devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki sayfaları dikkatlice okuyun: burada, uyulduğu taktirde Immergas ürününden memnun kalmanızı garanti edecek, cihazın doğru 
kullanımı hakkındaki tavsiyeleri bulabilirsiniz.
Her türlü olağan bakım için Immergas Yetkili Teknik Servislerine müracaat edin: sahip oldukları orijinal parçalar ve doğrudan imalatçı tarafından sağlanan 
özel eğitimleri ile hizmetinizde olacaklardır.

Genel uyarılar

Bütün Immergas ürünleri uygun nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir.
Ürün, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.
Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve aracın mülkiyet değişimi veya devredilmesi halinde dahi kullanıcıya teslim edilmelidir.
Söz konusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içermesinden ötürü gerektiğinde 
başvurulabilir olması gerekmektedir.
Kullanım kitapçığı Immergas kazanların kurulumu ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Kazanların kurulumu ile ilgili diğer konular için (örneğin iş güvenliği, 
çevre koruma, iş kazalarının önlenmesi), mevzuatlara ve teknik kurallara uyulması gerekmektedir.
Yasalar gereğince, tesisatlar yetkili kişiler tarafından, yasalarca belirlenen boyutsal sınırlamada çerçevesinde tasarlanmalıdır. Montaj ve bakım işlemlerinin, 
yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretici firma talimatları doğrultusunda tesisat sektöründe yeterli teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye 
sahip uzman yetkili personel tarafından yapılması gerekmektedir.
Cihazın ve/veya Immergas üretimi olan parça, aksesuar, kit ve donanımların hatalı montaj veya kurulumu, kişi, hayvan veya nesnelerde önceden tahmin 
edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir kurulum için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.
Cihazın bakım işlemlerinin yetkili ve uzman teknik personel tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, Immergas Yetkili Teknik Servis Merkezleri bu konuda 
kalite ve profesyonelliği hususunda bir teminat teşkil etmektedirler.
Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalı kullanıma 
girmekte ve tehlike teşkil etmektedir.
Montaj, kullanım veya bakım işlemleri esnasında, yürürlükteki yasal düzenlemelere veya standartlar ile işbu kitapçıkta yer alan bilgilere (ve Üretici tarafından 
sunulan bilgi ve talimatlara) riayet edilmemesinden ötürü oluşabilecek hatalardan dolayı Üretici firmanın ne sözleşme kapsamı ne de sözleşme harici herhangi 
bir sorumluluğu olmayacağı gibi cihazın garantisinin geçerliliği sona erer.

Üretici, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik ve ticari belgelerinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutarak basım ya da yazım hatalarından 
ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Ürün, AB ülkelerinde kullanım için tasarlanmamıştır.

Estimado Cliente:

Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad que le garantiza muchos años de bienestar y seguridad. Usted podrá contar con el apoyo 
de un Servicio Autorizado de Asistencia Técnica fiable y actualizado, capaz de mantener constante la eficiencia de la caldera. Lea atentamente este manual 
de instrucciones de uso. Podemos asegurarle que, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto Immergas.
Si necesita efectuar reparaciones o mantenimiento ordinario diríjase a uno de nuestros Centros Autorizados Immergas, que disponen de técnicos altamente 
especializados y recambios originales.

Advertencias generales

Todos los productos Immergas están protegidos con un embalaje adecuado para el transporte.
El material debe ser almacenado en ambientes secos y al reparo de la intemperie.
Este manual de instrucciones es una parte esencial del producto y debe entregarse al nuevo usuario, incluso en caso de cambio de propiedad o sustitución.
El manual se debe conservar con cuidado y consultar atentamente, ya que contiene indicaciones de seguridad importantes para la fases de instalación, uso 
y mantenimiento.
Este manual de instrucciones contiene informaciones técnicas relativas a la instalación de las calderas Immergas. En lo referente a otros temas relacionados 
con la instalación de las calderas ( a nivel de ejemplo: seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente, prevención de accidentes laborales), es 
necesario respetar los dictámenes de la normativa vigente y los principios de la buena técnica. 
En conformidad con la legislación vigente, las instalaciones las deben proyectar profesionales habilitados en los límites dimensionales establecidos por la ley. La 
instalación y el mantenimiento deben ser efectuados en conformidad con las normas vigente según las instrucciones del fabricante y por personal habilitado 
y cualificado que posee la competencia técnica en el sector de las instalaciones como previsto por la ley.
La instalación o el montaje inadecuado del aparato y/o de los componentes, accesorios, kits y dispositivos Immergas podría dar lugar a problemáticas no 
previsibles a priori en relación con las personas, los animales, las cosas. Lea atentamente las instrucciones que acompañan al producto para una instalación 
correcta del mismo.
El mantenimiento requiere personal técnico autorizado. El Servicio autorizado de asistencia técnica Immergas es garantía de cualificación y profesionalidad.
El equipo se debe utilizar sólo para los fines para los que ha sido concebido. Cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto, peligroso.
El fabricante se exime de toda responsabilidad contractual y extracontractual por eventuales daños y la garantía del equipo queda anulada en caso de errores 
de instalación, uso o mantenimiento debidos al incumplimiento de la legislación técnica vigente o de las instrucciones del manual o del fabricante.

El fabbricante se exime de cualquier responsabilidad por errores de impresión o transcripción, reservándose el derecho de aportar a sus manuales técnicos 
y comerciales, cualquier modificación sin previo aviso.

Producto que no está destinado a países de la UE

Уважаемый клиент,

Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия компании Immergas, которая на долгое время обеспечит Вам комфорт и надёжность. 
Как клиент компании Immergas, вы всегда можете рассчитывать на нашу авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить 
постоянную и эффективную работу Вашего бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: вы сможете найти в них полезные 
советы по работе агрегата, соблюдение которых только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения котла фирмы Immergas.
При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании Immergas; 
они располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей 
фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

Все изделия Immergas защищены соответствующей упаковкой для транспортировки.
Такие материалы должны храниться сухих помещениях, защищенных от непогоды.
Инструкция по эксплуатации является важнейшей составной частью агрегата и должна быть передана новому пользователю, которому 
поручена его эксплуатация, в том числе, в случае смены его владельца.
Её следует тщательно хранить и внимательно изучать, так как в ней содержатся важные указания по безопасности монтажа, эксплуатации 
и техобслуживания агрегата.
В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. В отношении остальных вопросов, 
связанных с монтажом самих котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), 
необходимо придерживаться действующего законодательства и принципов разумной эксплуатации оборудования.
Согласно с действующему законодательству, проект установки должны разрабатывать только уполномоченные специалисты, в пределах 
параметров установленных Законом. Монтаж и техобслуживание агрегата должны производиться с соблюдением всех действующих норм 
и в соответствии с указаниями изготовителя квалифицированным персоналом, под которым понимаются лица, обладающие необходимой 
компетентностью в области соответствующего оборудования.
Ненадлежащий монтаж и установка агрегата и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
непредвиденные проблемы в отношении физических лиц, животных или имущества. Чтобы обеспечить правильный монтаж агрегата, 
внимательно ознакомьтесь с прилагаемыми к нему инструкциями.
Техобслуживание должно выполняться квалифицированным техническим персоналом; авторизованная Сервисная служба компании Immergas 
в этом смысле является гарантией квалификации и профессионализма.
Агрегат должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует 
считать неправильным и, следовательно, потенциально представляющим опасность.
В случае ошибок при монтаже, эксплуатации или техобслуживании, вызванных несоблюдением действующих технических норм и положений 
или указаний, содержащихся в настоящей инструкции (или в любом случае предоставленных изготовителем), с изготовителя снимается любая 
контрактная или внеконтрактная ответственность за могущий быть причиненным ущерб, а также аннулируется имевшаяся гарантия.

Производитель снимает с себя любую ответственность, вызванную ошибками печати или передачи текста и оставляет за собой право вносить 
в техническую и коммерческую документацию, любые изменения, без предупреждения.

Изделие не предназначено для стран ЕС

Cher Client,

Nous Vous félicitons d'avoir choisi un produit Immergas de haute qualité capable de vous assurer bien-être et sécurité pendant une longue période. Tout 
client d'Immergas 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 Immergas.
Adressez-vous, en cas de besoin d'intervention et d'entretien ordinaire, aux centres autorisés Immergas : ils disposent de composants originaux et se vantent 
d’une préparation spécifique soignée directement par le constructeur.

Avertissements généraux

Tous les produits Immergas 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 Immergas. 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 Immergas 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 Immergas 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.

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.

Produit non destiné aux pays UE

Dear Customer,

Our compliments for having chosen a top-quality Immergas product, able to assure well-being and safety for a long period of time. As an Immergas customer 
you can also count on a qualified after-sales service, prepared and updated to guarantee constant efficiency of your boiler. Read the following pages carefully: you 
will be able to draw useful suggestions regarding the correct use of the appliance, the respect of which, will confirm your satisfaction for the Immergas product.
For assistance and scheduled maintenance contact Authorised Immergas After-Sales centres: they have original spare parts and are specifically trained directly 
by the manufacturer. 

General recommendations

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

The manufacturer declines all liability due to printing or transcription errors, reserving the right to make any modifications to its technical and commercial 
documents without prior notice.

Product not intended for EU countries

Вытворца адхіляе любую адказнасць за памылкі друку або перазапісу, пакідаючы за сабой права ўносіць у свае тэхнічныя і камерцыйныя 
праспекты любыя змены без папярэдняга абвяшчэння

Паважаны кліент!

Мы віншуем вас за выбар прадукцыі высокай якасці Immergas, якая можа забяспечвать дабрабыт і бяспеку на пряцягу доўгага часу. У якасті 
кліента Immergas вы заўсёды можаце разлічваць на кваліфікаваную Упаўнаважанай сэрвіснай падтрымкі, падрыхтаванай і валодаючай апошняй 
інфармацыяй, каб забяспечыць пастаянную эфектыўнасць вашага катла. Уважліва прачытайце наступныя старонкі: яны могуць змяшчаць 
карысныя прапановы па правільнаму выкарыстанню ўсталявання, прытрымліванне якіх прывядзе да вашега задавальнення прадуктамі Immergas.
Калі ласка, у выпадку неабходнасці звяртайцеся Ўпаўнаважаныя сэрвісныя цэнтры Immergas для выканання рамонтных работ або тэнічнага 
абслугоўвання: у іх ёсць арыгінальныя запасныя часткі і пэўная падрыхтоўка, якая была атрымана пад кіраўніцтвам вытворцы.

Агульныя папярэджванні

Уся прадукцыя Immergas абаронена падыходнай транспартнай упакоўкай.
Матэрыял павінен захоўвацца ў сухім месцы, абароненым ад непагадзі.
Інструкцыя па эксплуатацыі з'яўляецца неад'емнай і важнай часткай прадукту і павінна быць перададзена новаму карыстальніку ў выпадку 
змены ўласніка.
Варта мець інструкцыі і чытаць іх уважліва, паколькі ў паведамленнях утрымліваецца важная інфармацыя для забеспячэння бяспекі падчас 
усталявання, выкарыстання і абслугоўвання.
Гэтая інструкцыя змяшчае тэхнічную інфармацыю па ўсталяванню катлоў Immergas. Што тычыцца іншых пытанняў, звязаных з устаноўкай 
саміх катлоў (напрыклад, бяспекай на працоўным месцы, аховай навакольнага асяроддзя, прадухіленнем няшчасных выпадкаў), неабходна 
паважаць загады дзеючага заканадаўства і прынцыпаў добрай тэхнікі.
У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам абсталяванне павінна быць распрацавана кваліфікаванымі спецыялістамі, у межах памераў, 
устаноўленых законам. Усталяванне і абслугоўванне павінны ажыццяўляцца ў адпаведнасці з дзеючымі правіламі, у адпаведнасці з інструкцыяй 
завода-вытворцы са стараны кваліфікаванага персанала, гэта азначае асобы з пэўным вопытам у вобласці абсталявання, як таго патрабуе закон.
Няправільная ўстаноўка або зборка ўсталявання і/ або кампанентаў, аксесуараў, камплектаў і прылад Immergas можа прывесці да ўзнікнення 
не прадказальных праблем адносна людзей, жывёл і рэчаў. Уважліва прачытайце інструкцыю, якая прыкладаецца да прылады для яе правільнай 
ўстаноўкі.
Тэхнічнае абслугоўванне павінна выконвацца кваліфікаваным спецыялістам, Упаўнаважаная служба тэхнічнай дапамогі Immergas уяўляе ў 
гэтым сэнсе гарантыю кваліфікацыі і прафесіяналізму.
Прыбор павінен выкарыстоўвацца толькі для тых мэт, для якіх ён быў распрацаваны. Любое іншае выкарыстанне лічыцца няправільным і, 
такім чынам, патэнцыйна небяспечным.
У выпадку памылкi пры ўсталяванні, эксплуатацыі і тэхнічнам абслугоўванні, у сувязі з выкананнем дзеючага заканадаўства ў тэнічнай 
сферы, правілаў ці інструкцый, якія змяшчаюцца ў дадзеным кіраўніцтве (або прыведзеныя вытворцам) вытворца не нясе ніякай дагаворной і 
пазадагаварной адказнасці за якую-небудзь шкоду, і такія памылкі вядуць да страты гарантыі на прыладу.

Выраб не прызначаны для краін ЕС.

عزيزي العميل

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

.Immergas اقرأ الصفحات التالية بعانية ألنها تحتوي عىل معلومات هامة حول االستخدام الصحيح لغاليتك، عىل أن تراعي جميع التعليامت ألقىص استفادة من منتجات

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

تحذيرات عامة

جميع منتجات Immergas 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 Immergas. 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 Immergas  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 Immergas” 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.

لجهة المصنعة شركة مساهمة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو النسخ كما تعلن عن احتفاظها بالحق بالقيام بأي تعديل في نشراتها الفنية أو التجارية دون سابق إنذار.

UE منتج غير مخصص لدول االتحاد األوروبي

Istehsalçı çap və ya transkripsiya xətaları ilə bağlı bütün məsuliyyətdən azaddır və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən texniki və ticari sənədlərdə hər hansı 
dəyişikliklərin edilməsi hüququna malikdir.

Əziz Müştəri,

Uzun müddət ərzində təhlükəsizliyiniz və əmin amanlığınızı təmin edə bilən yüksək keyfiyyətli Immergas məhsulunu seçdiyiniz üçün sizi təbrik edirik. 
Immergas müştərisi kimi siz eyni zamanda aldığınız buxar qazanının davamlı səmərəliliyinə zəmanət verilməsi üçün hazırlanmış və yenilənmiş keyfiyyətli 
satış-sonrası xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Aşağıdakı səhifələri diqqətlə oxuyun: siz avadanlığın düzgün istifadəsi ilə bağlı faydalı təkliflər irəli 
sürə bilərsiniz ki, bu da sizin Immergas məhsulundan məmnun qaldığınızın təsdiqi hesab ediləcəkdir.
Kömək və ya plana uyğun texniki xidmətlə bağlı satış-sonrası ofislərin səlahiyyətli Immergas əməkdaşları ilə əlaqə saxlayın: onlarda avadanlıq üçün 
orijinal ehtiyat hissələr vardır və onlar istehsalçı tərəfindən müvafiq şəkildə təlimləndirilmişlər. 

Ümumi məsləhətlər

Bütün Immergas məhsulları münasib daşınma bağlaması ilə mühafizə edilmişdir.
Material pis havadan mühafizə olunaraq quru mühitdə saxlanılmalıdır. 
Təlimat kitabçası məhsulun ayrılmaz və əhəmiyyətli hissəsidir və sahibliyin digər şəxsə ötürülməsi halları daxil olmaqla yeni istifadəçiyə təqdim edilməlidir. 
O ehtiyatlı şəkildə saxlanmalı və nəzərə alınmalıdır, belə ki, burada verilən bütün xəbərdarlıqlar avadanlığın quraşdırılma, istifadə və texniki təmir 
mərhələləri üçün mühüm təhlükəsizlik göstəricisilərini təmin edir.
Bu təlimat Immergias buxar qazanının quraşdırılması üçün əhəmiyyətli texniki məlumatı təmin edir. Buxar qazanın quraşdırılması ilə bağlı digər 
məsələlərdə (məs., iş yerində təhlükəsizlik, ətraf mühitin mühafizəsi, xəsarətlərin qarşını alma) olduğu kimi burada da normativlər və düzgün istifadə 
prinsiplərində qeyd olunmuş maddələrə riayət edilməlidir. 
Qüvvədə olan qanunlara əsasən sistemlər ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən qanun tərəfindən təmin edilmiş ölçü limitləri çərçivəsində layihələndirilməlidir. 
Quraşdırılma və texniki xidmət qüvvədə olan qaydalara və istehsalçının təlimatlarına əsasən xüsusi texniki bilikləri olan peşəkar ixtisaslı işçilər tərəfindən 
həyata keçirilməlidir.
Immergas avadanlığının və/və ya onun komponentlərinin, aksesuarlarının, ləvazimatlarının və cihazlarının yalnış quraşdırılması və ya yığılması insanlar, 
heyvanlar və obyektlərə gözlənilməz xələl gətirə bilər. Düzgün quraşdırılmanın təmin edilməsi üçün məhsulla birgə təmin edilmiş qaydaları ehtiyatla oxuyun.
Texniki Xidmət bilikli texniki işçilər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Immergasın Səlahiyyətli Satış Sonrası Xidməti keyfiyyət və peşəkarlığın zəmanətidir.
Avadanlıq yalnız nəzərdə tutulduğu məqsədlər üçün istifadə edilməlidir. Hər hansı digər məqsədlər üçün istifadə yalnışdır və potensial təhlükə mənbəyidir.
Qüvvədə olan texniki qanunlara və bu kitabçada verilən (və ya təminatçı tərəfindən təchiz edilən) standartlar və ya qaydalara əməl edilməməsi səbəbindən 
quraşdırma, əməliyyat və texniki xidmət zamanı hər hansı xətalar baş verdiyi zaman, istehsalçı bu cür xətalarla bağlı hər hansı müqavilə və ya qeyri-
müqavilə əsaslı məsuliyyətdən azad edilir və avadanlığın zəmanəti etibarsız olur.

Məhsul Avropa Birliyi ölkələri üçün nəzərdə tutulmamışdır
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عزيزي العميل

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

.Immergas اقرأ الصفحات التالية بعانية ألنها تحتوي عىل معلومات هامة حول االستخدام الصحيح لغاليتك، عىل أن تراعي جميع التعليامت ألقىص استفادة من منتجات

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

تحذيرات عامة

جميع منتجات Immergas 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 Immergas. 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 Immergas  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 Immergas” 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.

لجهة المصنعة شركة مساهمة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء في الطباعة أو النسخ كما تعلن عن احتفاظها بالحق بالقيام بأي تعديل في نشراتها الفنية أو التجارية دون سابق إنذار.

UE منتج غير مخصص لدول االتحاد األوروبي
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Мал. 1-1

1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ.
Ко тельний а гр ег ат  Ni ke  Myt hos  24 
2E розроблено виключно для настінної 
установки, для опалення приміщень та 
виробництва санітарної гарячої види для 
домашнього або подібного вжитку. 
місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наступні дії (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно до технічних нормативів 

та привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи 

поточне, періодичне, планове, позапланове);
- демонтаж (до місця, передбаченого 

для завантаження та транспортування 
пристроїв та устаткування), а також їх 
заміна на інші пристрої та/або устаткування.

Стіна повинна бути рівною, без заглиблень 
та бугрів. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).

Установку газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене 
на виконання даних робіт підприємство. 
Ус т ановка  повинна викон у в атися у 
відповідності з нормами та положеннями 
чинного законодавства, з дотриманням 
місцевих технічних правил, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.
До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі  виникнення с умнівів негайно 
зверну тися до поставника. Елементи 
упаковки (скоби, цвяхи, пластикові мішки, 
пакувальний полістирол та ін.) не залишати 
в межах досяжності дітей, оскільки вони 
можу ть стати джерелом небезпеки. У 
тому разі, коли пристрій буде покрито 
обшивкою або розміщено всередині меблів, 
необхідно передбачити достатнє місце для 
виконання нормальних робіт з технічного 
обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та 
вертикальними стінками меблевого відсіку. 
Над та під котлом необхідно залишити 
місце для проведення робіт по приєднанню 
гідравліки та системи виведення димових 
газів. Важливо, щоб пластинки аспірації не 

були закриті або забиті. Поряд з пристроєм не 
повинно бути ніяких легкозаймистих речей 
(папір, ганчірки, пластика, полістирол та 
ін.). Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, тому що вони можуть 
зазнати шкоди при включенні запобіжного 
клапану в разі забивання системи подачі 
(нагадується, що запобіжний клапан завжди 
повинен бути належним чином підключений 
до зливної лійки) або у разі витоку на 
гідравлічних з'єднаннях; інакше виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Крім того, з зазначених вище причин 
не рекомендується встановлювати під 
котельним агрегатом меблі, предмети та ін.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування Immergas, що 
має необхідну технічну підготовку та запасні 
частини від виробника). Ні в якому разі не 
намагатися відремонтувати або перевірити 
прилад самим, без сторонньої допомоги. 
Недотримання зазначених вище правил 
визначає особисту відповідальність та 
впливає на дію гарантії.
• Норми з установки:
 - ці котли не можна встановлювати у 

спальних кімнатах, однокімнатних житлах 
та в ванних приміщеннях. Їх не можна 
також встановлювати у приміщеннях, де 
маються генератори тепла, що працюють 
на дровах (або на твердих горючих 
матеріалах в цілому) або у приміщеннях, 
що до них прилягають або з ними з'єднані.

 - Заб ор онена ус т ановка котельних 
агрегатів у приміщеннях з ризиком 
пожежі (наприклад: автогараж, бокс), з 
установленими в них газовими пристроями 
т а  відповідними димовідвідними 
каналами, трубопроводами для усунення 
димових газів та трубопроводами для 
аспірації запального повітря.

 - Заборонена установка на вертикальних 
поверхнях біля місць приготування їжі.

 - Крім того, заборонена установка у 
приміщеннях з а г а льног о  вжитк у 
багатоквартирного житла, таких як 
сходи, підвали, горища, міжповерхові 
перекриття, аварійні виходи і т.п., 
якщо вони не встановлені всередині 
спеціальних технічних приміщеннях 
кожного житлового будинку з доступом 
лише з боку користувача (з питань 
технічних характеристик таких технічних 
приміщень звертатися до чинної технічної 
нормативи).

 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
п р о м и с л о в о г о ,  і н д у с т р і а л ь н о г о 
та комерційного призначення,  де 
використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, 
фарби, розчинники, горючі матеріали і 
т.п.), порошкові та порохуваті матеріали 
(напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити 
складові частини пристрою та негативно 
вплинути на його роботу.

 - Їх можна встановлювати у приміщеннях, 
де температура не опускається нижче 0 °C. 
Вони не повинні знаходитися під прямою 
дією атмосферних явищ.

Ув аг а :  ус т а новка  на  с т ін у  повинна 
гарантувати стабільну та надійну опору для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані с повної або напівповної 
цегли. У разі, якщо стіни складаються з 
дірчастої цегли або блоків, простінків з 
обмеженою статичністю, або побудованих 
якимось іншим способом, що відрізняється 
від вищезазначеного, необхідно спочатку 
провести попередню статичну перевірку 
опорної системи.

N.B.: гвинти для дюбелів з шестикутною 
голівкою, що є у бліс тері,  повинні 
в и ко рис тов у в ат ис я  в и к л юч но  д л я 
кріплення відповідної опорної скоби до 
стіни.

Ці котельні агрегати служать для того, щоб 
нагрівати воду до температури, нижчої від 
температури кипіння при нормальному 
атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.
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Мал. 1-1

1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ.
Ко тельний а гр ег ат  Ni ke  Myt hos  24 
2E розроблено виключно для настінної 
установки, для опалення приміщень та 
виробництва санітарної гарячої види для 
домашнього або подібного вжитку. 
місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наступні дії (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно до технічних нормативів 

та привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи 

поточне, періодичне, планове, позапланове);
- демонтаж (до місця, передбаченого 

для завантаження та транспортування 
пристроїв та устаткування), а також їх 
заміна на інші пристрої та/або устаткування.

Стіна повинна бути рівною, без заглиблень 
та бугрів. Ні в якому разі не передбачена 
установка цих пристроїв та устаткування на 
підлогу або на основу (Мал. 1-1).

Установку газових пристроїв Immergas 
має право проводити лише уповноважене 
на виконання даних робіт підприємство. 
Ус т ановка  повинна викон у в атися у 
відповідності з нормами та положеннями 
чинного законодавства, з дотриманням 
місцевих технічних правил, а також згідно 
загальних принципів поводження з технікою.

Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.
До початку установки пристрою необхідно 
перевірити його цілісність після перевезення; 
у разі  виникнення с умнівів негайно 
зверну тися до поставника. Елементи 
упаковки (скоби, цвяхи, пластикові мішки, 
пакувальний полістирол та ін.) не залишати 
в межах досяжності дітей, оскільки вони 
можу ть стати джерелом небезпеки. У 
тому разі, коли пристрій буде покрито 
обшивкою або розміщено всередині меблів, 
необхідно передбачити достатнє місце для 
виконання нормальних робіт з технічного 
обслуговування; рекомендується залишити 
щонайменше 3 см між корпусом котла та 
вертикальними стінками меблевого відсіку. 
Над та під котлом необхідно залишити 
місце для проведення робіт по приєднанню 
гідравліки та системи виведення димових 
газів. Важливо, щоб пластинки аспірації не 

були закриті або забиті. Поряд з пристроєм не 
повинно бути ніяких легкозаймистих речей 
(папір, ганчірки, пластика, полістирол та 
ін.). Не розташовувати під котлом побутові 
електроприлади, тому що вони можуть 
зазнати шкоди при включенні запобіжного 
клапану в разі забивання системи подачі 
(нагадується, що запобіжний клапан завжди 
повинен бути належним чином підключений 
до зливної лійки) або у разі витоку на 
гідравлічних з'єднаннях; інакше виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Крім того, з зазначених вище причин 
не рекомендується встановлювати під 
котельним агрегатом меблі, предмети та ін.
У разі виникнення аномалій, пошкоджень 
або невірної роботи необхідно дезактивувати 
пристрій та викликати уповноважену 
технічну службу (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування Immergas, що 
має необхідну технічну підготовку та запасні 
частини від виробника). Ні в якому разі не 
намагатися відремонтувати або перевірити 
прилад самим, без сторонньої допомоги. 
Недотримання зазначених вище правил 
визначає особисту відповідальність та 
впливає на дію гарантії.
• Норми з установки:
 - ці котли не можна встановлювати у 

спальних кімнатах, однокімнатних житлах 
та в ванних приміщеннях. Їх не можна 
також встановлювати у приміщеннях, де 
маються генератори тепла, що працюють 
на дровах (або на твердих горючих 
матеріалах в цілому) або у приміщеннях, 
що до них прилягають або з ними з'єднані.

 - Заб ор онена ус т ановка котельних 
агрегатів у приміщеннях з ризиком 
пожежі (наприклад: автогараж, бокс), з 
установленими в них газовими пристроями 
т а  відповідними димовідвідними 
каналами, трубопроводами для усунення 
димових газів та трубопроводами для 
аспірації запального повітря.

 - Заборонена установка на вертикальних 
поверхнях біля місць приготування їжі.

 - Крім того, заборонена установка у 
приміщеннях з а г а льног о  вжитк у 
багатоквартирного житла, таких як 
сходи, підвали, горища, міжповерхові 
перекриття, аварійні виходи і т.п., 
якщо вони не встановлені всередині 
спеціальних технічних приміщеннях 
кожного житлового будинку з доступом 
лише з боку користувача (з питань 
технічних характеристик таких технічних 
приміщень звертатися до чинної технічної 
нормативи).

 - Котли з відкритою камерою типу B не 
можна встановлювати у приміщеннях 
п р о м и с л о в о г о ,  і н д у с т р і а л ь н о г о 
та комерційного призначення,  де 
використовуються матеріали, здатні 
виробляти пар та летючі речовини 
(напр., кислотні випаровування, клеї, 
фарби, розчинники, горючі матеріали і 
т.п.), порошкові та порохуваті матеріали 
(напр., пил від роботи з деревом, вугіллям, 
цементом і т.п.), які можуть пошкодити 
складові частини пристрою та негативно 
вплинути на його роботу.

 - Їх можна встановлювати у приміщеннях, 
де температура не опускається нижче 0 °C. 
Вони не повинні знаходитися під прямою 
дією атмосферних явищ.

Ув аг а :  ус т а новка  на  с т ін у  повинна 
гарантувати стабільну та надійну опору для 
самого генератора.
Дюбелі (поставляються у комплекті) у разі 
наявності опорної скоби або кондуктора 
для кріплення повинні використовуватися 
виключно для кріплення останніх до стіни; 
вони можуть забезпечити необхідну опору 
лише в тому випадку, якщо вставлені вірно 
(згідно правил поводження з технікою) в 
стіни, що збудовані с повної або напівповної 
цегли. У разі, якщо стіни складаються з 
дірчастої цегли або блоків, простінків з 
обмеженою статичністю, або побудованих 
якимось іншим способом, що відрізняється 
від вищезазначеного, необхідно спочатку 
провести попередню статичну перевірку 
опорної системи.

N.B.: гвинти для дюбелів з шестикутною 
голівкою, що є у бліс тері,  повинні 
в и ко рис тов у в ат ис я  в и к л юч но  д л я 
кріплення відповідної опорної скоби до 
стіни.

Ці котельні агрегати служать для того, щоб 
нагрівати воду до температури, нижчої від 
температури кипіння при нормальному 
атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води 
домашнього вжитку відповідно до їх 
потужності та експлуатаційних якостей.
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Şek. 1-1

1 KAZANIN  
MONTAJI

1.1 KURULUM UYARILARI.
Nike Mythos 24 2E kazan, yalnızca duvara monte 
edilmek üzere, ev ve benzeri yerlerde ısıtma ve 
sıcak kullanım suyu üretimi için tasarlanmıştır. 
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıda-
ki işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve 
kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik 
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);
- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 

olağan, olağandışı bakımlar dahil);
- tasfiye (cihaz ve parçaları yükleme ve nakliye 

işlemlerinin yapılacağı yere kadar taşıma) ve 
gerektiğinde aynı özelliklere sahip cihaz ve/
veya parçalarla değiştirme.

Duvarın düz ve pürüzsüz olması ve arkadan 
cihaza müdahale edilmesine engel olacak girinti 
ve çıkıntıların da olmaması gerekir. Kazanlar, 
kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte 
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1). 

Immergas gazlı cihazlarının montajı, sadece 
yetkili bir firma tarafından yapılabilir. 
Montaj, yönetmeliklere, yürürlükteki yasalara ve 
bölgesel mevzuatlara ve teknik kurallara uygun 
şekilde yapılmalıdır.

Dikkat: üretici başka tesisatlardan çıkarılmış 
kombilerden kaynaklanan olası hasarlarda ve bu 
cihazların uygun olmaması ile ilgili sorumluluk 
kabul etmez.

Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu 
kontrol edilmeli, aksi takdirde derhal üreticiye 
başvurulmalıdır. Ambalaj malzemeleri (agraf, 
çivi, plastik torbalar, polistirol kauçuk,vs.) tehlike 
yaratabilecek malzemeler oldukları için çocuk-
ların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmeli-
dirler. Cihazın mobilyalar arasında veya içinde 
bulunması halinde normal bakımlar için yeterli 
boşluk bulunması gerektiğinden, kazan ve mobil-
yanın dikey duvarları arasında 3 cm bırakılması 
tavsiye edilir. Kazanın montajı esnasında alt ve 
üst kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları 
için boşluk bırakılması gerekmektedir. Ayrıca 
havalandırma kafeslerinin tıkalı olmamasına da 
özen gösterilmelidir. Cihaz yakınında kesinlikle 
hiçbir yanıcı maddenin bulundurulmaması ge-
rekmektedir (kağıt, bez parçası, plastik, polistirol, 
vs.). Elektrikli ev eşyaları, güvenlik valfının iletim 
sisteminin tıkanması halinde (güvenlik valfının 
daima bir boşaltma hunisine yönlendirilmesi 
gerektiğini unutmayın) veya su borularında 
sızıntı olması halinde hasar görebileceklerinden 
dolayı, kazan altına yerleştirilmemeleri tavsiye 
edilir; aksi takdirde üretici firma, elektrikli ev eş-

yalarındaki olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ayrıca, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, 
kazanın altında herhangi bir mobilya bulundu-
rulmaması tavsiye edilir.
Arıza, bozukluk veya işleme kusurlarında, 
cihazın kapatılması ve yetkili bir firma çağrıl-
ması gerekir (özel teknik hazırlık ve yedek parça 
bulunduran Immergas Teknik Hizmet Servisi 
gibi). Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü veya 
müdahalede bulunulmamalıdır. Yukarıda belirti-
lenlere riayet edilmemesi kişisel sorumluluğa ve 
garantinin geçerliliğini yitirmesine neden olur.
• Montaj kuralları:
 - bu kazanlar yatak odası, stüdyo ev ve banyo-

lara monte edilemez. Odunlu (veya başka katı 
yakıtlı) ısıtıcıların bulunduğu mekanlara ve 
bu tür mekanların bitişiğine kurulmaları de 
yasaktır;

 - gazlı cihazların ve atık gaz borularının, atık 
gaz tahliye kanallarının ve yanma havası 
emiş kanallarının, yangın tehlikesi bulunan 
mekanların içine (örneğin garaj, vb) kurul-
maları yasaktır;

 - mutfak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde 
monte edilmesi yasaktır;

 - ayrıca, kazan her bir konuta ait, sadece kulla-
nıcının ulaşabildiği teknik odada bulunmu-
yorsa, apartman binalarının merdiven, kiler, 
hol, tavan arası, çatı altı, acil çıkış kapıları, 
vs. gibi ortak kullanım alanlarını oluşturan 
mekan/alan benzeri yerlere monte edilmesi 
yasaktır;

 - “B” tipi açık hazneli kazan cihazlarının 
cihaza sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını 
olumsuz olarak etkileyebilecek buhar yayıcı 
veyahut da uçucu materyallerin (örneğin, 
asit buharları, tutkallar, vernik ve boyalar, 
solventler, yanıcılar, vs.) ve tozların (örneğin, 
ahşap işlemelerinden çıkan talaş ve benzer 
tozlar, karbon ve çimento tozu, vs.) kullanıl-
dığı ticari, sanatsal veyahut da endüstriyel 
faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlara monte 
edilmemesi gerekmektedir;

 - ayrıca, kazanın ısının 0o derecenin altına 
inmeyen mekanlara monte edilmesi gerekir. 
Montajın yapılacağı mekanın atmosferik et-
kenlerden muhafazalı olması gerekmektedir.

Dikkat: kazanın duvara montajı, sağlam ve etkili 
bir destek garantilemelidir.
Seride bulunan dübeller, şayet kazanda askı apa-
ratı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca duvara 
sabitlemede kullanılmalıdırlar;; bunlar ancak 
dolu ya da yarı dolu tuğlalı bir duvara sağlıklı bir 
şekilde takılmış olmaları halinde (normal sağlıklı 
teknikler kullanılarak) sağlam bir tutuş sağlarlar. 
Şayet duvarın delikli tuğla yada bloklar, sınırlı 

dengeli bölmeler, veya belirtilenden farklı tipte 
örülmüş ise, öncelikle destek sistemi dengesi ön 
denetiminin yapılması gerekir.

NOT: torbada sunulan altıgen başlı dübel 
vidalarının yalnızca destek askısının duvara 
sabitlenmesinde kullanılması gerekmektedir.

Bu kazanlar suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Kendi kuvvet ve verimliliklerine uygun bir temiz 
su dağıtma şebekesi ve ısıtma tesisatına bağlan-
mış olmaları gerekir.
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1  INSTALACIÓN  
DE LA CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA 
INSTALACIÓN.

Las calderas Nike Mythos 24 2E han sido pen-
sadas únicamente para instalarse en la pared, 
calentar el ambiente y producir agua caliente de 
uso doméstico o similares. 
El lugar de instalación del aparato y de los acceso-
rios Immergas correspondientes, debe poseer ca-
racterísticas adecuadas (técnicas y estructurales) 
tales como para permitir (siempre en condiciones 
de seguridad, eficacia y practicidad):
- la instalación (de acuerdo a los dictámenes de 

la legislación técnica y de la normativa técnica);
- las operaciones de mantenimiento (incluidas 

las programadas, las periódicas, las ordinarias 
y las extraordinarias);

- la retirada (hasta el exterior en lugar preparado 
para la carga y el transporte de los equipos y de 
los componentes) así como también la sustitu-
ción eventual de los mismos con aparatos y/o 
componentes equivalentes.

La pared debe estar lisa, o sea sin protuberancias 
ni entrantes tales que permitan el acceso desde la 
parte posterior. Estas calderas no han sido dise-
ñadas para instalarse sobre zócalo o directamente 
sobre el suelo (Fig. 1-1).

Sólo tiene la autorización para instalar aparatos 
de gas Immergas, una empresa profesionalmente 
habilitada. 
La instalación debe llevarse a cabo con arreglo a 
la legislación y normativas vigentes, respetando 
las normas técnicas locales, según el buen que-
hacer profesional.

Atención: el fabricante no responde por daños 
derivados de calentadores desmontados de otras 
instalaciones ni por la falta de conformidad de 
dichos aparatos.

Antes de instalar el aparato se recomienda ve-
rificar su integridad. Ante cualquier problema 
contacte inmediatamente con el proveedor. Los 
elementos del embalaje (grapas, clavos, bolsas 
de plástico, poliestireno expandido, etc.) no 
deben dejarse al alcance de los niños, ya que son 
fuentes de peligro. Si la caldera se instala dentro 
de un mueble o entre dos muebles, hay que 
dejar espacio suficiente para el mantenimiento, 
3 cm entre el revestimiento de la caldera y las 
paredes del mueble. Por encima y por debajo de 
la caldera debe dejarse suficiente espacio para 
poder realizar las conexiones hidráulicas y las de 
los conductos de toma de aire y de evacuación 
de humos. Es igualmente importante que las 
rejillas de aspiración no estén obstruidas. No 
dejar objetos inflamables (papel, trapos, plástico, 

poliestireno, etc.) cerca de la caldera. No coloque 
electrodomésticos debajo de la caldera, pues 
podrían resultar dañados si actúa la válvula de 
seguridad con sistema de encanalado obstruido 
(cabe recordar que la válvula de seguridad sebe 
estar siempre correctamente colocada a un 
desagüe), o también en el caso de pérdidas de 
las conexiones; si no se respeta esta recomen-
dación, el fabricante no podrá ser considerado 
responsable de los posibles daños causado a los 
electrodomésticos.
Se recomienda además, por los motivos arriba 
indicados no colocar mobiliario, etc., debajo 
de la caldera.
En caso de anomalías, fallos o mal funciona-
miento, hay que desconectar el equipo y llamar 
a una empresa habilitada (por ejemplo, al Centro 
de Asistencia Técnica Immergas, que dispone 
de la debida capacitación profesional y de los 
recambios originales). El usuario no debe realizar 
ninguna intervención o intento de reparación. 
El incumplimiento de estas condiciones exime 
al fabricante de cualquier responsabilidad e 
invalida la garantía.
• Normas de instalación:
 - estas calderas no pueden ser instaladas en 

cuartos o en ambientes tales como baños. No 
pueden ser instaladas tampoco en ambientes 
donde se encuentren generadores de calor de 
leña (o combustibles sólidos en general) o en 
locales adyacentes o que comuniquen con 
estos;

 - se prohíbe la instalación dentro de locales con 
peligro de incendio (por ejemplo: garajes) de 
aparatos que funcionan con gas y de los rela-
tivos canales de humo, conductos de descarga 
de humos y conductos de aspiración del aire 
comburente;

 - está prohibida la instalación en la proyección 
vertical de planos de cocción;

 - además se prohíbe la instalación en los lo-
cales/ambientes que constituyen las partes 
comunes del edificio, como por ejemplo es-
caleras, sótanos, portales, desván, buhardilla, 
vías de escape, etc., si no se colocan dentro de 
compartimientos técnicos que pertenecen a 
cada unidad inmobiliaria y accesibles solo al 
usuario (para conocer las características de 
las aberturas técnicas consulte la normativa 
técnica vigente);

 - las calderas de cámara abierta tipo B no deben 
instalarse en locales comerciales, artesanales 
o industriales en los que se utilicen productos 
que puedan emanar vapores o sustancias 
volátiles (p.ej.: vapores de ácidos, colas, pin-
turas, solventes, combustibles, etc.), ni donde 
se produzca polvo (p.ej.: por trabajo con 
maderas, carbón, cemento, etc.) que puedan 

dañar los componentes del aparato y afectar 
a su funcionamiento;

 - deben además, ser instaladas en un ambiente 
en el que la temperatura no pueda descender 
bajo 0°C. No se deben exponer a los agentes 
atmosféricos.

Atención: la instalación de la caldera en la 
pared debe garantizar un sostén estable y eficaz 
al generador.
Los tacos de serie, si se ha entregado con la caldera 
un soporte o una plantilla de fijación, deben ex-
clusivamente utilizarse para fijar ésta a la pared; 
y pueden asegurar un sostén adecuado sólo si 
se introducen correctamente (con buen criterio 
profesional) y si las paredes son de ladrillos 
macizos o perforados. Si la pared es de ladrillos 
o bloques huecos, en un tabique de estabilidad 
limitada, es necesario realizar una prueba de 
resistencia preliminar del sistema de soporte.

IMPORTANTE: los tornillos para tacos con 
cabeza hexagonal del envase, sólo deben ser 
utilizados para fijar el correspondiente soporte 
a la pared.

Estas calderas sirven para calentar agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica.
Se deben conectar a un circuito de calefacción 
y a una red de distribución de agua sanitaria 
adecuados a sus prestaciones y a su potencia.
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Илл. 1-1

1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Nike Mythos 24 2E был разработан 
только для настенной установки; должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей сантехнической воды 
для домашних и нужд. 
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

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

- демонтаж (в том числе наружу, в место, 
предназначенное для загрузки и транспор-
тировки агрегатов и компонентов), а также 
их замена аналогичными агрегатами и/или 
компонентами. 

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выемки и углубления, пре-
граждающие доступ к нижней панели. Дан-
ный бойлер не был разработан для установки 
на фундамент или пол (Илл. 1-1).

Только предприятия с профессиональной 
квалификацией уполномочено устанавливать 
газовые аппараты Immergas. 
Установка должна быть произведена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства, согласно 
местным техническим нормативным требо-
ваниям и согласно указаниям инструкции.

Внимание: Изготовитель не несёт ответ-
ственности за урон, нанесённый котлами, 
снятыми с других установок, и за их несоот-
ветствие с другими приборами.

Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые паке-
ты, вспененный полиэстер, и т.д.) не должны 
быть оставлены рядом с детьми, так как явля-
ются потенциальными источниками опасно-
сти. В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкафа или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства для 
нормального техобслуживания; рекоменду-
ется оставлять не менее 3 см между кожухом 

бойлера и вертикальными панелями шкафа. 
Над бойлером должно быть оставлено про-
странство для позволения техобслуживания 
гидравлических соединений и системы вы-
вода выхлопных газов. Также важно, чтобы 
решётки всасывания не были загорожены. 
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспломиняющийся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и 
т.д.). Рекомендуется не устанавливать под 
бойлером домашние электрические приборы, 
так как они могут быть повреждены, в случае 
приведения в действие предохранительного 
клапана (если он предусмотрительно не 
подключён к сточной воронке), или в случае 
утечки гидравлических переходников; в 
противном случае, изготовитель не несёт от-
ветственности, в случае урона, нанесённого 
электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
бойлером различные предметы, мебель и т.д.. 
В случае неполадок, поломок или не на-
лаженного функционирования, аппарат 
должен быть отключён, а также необходимо 
обратиться в специализированную компа-
нию (например, техника Авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который об-
ладает специализированной технической 
подготовкой, и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ. 
Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает 
гарантию оборудования.
• Нормы установки:
 - настоящие бойлеры не могут быть уста-

новлена в спальне, а также в ванной и 
душевой. А также, не могут быт уста-
новлены в помещениях, где установлены 
генераторы тепла на древесном топливе 
(или любом другом твёрдом топливе) а 
также в смежных помещениях;

 - запрещена установка в пожароопасных 
помещениях (например: гаражи, подзем-
ные автостоянки), приборов, работающих 
на газе и соответствующих дымовых ка-
налов и воздухозаборников воздуха для 
сгорания; 

 - запрещена установка по вертикальной 
проекции варочной поверхности;

 - а также запрещена установка в помеще-
ниях/строениях для общего пользования, 
например, лестницы, подвал, подъезды, 
чердак, чердачный этаж, пожарные лест-
ницы и т.д., если не установлены в спе-
циальных технических отсеках, принад-
лежащих каждой отдельной жилищной 

единице, доступ к которым, имеет только 
пользователь (характеристики техниче-
ских отсеков приводятся в стандарте); 

 - бойлеры с открытой камерой типа B не 
должны быть установлены в помещениях, 
где происходит коммерческая, ремеслен-
ная или промышленная деятельность, в 
помещения, где используются продукты, 
производящие пар или летучие вещества 
(например: кислотные пары, клей, краска, 
растворители, горючие вещества и т.д.), а 
также пыль и порошки (например: мелкая 
деревянная пыль от обработки дерева, 
угольная пыль, цементная пыль, и т.д.) 
которые могут нанести ущерб компонен-
там аппарата и подвергнуть опасности его 
работу.

 - а также, должны быть установлены в 
помещениях, температура в которых,не 
опускается ниже 0°C. Не должны под-
вергаться атмосферным явлениям. 

Внимание: установка бойлера на стену, долж-
на гарантировать его надёжную поддержку и 
эффективность.
Дюбеля (входящие в серийный комплект 
поставки), в том случае если в наличие име-
ются опорная скоба или шаблон крепления, 
поставляемые вместе с бойлером, исполь-
зуются только для установки бойлера на 
стену; могут гарантировать должную опору 
только в том случае, если правильно вставле-
ны (согласно правилам хорошей техники) в 
стену, состоящую из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена 
из полых кирпичей или блоков, перегородки 
с ограниченной статичностью, или из любой 
другой не указанной в документации кладки, 
необходимо произвести предварительную 
статическую проверку опорной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: болты для дюбелей с 
шестиугольными головками в блистерной 
упаковке, предназначены только для фик-
сирования скобы на стену.

Бойлеры данного типа служат для нагрева 
воды до температуры, ниже точки кипения 
при атмосферном давлении.
Они должны быть подключены к отопитель-
ной системе и к водопроводной магистрали, 
соответствующей их характеристикам и 
мощности.
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Fig. 1-1

1 INSTALLATION CHAU-
DIÈRE

1.1 AVERTISSEMENTS 
D'INSTALLATION.

La chaudière Nike Mythos 24 2E a été conçue 
uniquement pour les installations murales, 
pour le chauffage des espaces et la production 
d'eau chaude sanitaire à usages domestiques et 
similaires. 
Le lieu d'installation de l'appareil et des acces-
soires relatifs Immergas doit posséder des carac-
téristiques correctes (techniques et structurelles) 
pour permettre (toujours dans des conditions de 
sécurité, d'efficacité et de facilité) :
- l'installation (selon les directives de la législa-

tion technique et des normes techniques) ;
- les opérations d'entretien (comprenant celles 

qui sont programmées, les périodiques, ordi-
naires et extraordinaires) ;

- le retrait (jusqu'à l'extérieur en un lieu préparé 
au chargement et au transport des appareils et 
des composants) ainsi que l'éventuel rempla-
cement de ceux-ci avec des appareils et/ou des 
composants équivalents.

Le mur doit être lisse, sans saillies ou renforce-
ments permettant l'accès par la partie arrière. 
Ces chaudières n'ont pas été conçues pour les 
installations sur base ou au sol (Fig. 1-1).

Seule une entreprise professionnellement qua-
lifiée est autorisée à installer des appareils à gaz 
Immergas. 
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.

Attention : le fabricant ne répond pas pour 
d’éventuels dommages causés par des chaudières 
ayant appartenu à d’autres installations ni pour 
toute éventuelle non-conformité de ces appareils.

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, polys-
tyrène, etc.). Ne pas positionner les appareils 
électroménagers en-dessous de la chaudière 
car ils pourraient subir des dommages en cas 
d'intervention de la soupape de sécurité avec 
système de convoyage obstrué (ne pas oublier 
que la soupape de sécurité doit toujours être 
dirigée à un entonnoir d'écoulement), ou bien 
en cas de fuites des raccords hydrauliques ; dans 
le cas contraire, le fabricant ne pourra pas être 
tenu pour responsable des éventuels dommages 
causés aux appareils électroménagers.
Il est également conseillé, pour les raisons indi-
quées ci-dessus, de ne pas placer d'objets d'ameu-
blement, de meubles, etc., sous la chaudière.
En cas d'anomalie, panne ou fonctionnement non 
correct, l'appareil doit être désactivé et il faut télé-
phoner à une entreprise qualifiée (par exemple, 
le centre d'assistance technique Immergas, qui 
dispose de préparation technique spécifique et 
des pièces de rechange originales.) S'abstenir 
donc de toute intervention ou tentative de répa-
ration. Le non-respect des indications ci-dessus 
entraine une responsabilité personnelle ainsi que 
la déchéance de la garantie.
• Normes d'installation :
 - L'installation de ces chaudières dans les 

chambres à coucher, dans les studios et dans 
les salles de bain, ou dans des locaux où il y 
a des générateurs de chaleur au bois (ou des 
combustibles solides en général) et dans des 
locaux adjacents ou communiquant avec, est 
subordonnée aux dispositions normatives/
législatives en vigueur dans le pays.

 - Il est interdit de l'installer à l'intérieur de 
locaux où le risque d’incendie est présent 
(par exemple : garages, box), d'appareils 
d'utilisation au gaz, de conduits d'évacuation 
fumées et d'aspiration de l'air comburant 
correspondants.

 - Il est interdit de l'installer sur la projection 
verticale des plans de cuisson.

 - En outre, l'installation dans des locaux/
espaces qui constituent les parties communes 
du bâtiment de copropriété est interdite, par 
exemple les escaliers, les caves, les porches, 
les greniers, les combles, les issues de secours, 
etc., s'ils ne sont pas placés à l'intérieur des 
locaux techniques appropriés à chaque unité 
immobilière et accessibles uniquement à l'uti-
lisateur (pour les caractéristiques des locaux 
techniques, voir la réglementation technique 
en vigueur).

 - 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.

 - Elles doivent en outre être installées dans une 
pièce où la température ne puisse pas des-
cendre au-dessous de 0 °C. Elles ne doivent 
pas être exposées aux agents atmosphériques.

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 
accompagnant la chaudière, ne doivent servir 
qu'à la fixer au mur  ; ils peuvent assurer un 
soutien efficace uniquement s'ils sont insérés 
correctement (selon les règles de la bonne tech-
nique) 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 
exclusivement pour fixer 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.
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1 BOILER  
INSTALLATION

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Nike Mythos 24 2E boiler has been designed 
for wall mounted installation only, for heating 
environments and production of domestic hot 
water for domestic use and similar purposes. 
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural) such to allow 
(always in safety, efficiency and comfortable 
conditions):
- installation (according to the provisions of the 

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

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

loading and transporting the appliances 
and components) as well as their eventual 
replacement with appliances and/or equivalent 
components.

The wall surface must be smooth, without any 
protrusions or recesses enabling access to the 
rear part. They are not designed to be installed 
on plinths or floors (Fig. 1-1).

Only professionally enabled companies are 
authorised to install Immergas gas appliances. 
Installation must be carried out according to 
regulation standards, current legislation and in 
compliance with local technical regulations and 
the required technical procedures.

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

Before installing the appliance, ensure that it 
is delivered in perfect condition; if in doubt, 
contact the supplier immediately. Packing 
materials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance 
is installed inside or between cabinets, ensure 
sufficient space for normal servicing; therefore 
it is advisable to leave clearance of at least 3 
cm between the boiler casing and the vertical 
sides of the cabinet. Leave adequate space above 
the boiler for possible water and flue removal 
connections. It is just as important that the intake 
grids are not obstructed. Keep all flammable 
objects away from the appliance (paper, rags, 
plastic, polystyrene, etc.). Do not place household 
appliances underneath the boiler as they could 
be damaged if the safety valve intervenes with 
an obstructed conveying system (the safety valve 
must be conveyed away by a draining funnel), or 

if there are leaks from the hydraulic connections; 
on the contrary, the manufacturer cannot be 
held responsible for any damage caused to the 
household appliances.
For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing furnishings, furniture, etc. under 
the boiler.
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off immediately 
and contact an authorised company (e.g. the 
Immergas Technical Assistance centre, which 
has specifically trained staff and original spare 
parts). Do not attempt to modify or repair the 
appliance alone. Failure to comply with the above 
implies personal responsibility and invalidates 
the warranty.
• Installation regulations:
 - these boilers cannot be installed in bedrooms, 

studio flats and bathrooms. They also cannot 
be installed in rooms with wood (or solid 
fuel) burning heat generators and in adjacent 
and communicating rooms;

 - installation in places with a fire risk is 
prohibited (for example: garages, closed 
parking stalls), gas appliances and relative flue 
ducts, flue exhaust pipes and combustion air 
intake pipes;

 - installation is prohibited on the vertical 
projection of cooking hobs;

 - installation is also prohibited in places/
environments that constitute common parts 
of office condominiums such as stairs, cellars, 
entrance halls, attics, lofts, escape routes, 
etc. if they are not located inside technical 
compartments under the responsibility of 
each individual building and only accessible 
to the user (for the features of the technical 
compartments, see the technical standards in 
force);

 - type B open chamber boilers must not be 
installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours 
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints, 
solvents, combustibles, etc.), as well as dusts 
(e.g. dust deriving from the working of 
wood, coal fines, cement, etc.), which may be 
harmful for the components of the appliance 
and jeopardise operation;

 - they must also be installed in rooms where 
the temperature cannot fall below 0°C and 
must not be exposed to weathering.

Attention: wall mounting of the boiler must 
guarantee stable and efficient support for the 
generator.
The plugs (standard supply) are to be used only in 

conjunction with the mounting brackets or fixing 
template to fix the appliance to the wall; they only 
ensure adequate support if inserted correctly 
(according to technical standards) in walls made 
of solid or semi-hollow brick or block. In the 
case of walls made from hollow brick or block, 
partitions with limited static properties, or in any 
case walls other than those indicated, a static test 
must be carried out to ensure adequate support.

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

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be connected to a central heating 
system and hot water circuit suited to their 
performance and capacity.
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Мал. 1-1

1 МАНТАЖ  
КАТЛА

1.1 ПАПЯРЭДЖВАННІ ПА МАНТАЖУ.
Кацёл Nike Mythos 24 2E прызначаны 
выключна для насценнага мантажа для 
ацяплення і вытворчасці гарачай санітарнай 
вады бытавога і аналагічнага прызначэння. 
Месца мантажа прылады і адпаведных 
а кс е с у а р аў  Im me rg as  па в і н на  ме ц ь 
падыходныя характарыстыкі (тэхнічныя 
і структурныя), што дазваляе (ва ўмовах 
бяспекі, эфектыўнасці і прастаты):
- мантаж (у адпаведнасці з патрабаваннямі 

тэхнічнага заканадаўства і тэхнічных 
нарматываў);

- тэхнічнае абслугоўванне (у тым ліку 
запланаванае, рэгулярнае, звычайнае, 
пазачарговае);

- дэмантаж (да месца, якое адказвае за 
загрузку і транспарціроўку абсталявання 
і  кампа нен т аў) ,  а  т а кс ама  з амена 
эквівалентнага абсталявання і/ або 
кампанентаў.

Сцяна павінна быць гладкай, гэта значыць 
павінна быть без выступаў ці ямак, дзякуй 
якім можна атрымать доступ з задняга боку. 
Гэта абсталяванне абсалютна не прызначана 
для ўстаноўкі ў падвалах або на падлозе 
(мал. 1-1).

Толькі кампанія, маючая дастатковую 
прафесійную кваліфікацыю, дапускаецца 
да ўстаноўкі газавых прыбораў Immergas. 
Ўс т а н о ў к а  п а в і н н а  а ж ы ц ц я ў л я ц ц а 
ў адпаведнасці з стандартамі, дзеючым 
заканадаўствам і ў адпаведнасці з мясцовым 
тэхнічным рэгламентам, у адпаведнасці з 
прынятымі тэхнікамі.

Увага: вытворца не адказвае за магчымая 
пашкоджанні, прычынай якіх сталі катлы, 
дэмантаваныя з іншага абсталявання, а 
таксама за магчымую несумяшчальнасць 
такіх прылад.

Перад устаноўкай прыбора, вы павінны 
пераканацца, што ён уяўляе сабою едзінае 
целае; калі вы не ўпэўнены, вы павінны 
неадкладна звязацца з пастаўшчыком. 
Ўпаковачныя матэрыялы (клямары, цвікі, 
пластыкавыя пакеты, пенаполістырол, і г.д.) 
не павінны знаходзіцца ў межах дасягальнасці 
дзяцей, бо уяўляюць сабой крыніцу небяспекі. 
У выпадку, калі прылада заключана ў 
межах або паміж мэбляй павінна быць 
досыць месцы для рэгулярнага тэхнічнага 
абслугоўвання, таму рэкамендуецца пакінуць 
па меншай меры 3 см паміж корпусам 
катла і вертыкальнымі сценкамі корпуса. 

Вышэй і ніжэй катла павінна быть месца, 
каб можно было ажыцяўляць гідраўлічныя 
падлучэнні і падлучэнне дымавой трубы. 
Таксама важна, каб паветразаборнік не 
быў засмечаны. Ніякія гаручыя матэрыялы 
не павінны быць побач з абсталяваннем 
(папера, рыззё, поліэтылен, пенапласт і г.д.). 
Не пакідайце электрапрыборы пад катлом, 
таму што ён можа быць пашкоджаны ў 
выпадку ўмяшання ахоўнага клапана (калі 
не належным чынам даведзены да выхаду 
варонкі), або ў выпадку ўцечкі з гідраўлічных 
злучэнняў, у адваротным выпадку вытворца 
не несе адказнасць за любы шкоду, нанесеную 
тэхнікай.
Пажадана таксама, па прычынах, пералічаным 
вышэй, не ставіць мэблю, прылады і г.д., пад 
катлом.
У  в ы п а д к у  н я с п р а ў н а с ц і ,  а д м о в ы 
або няспраўнасці, апарат павінен быць 
выключаны і вы павінны пазваніць у 
кваліфікаванаю кампанію (напрыклад, 
Цэнтр тэхнічнага абслугоўвання Immergas, 
які  мае канкрэтныя т эхнічныя веды 
і арыгінальныя запчасткі). Таму трэба 
ўстрымлівацца ад любых дзеянняў або 
спробаў рамонту. Невыкананне прыведзеных 
вышэй патрабаванняў вядзе да асабістай 
адказнасці і неэфектыўнасць гарантыі.
• Стандарты ўстаноўкі:
 - Гэтыя катлы не могуць быць устаноўлены 

ў спальні, студыі і памяшканні, якія 
выкарыстоўваюцца ў якасці ваннай. 
Яны могуць быць устаноўлены як у 
памяшканнях, у якіх ужо ёсць звычайныя 
генератары цяпла (цвёрдага паліва ў 
цэлым), а таксама ў месцах, прылеглых 
да іх.

 - Забараняецца ўстаноўка ў месцах з 
пажарнай небяспекай (напрыклад, 
гаражы,  б оксы),  т ам,  дз е  могуць 
выкарыстоўвацца газавыя апараты і 
звязаныя з імі каналы дыму, сажы труб 
і каналы засмоктвання паветру для 
гарэння.

 - Забараняецца ўсталёўваць у вертыкальнай 
праекцыі плітой.

 - Акрамя таго, не варта ўсталёўваць у 
памяшканнях/ зонях, якія ўяўляюць 
сабой агульныя часткі дома, напрыклад, 
лесвіцы, падвалы, пад'езды, гарышча, 
мансарды, шляхі эвакуацыі і г.д., калі не 
змяшчаецца ў тэхнічных адсеках, якія 
адносяцца да кожнай кватэры і даступныя 
толькі для карыстальнікаў (адносна 
тэхнічных характарыстык, гл. дзеючыя 
тэхнічныя стандарты).

 - Катлы з адкрытай камерай тыпу B не 
павінны ўсталёўвацца ў памяшканнях, 
д з е  а ж ы ц я ўл яе ц ц а  к а ме рц ы й на я 
дзейнасць, гандаль або прамысловасці, 
дзе вы выкарыстоўваюце прадукты, якія 
генеруюць пары або лятучыя рэчывы 
(напрыклад, пары кіслот, клею, фарбы, 
растваральнікі, паліва і г.д..) і пылу 
(напрыклад, парашок, які атрымліваецца 
ад перапрацоўкі драўніны, вугальнага 
пылу, бетона і г.д..), якія могуць быць 
шкоднымі для кампанентаў прылады і яе 
эксплуатацыі.

 - Павінны быць таксама ўстаноўлены 
ў асяроддзі, у якім тэмпература не 
апускаецца ніжэй 0°C. Не павінны 
падвяргацца ўздзеянню стыхіі.

Увага: Усталяванне катла на сцяне павінна 
забяспечыць стабільную і эфектыўную 
падтрымку самаго генератара.
Заглушкі (ўваходзяць у камплект), калі 
ёсць апорны кранштэйн або мацаванне, 
пастаўляюцца з катлом і могуць быць 
выкарыстаны толькі для яго мацавання 
да сцяны; могуць забяспечыць адэкватную 
падтрымку толькі тады, калі ўстаноўлены 
правільна (у адпаведнасці з правіламі 
добрай практыкі) у сценах, пабудаванных з 
выкарыстаннем поўнай ці напалову поўнай 
цэглы. У выпадку сцен з цэглы або пустацелых 
блокаў,  пер а г ар ода і  з  абмежа в а на й 
статычнасцю або, па меншай меры сценах, 
акрамя згаданых, неабходна правесці 
папярэднюю праверку статычнайсістэмы 
падтрымкі.

З А Ў В А ГА :  ш р у б ы  д л я  з а г л у ш а к 
з шасціграннай галоўках, якія ёсць ў 
блистере, можна выкарыстоўваць толькі 
для мацавання кранштэйна да сцяны.

Гэтыя катлы выкарыстоўваюцца для нагрэву 
вады да тэмпературы ніжэй кропкі кіпення 
пры атмасфэрным ціску.
Павінны мацавацца да сістэмы ацяплення і 
санітарнай сеткі водазабеспячэння з улікам 
іх прадукцыйнасці і іх магутнасці.
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الشكل 1-1

تركيب	الغالية	)سخان(1 	

تنبيهات	خاصة	بالتركيب 	1.1
تم تصميم الغالية Nike Mythos 24 2E فقط من أجل 

التركيب على الحائط، كما يجب استخدامها فقط لغرض تدفئة 
الغرف ولتسخين الماء المستخدم في المنازل وما شابهها. 

مكان تركيب جهاز Immergas وملحقاته ال بد أن تكون 
به الخصائص المناسبة مما يسمح )للهيكل والتقنية( )دائماً في 

سالمة وفعالية وسهولة(:
بالتثبيت )وفقا للتوجيهات السارية واألنظمة التقنية(؛  -
-  بعمليات الصيانة )بما في ذلك المجدولة والدورية، 

والعادية، وغير العادية(؛
-  باإلزالة )إلى الخارج في مكان معد للتحميل ونقل الجهاز 

والمكونات( وكذلك استبداله بأجهزة مماثلة و/أو ما 
يعادلها.

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 شركة فنية مؤهلة ومعتمدة هي من ُيسمح لها بتركيب 
األجهزة التي تعمل بالغاز IMMERGAS. يجب أن تتم 

عملية التركيب وفقاً للقواعد والقوانين والتشريعات المنظمة 
لتلك العملية ووفقاً للقواعد المهنية الفنية المحلية المعمول بها 

وطبقاً لقواعد الممارسة المحترفة الجيدة.

انتبه: الجهة المصنعة ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن 
الغاليات التي تم إزالتها من أنظمة أخرى أو عن أي عدم 

تطابق لهذه األجهزة.

يجب التحقق من أن الجهاز كامالً بكل محتوياته قبل بدء 
عملية تركيبه؛ وفي حالة وجدود شك في نقص شيء أو في 

حالة وجد شك في حالة الجهاز نفسه، يجب االتصال مباشرة 
د. ال يجب ترك محتويات عملية التغليف والصندقة  بالمورِّ

)مثل الدبابيس والمسامير واألكياس البالستيكية والبوليسترين 
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، يجب توفير مكان كافي 
للقيام بأعمال الصيانة العادية لهذا الجهاز ومن ثم ينصح 

بترك على األقل مسافة 3 سنتيمتر بين غطاء الغالية وبين 
الحشوةب العمودية لقطعة األثاث. يجب أن يترك مجاالً فوق 
وتحت الغالية للسماح بعمليات الفحص الخاصة بالتوصيالت 
الهيدروليكية وبالمدخنة. من المهم أيضا أن تكون شبك الشفط 

غير مسدودة. ال يجب أبداً ترك أي مواد قابلة لالشتعال 
بالقرب من الجهاز )مثل الورق وقطع القماش والبالستيك 

والبوليسترين وما إلى ذلك(. ال تضع أي أجهزة منزلية تحت 
الغالية حيث قد يصيبهم الضرر والتلف في حالة استخدام 

صمام األمان مع نظام تصريف العودام مسدود )يرجى 
مالحظة أن صمام األمان يجب دائماً نقله على النحو الواجب 

إلى مخروط تصريف(، وفي حالة حدوث تسربات من 
الوصالت الهيدروليكية؛ وفي هذه الحاالت ال تعتبر الشركة 
المصنعة  مسئولة عن األضرار التي قد تلحق بهذه األجهزة 

المنزلية.
وعالوة على ذلك، فمن المستحسن، لألسباب المذكورة أعاله، 

عدم وضع األثاث وما شابه، تحت الغالية.

في حالة وجود أعطاب أو خلل في األداء التشغيلي للجهاز، 
يجب أن يتم إطفاءه وينبغي االتصال فوراً بشركة مؤهلة 

)على سبيل المثال، مركز خدمة العمالء المؤهل لتقديم 
الدعم الفني IMMERGAS الذي يقوم بعمليات اإلصالح 

بالشكل الصحيح والذي بحوزته قطع الغيار األصلية في حالة 
الضرورة(. 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،   

واالستوديوهات، وال يمكن استخدامها في الحمام. ال 
يمكن تثبيتها حتى في الغرف التي يوجد فيها مولدات 

الحرارة من الخشب )أو الوقود الصلب بصفة عامة( وفي 
األماكن المتاخمة لها والموصلة إليها. 

ـ  ممنوع تركيب األجهزة التي تعتمد في تشغيلها على الغاز   
أو التي ُتصدر عند عملها عوادم دخانية أو تتطلب أنابيب 

تصريف دخانية لعوادمها أو أنابيب شفط الهواء الالزم 
لعملية االحتراق داخل األماكن المعرضة الندالع حريق 

فيها )على سبيل المثال، المرآب والجاراجات(.
ـ   ممنوع منعا باتا تركيب الغالية على أسطح الطهي   

الموجهة عموديا.
ـ  ممنوع أيضاً تركيب هذه النوعية من األجهزة في   

األماكن والغرف التي تعتبر جزءاً من األماكن العامة 
داخل المجمعات السكنية مثل،على سبيل المثال، الساللم 
والمخازن ومداخل المباني والسقيفات وممرات الهروب 

...الخ، فهذه األجهزة يجب أن تكون محمية داخل 
حجرات تقنية مجهزة ومعدة خصيصاً داخل كل وحدة 

عقارية ويدخلها فقط المستخدم )في ما يتعلق بمواصفات 
المقصورات الفنية، قم بمراجعة القوانين السارية(.

-  الغاليات ذات المقصورة المفتوحة فئة B، ال يحب أن   
يتم تركيبها في األماكن التي يتم فيها مزاولة أنشطة 
تجارية أو حرفية أو صناعية التي تستخدم منتجات 
ومعدات يمكنها أن تتسبب في عمل أبخرة أو مواد 
طائرة )على سبيل المثال أبخرة األحماض والمواد 

الالصقة والصبغات والمذيبات والمواد القابلة لالحتراق 
وما إلى ذلك( أو التي تتسبب أيضا في نشر األتربة 

)على سبيل المثال األتربة الناتجة عن أعمال النجارة 
واألتربة الكربونية واألسمنتية وما إلى ذلك( التي من 
شأنها أن تتسبب في حدوث أضرار وتلفيات لمكونات 

الجهاز، األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الوظيفي 
والتشغيلي.

  يجب أيضا تثبيتها في مكان ال تهبط فيه درجة الحرارة 
إلى أقل من 0 درجة مئوية. أن ال تكون عرضه لعوامل 

الطقس الجوي.
انتبه:	عند تركيب الغالية على الجدران أو داخلها، يجب أن 

يتوفر أيضا دعم تثبيت قوى وثابت وفعال للمولد نفسه.
يجب استخدام فيشر البراغي )متوفرة حسب 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 وقواعد االستخدام التقني الجيد( داخل الحوائط 

المبنية بطوب صلب\كامل أو شبه صلب\شبه كامل. في حالة 
الحوائط المبنية بطوب مثقوب أو بقوالب مثقوبة أو بفواصل 

ذات الثبات المحدود أو بأي 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.

مالحظة	هامة:	مسامير	التثبيت	الحلزونية	المستخدمة	مع	
المعمودي	أو	فيشر	ذات	الرأس	السداسية	الموجودة	في	
العلبة	البالستيكية،	يجب	استخدامها	فقط	لتثبيت	خطاف	

تدعيم	التركيب	على	الحائط.
تستخدم هذه الغاليات لتسخين الماء لغاية درجة حرارة أقل 

من درجة الغليان في الضغط الجوى العادي.
يجب أن تكون األجهزة متصلة بتجهيز التدفئة وشبكة توزيع 

المياه الصحية على النحو المالئم ألدائها وقوتها.
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Təs. 1-1

1 BUXAR QAZANININ  
QURAŞDIRILMASI

1.1 QURAŞDIRMA ILƏ BAĞLI 
MƏSLƏHƏTLƏR.

Nike Mythos 24 2E buxar qazanı yalnız divarda 
quraşdırılmalıdır və isitmə mühiti və daxil 
istifadə və buna bənzər məqsədlər üçün isti suyun 
hazırlanması məqsədilə istifadə olunmalıdır.  
:Avadan l ığ ın  və  ə l aqəda r  Immergas 
aksesuarlarının quraşdırılacağı yer  (hər zaman 
təhlükəsizli, səmərələilik və rahat şəraitlərdə) 
aşağıdakılara imkan verilməsi üçün  (texniki və 
struktur cəhətdən) rahat olmalıdır:
- quraşdırma (texniki qanun və qaydalara əsasən 

təmin edilənlərə əsasən);
- texniki xidmət əməliyyatları (o cümlədən 

planlaşdırılmış, mütəmadi, adi və xüsusi 
texniki xidmət);

- çıxarılma (avadanlıq və kompoanenlərinin 
yüklənmə və daşınması üçün kənara çıxarılma), 
eləcə də onların avadanlıq və/və ya müvafiq 
komponentlərlə dəyişdirilməsi.

Arxa hissəyə çıxışı təmin etmək üçün divarın 
səthi hamar, qabarıqlarsız və ya dəliklərsiz 
olmalıdır.  Onlar altlıq və ya döşəmələrdə 
quraşdırılmaq üçün deyil (Təs. 1-1).

Ya l n ı z  p e ş ə k a r  ş i r k ə t l ə r  I m m e rg a s 
qaz avadanlıqlarını  quraşdırmaq üçün 
səlahiyyətləndirilmişdir. 
Quraşdırma nizamlayıcı standartlara, cari 
qanunlara və yerli texniki qaydalara və tələb 
olunan texniki prosedurlara əsasən həyata 
keçirilməlidir.

Diqqət: İstehsalçı başqa avadanlıqlardan 
çıxarılmış və uyğun olmayan kombi qazanlarının 
istifadəsi səbəbindən irəli gələn zərərlərə görə 
məsuliyyət daşımır.

Avadanlığı quraşdırmazdan öncə onun 
mükəmməl vəziyyətdə çatdırıldığından əmin 
olun; əgər bununla bağlı şübhəniz olarsa, dərhal 
təchizatçı ilə əlaqə saxlayın. Qablaşdırma 
materialları (pərçimlər, mismarlar, plastik 
torbalar, polistirol köpüklər və s.) təhlükəlidir və 
uşaqlardan uzaq saxlanmalıdır. Əgər avadanlıq 
kabinlərin daxilində və ya kabinlər arasında 
quraşdırılmışsa, normal çalışmaları üçün kifayət 
olan boş aranı təmin edir; bundan əlavə buxar 
qazanının korpusu və kabinin şaquli tərəfləri 
arasında ən azı 3 sm boşluq saxlanması məsləhət 
görülür.  Buxar qazanının yuxarı hissəsində 
mümkün su və buxar bacalarının çıxarılması 
üçün lazım olacaq dərəcədə ara saxlayın. Udma 
şəbəkələrinin qarşısında maneə olmaması çox 
vacibdir. Bütün alışabilən obyektrləri (kağız, 

parça, plastik, polistirol və s.) avadanlıqdan 
uzaq tutun. Məişət avadanlıqalrını buxar qazanın 
altına yerləşdirməyin, çünki təhlükəsizlik 
klapanı qarşısında maneə olan konveyer sistemi 
ilə təmas etdiyi zaman(təhlükəsizlik klapanı 
drenaj borusundan uzaq olmalıdır) və ya 
hidravlik əlaqələrdən sızma olduğu zaman  onlar 
zədələnə bilər; istehsalçı bu səbəblərdən yaranan 
hər hansı xəta üçün heç bir məsuliyyət daşımır.
Yuxarıda qeyd edilən səbəblərdən biz məişət 
avadanlıqları, mebel hissələri və s-ni buxar 
qazanının altına yerləşdirməyi məsləhət 
görmürük.
Nasazlıq, xəta və ya yalnış əməliyyatlar zamanı 
avadanlığı dərhal söndürün və səlahiyyətli 
şirkətlə əlaqə saxlayın (məs., xüsusilə təlimlənmiş 
işçiləri və orijinal ehtiyat hissələri olan Immergas 
Texniki Yardım mərkəzi). Avadanlığı özbaşına 
təmir etmək və ya dəyişməyə cəhd etməyin. 
Yuxarıda qeyd edilənlərə riayət etməmə sizin 
fərdi məsuliyyətinizdədir və bu zaman zəmanət 
qüvvəsini itirir.
• Quraşdırma qaydaları:
 - bu buxar qazanları yataq otaqlarında, 

mənzil atelyelərdə və hamam otaqlarından 
quraşdırıla bilməz. Onlar eyni zamanda 
taxta (və ya maye buxar) isitmə generatorları 
olan otaqlarda və bu otaqlara qonşu olan 
otaqlardan quraşdırıla bilməz;

 - yanğın riski (məsələn: qarajlarda, qapalı 
avtoparklarda) quraşdırılması qadağan edilir, 
qaz cihazları və əlaqədar qaz bacaları, baca 
boruları və yanma hava girişi boruları olan 
yerlərdə quraşdırılmamalıdır;

 - mətbəx sobalarının şaquli mühafizə 
cihazlarında quraşdırılması qadağandır;

 - pilləkənlər, tavanlar, giriş zonaları, damlar, 
çardaqlar, çıxış yolları və s. kimi ümumi 
yerlərin tərkib hissələri hər bir fərdi binanın 
məsuliyyəti altında texniki hissələrdə 
(texniki hissələrin xassələri ilə bağlı qüvvədə 
olan texniki standartlar qeyd edilən yerlərə 
baxın) yerləşmədikləri və yalnız istifadəçi 
üçün mümkün olduqları halda, onların  
yerlərdə/mühitdə quraşdırılması qadağandır;

 - B növlü açıq bacalı buxar qazanları 
t i c a r i ,  e m a l a t x a n a  v ə  y a  s ə n a y e 
fəaliyyətlərinin həyata keçirildiyi yerlərdə 
quraşdırılmamalıdır, çünki bu yerlərdə 
istifadə olunan məhsullar avadanlığın 
komponentlərinə ziyan verə və əməliyyatını 
təhlükə altına ala bilən uçucu buxar və 
maddələrin (məsələn, turşu buxarları, 
yapışqanlar, boyalar, həlledicilər, alışqan 
maddələr və s.), eləcə də toz  (məsələn, taxta, 

kömür, sement və s. ilə iş zamanı yaranan 
tozlar) yaranmasına səbəb ola bilər. 

 - onlar eyni zamanda temperatur 0°C-dən 
aşağı düşməyən otaqlarda quraşdırılmalı və 
atmosfer təsirlərinə məruz qalmamalıdır.

Diqqət:divarda quraşdırılmış buxar qazanı 
genera toru  sabi t  və  səmərəl i  şəki ldə 
dəstəkləməlidir. 
Avadanlığı divara bərkitmək üçün tıxaclar 
(standart təchizat hissəsi) yalnız quraşdırma 
breketləri və ya bərkitmə şablonları ilə əlaqədə 
istifadə edilməlidir; onlar yalnız möhkəm və 
ya yarı-boş kərpic və bloklu divarlada düzgün 
yerləşdirildikləri zaman (texniki standartlara 
əsasən) müvafiq dəstəyi təmin edir. Yarıboş 
kərpic və ya bloklardan hörülmüş divarlarda 
məhdud sabitliyi olan arakəsmələrdə və ya 
göstərilənlərdən başqa materaillardan hörülmüş 
divarlarda müvafiq dəstəyin təmin edilməsi üçün 
sabitlik testi keçirilməlidir.

Q: blister bağlamada təchiz edilmiş altıbucaqlı 
vint yalnız breketlərin müvafiq şəkildə divara 
dərkidilməsi üçün istifadə olunmalıdır.

Bu buxar qazanları atmosfer təzyiqinin aşağı 
qaynatma temperaturunda suyu isitmək üçün 
istifadə edilir.
Onlar mərkəzi isitmə sisteminə və onların işi 
və tutumuna uyğun qaynar su dövriyyəsinə 
qoşulmalıdır. 

BƏLİ XEYR



5

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

ОБ
СЛ

УГ
ОВ

УВ
АН

Н
Я

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Мал. 1-2

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм) Глибина (мм)

751 440 240

ЗЧЕПЛЕННЯ

ГАЗ
ВОДА ДЛЯ 

САНІТАРНИХ 
ПОТРЕБ

УСТАНОВКА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ (ОПЦІЯ).
Підключення газу (пристрій категорії 
II2H3+). Наші котельні агрегати сконструйовані 
для роботи на газові метан (G20) або G.P.L. 
Трубопровід подачі повинен бути однаковим 
або більшим, ніж з'єднувальна трубка 
котла 3/4”G. До під'єднання газу необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення 
труб системи підведення, щоб усунути усі 
можливі осади, які могли б перешкодити 
правильній роботі котла. Крім того, слід 
перевірити, чи газ в системі відповідає 
газові, для якого був виготовлений котел 
(див. заводську табличку на котлі). Якщо 
вони відрізняються, слід внести зміни в 
котел для того, щоб пристосувати його 
для використання іншого типу газу (див. 
конверсія пристроїв у разі зміни газу). 
Крім того, важливо перевірити динамічний 
тиск мережі (метану або G.P.L./зрідженого 
пропану), що буде використовуватися для 
котельного агрегату, оскільки недостатньо 
високий рівень тиску може негативно 
впливати на ефективність роботи генератора, 
спричиняючи незадоволення користувача.
Переконатися в тому, що приєднання 
газового крана виконано правильно, згідно 
послідовності монтажу, приведеної на 
малюнку. Труба підведення газу повинна мати 
відповідні параметри, що задовольняють 
вимогам чинних норм для гарантії правильної 
подачі газу до запальника, включаючи умови 
максимальної потужності генератора, а 
також для гарантії належної експлуатації 
пристрою (технічні дані). Система з'єднання 
повинна відповідати діючим нормам.

Якість горючого газу. Пристрій було 
спроектовано для роботи на горючому газові, 
без будь-яких домішок; інакше необхідно 
приєднати відповідні фільтри по лінії до 
пристрою для очищення горючого газу.

Резервуар зберігання (у разі живлення зі 
складу GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для 

зберігання GPL/зрідженого пропану 
можуть містити інертний осадок газу 
(азоту), що може призвести до змішування 
з газом, який подається на пристрій, і 
спричинити аномалії в роботі.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може привести до зниження 
теплотворної здатності  с уміші,  що 
подається на пристрій, та змін у його роботі.

Умовні позначення:
 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для домашнього 

вжитку
 AF - Вхід холодної води для домашнього 

вжитку 
 R - Повернення установки
 M - Подача установки
 V - Підключення електропостачання

 N.B.:  вузол підключення (опція)
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1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

Мал. 1-2

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм) Глибина (мм)

751 440 240

ЗЧЕПЛЕННЯ

ГАЗ
ВОДА ДЛЯ 

САНІТАРНИХ 
ПОТРЕБ

УСТАНОВКА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ (ОПЦІЯ).
Підключення газу (пристрій категорії 
II2H3+). Наші котельні агрегати сконструйовані 
для роботи на газові метан (G20) або G.P.L. 
Трубопровід подачі повинен бути однаковим 
або більшим, ніж з'єднувальна трубка 
котла 3/4”G. До під'єднання газу необхідно 
виконати ретельне внутрішнє очищення 
труб системи підведення, щоб усунути усі 
можливі осади, які могли б перешкодити 
правильній роботі котла. Крім того, слід 
перевірити, чи газ в системі відповідає 
газові, для якого був виготовлений котел 
(див. заводську табличку на котлі). Якщо 
вони відрізняються, слід внести зміни в 
котел для того, щоб пристосувати його 
для використання іншого типу газу (див. 
конверсія пристроїв у разі зміни газу). 
Крім того, важливо перевірити динамічний 
тиск мережі (метану або G.P.L./зрідженого 
пропану), що буде використовуватися для 
котельного агрегату, оскільки недостатньо 
високий рівень тиску може негативно 
впливати на ефективність роботи генератора, 
спричиняючи незадоволення користувача.
Переконатися в тому, що приєднання 
газового крана виконано правильно, згідно 
послідовності монтажу, приведеної на 
малюнку. Труба підведення газу повинна мати 
відповідні параметри, що задовольняють 
вимогам чинних норм для гарантії правильної 
подачі газу до запальника, включаючи умови 
максимальної потужності генератора, а 
також для гарантії належної експлуатації 
пристрою (технічні дані). Система з'єднання 
повинна відповідати діючим нормам.

Якість горючого газу. Пристрій було 
спроектовано для роботи на горючому газові, 
без будь-яких домішок; інакше необхідно 
приєднати відповідні фільтри по лінії до 
пристрою для очищення горючого газу.

Резервуар зберігання (у разі живлення зі 
складу GPL/зрідженого пропану).
- Може статися, що нові резервуари для 

зберігання GPL/зрідженого пропану 
можуть містити інертний осадок газу 
(азоту), що може призвести до змішування 
з газом, який подається на пристрій, і 
спричинити аномалії в роботі.

- Під час довготривалих періодів зберігання 
може утворюватися шар осаджувальних 
компонентів у суміші GPL/зрідженого 
пропану. Це може привести до зниження 
теплотворної здатності  с уміші,  що 
подається на пристрій, та змін у його роботі.

Умовні позначення:
 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для домашнього 

вжитку
 AF - Вхід холодної води для домашнього 

вжитку 
 R - Повернення установки
 M - Подача установки
 V - Підключення електропостачання

 N.B.:  вузол підключення (опція)
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1.2 TEMEL BOYUTLAR.

Şek. 1-2

Yükseklik 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

751 440 240

BAĞLANTILAR

GAZ KULLANMA  
SUYU TESİSAT

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 BAĞLANTILAR (OPSİYONEL).
Gaz bağlantıları (II2H3+ kategorisi aparat). 
Kazanlarımız doğalgaz (G20) veya L.P.G. ile 
çalıştırılmak üzere imal edilmiştir. Beslenme 
borularının 3/4”G kazan bağlantılarına eşit ya 
da daha büyük olması gerekmektedir.Gaz bağ-
lantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve boruları 
içerisinde ileride kazanın veriminin düşmesine 
neden olabilecek tüm kalıntıların temizlenmesi 
gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan gazın kazan 
için öngörülen türde olduğunu kontrol etmek 
gerekmektedir (kazan cihazı üzerinde yer alan 
etikete bakın). Farklılık olması halinde kazan 
üzerinde müdahale yapılarak diğer cins gaza 
uydurulması gerekir (gaz değişimi durumunda 
cihazların dönüşümüne bakın). Ayrıca, yetersiz 
olması halinde kazanın gücünü etkileyebilecek ve 
kullanıcıya zorluklar yaratabilecek, kazanın bes-
lenmesinde kullanılacak ağ dinamik basıncının 
(doğalgaz veya L.P.G.) standartlara uygun olup 
olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Gaz musluğunun, şekilde gösterilen montaj sırası 
izlenerek, doğru şekilde bağlandığından emin 
olun. Yanıcı gaz sürücü borusu, kazan azami 
güç koşullarındayken dahil yakıcıya doğru gaz 
miktarını iletebilmesi ve cihazın verimliliğini 
garantilemek için tam olarak yürürlükteki ta-
limatlar bazında boyutlandırılmalıdır. Bağlantı 
sisteminin yasal düzenlemelere uygun olması 
gerekmektedir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde ihtiva 
etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır; aksi olması halinde, yakıtın saf hale 
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli 
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.

Stok tankı (LPG deposundan beslenme ha-
linde).
- Yeni LPG stok tanklarının içinde, cihaza giden 

karışımın kalitesini düşürerek cihazın düzgün 
çalışmasını engelleyen inert gaz (azot) kalıntısı 
bulunabilir.

- LPG gaz karışımının oluşması nedeniyle, 
depolama süresi boyunca tankların içinde ka-
rışım bileşenleri tabaka halinde birikebilir. Bu, 
cihaza tahsis edilen karışımın ısı kuvvetinde 
değişikliğe sebep olarak cihazda verimlilik 
değişkenliklerine sebep olur.

Açıklamalar:
 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 AF - Soğuk kullanma suyu girişi 
 R - Tesisat geri dönüş hattı
 M - Tesisat gidiş hattı
 V - Elektrik bağlantısı

 Not:  bağlama grubu (opsiyonel)
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1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES.

Fig. 1-2

Altura 
(mm)

Ancho  
(mm)

Profundidad 
(mm)

751 440 240

CONEXIONES

GAS AGUA
SANITARIA INSTALACIÓN

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 CONEXIONES (OPCIONAL).
Conexión gas (Aparato categoría II2H3+). 
Nuestras calderas están fabricadas para funcio-
nar con gas metano (G20) o G.L.P. La tubería de 
alimentación debe ser igual o superior al racor 
de la caldera 3/4”G. Antes de realizar la conexión 
de gas limpie atentamente el interior de todos los 
conductos de la instalación de conducción del 
combustible para eliminar posibles residuos que 
podrían comprometer el buen funcionamiento 
de la caldera. Además, es necesario controlar si el 
gas de la red es el mismo que requiere la caldera 
(vea la placa de datos puesta en la caldera). Si no 
lo fuera, hay que adaptar la caldera para el otro 
tipo de gas (vea la conversión de los aparatos en 
caso de cambio de gas). También es importante 
controlar la presión del gas (metano o GLP) que 
se utilizará para alimentar la caldera, que deberá 
ser conforme a las normativas vigentes, ya que 
una presión insuficiente puede afectar al rendi-
miento del generador y por lo tanto producir 
molestias al usuario.
Comprobar que la conexión de la llave de gas 
sea efectuada correctamente, según la secuen-
cia de montaje que se muestra en la figura. Las 
dimensiones del tubo de entrada del gas deben 
ser conformes con las normativas vigentes para 
que el quemador reciba la cantidad de gas que 
necesita incluso cuando el generador funciona a 
la máxima potencia, de forma que se mantengan 
las prestaciones de la caldera (ver los datos técni-
cos). El sistema de conexión debe ser conforme 
con las normas.

Calidad del gas combustible. El equipo se ha 
diseñado para funcionar con gas sin impurezas. 
Si el gas utilizado no es puro, hay que instalar 
filtros de entrada con el fin de restablecer la 
pureza del combustible.

Depósitos de almacenamiento (en caso de 
suministro desde depósito de GLP).
- Es posible que los depósitos de almacenamiento 

de GLP nuevos contengan restos de nitrógeno, 
un gas inerte que empobrece la mezcla y puede 
perjudicar el funcionamiento de la caldera.

- Debido a la composición de la mezcla de GLP, 
durante el período de almacenamiento en los 
depósitos se puede verificar una estratificación 
de los componentes de la mezcla. Esto puede 
causar una variación del poder calorífico de la 
mezcla, y por tanto la variación de las presta-
ciones de la caldera.

Leyenda: 
 G - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada del agua fría sanitaria 
 R - Retorno de la instalación
 M - Ida de la instalación
 V - Conexión eléctrica

 Nota: grupo de conexión (opcional)
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1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Илл. 1-2

Высота 
(мм)

Ширина 
(мм) Глубина (мм)

751 440 240
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ 

СЕТЯМ

ГАЗ
САНТЕХ-

НИЧЕСКАЯ 
ВОДА

УСТАНОВ-
КА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ).

Подключение к газовой магистрали (при-
бор категории II2H3+). Наши бойлеры раз-
работаны для работы на метане (G20) или на 
сжиженном нефтяном газе (СНГ). Диаметр 
подающей трубы должен быть большим или 
равным диаметру соединительного патрубка 
бойлера 3/4”G. Перед осуществлением под-
соединения к газовой магистрали следует 
произвести тщательную очистку всех труб, 
служащих для подачи газа из нее к бойлеру, 
с целью удаления возможных загрязнений, 
которые могут помешать его правильному 
функционированию. Следует также убедить-
ся в том, что газ в ней соответствует тому, для 
которого разработан бойлер (см. табличку 
номинальных данных, помещенную на па-
нели бойлера). В противном случае следует 
произвести модификацию бойлера для его 
адаптации к другому типу газа (см. “Моди-
фикация устройств в случае изменения типа 
газа”). Следует также замерить динамическое 
давление в магистрали (метана или сжижен-
ного нефтяного газа), предназначенной для 
питания бойлера, и убедиться в его соответ-
ствии требованиям действующих стандартов, 
так как недостаточная величина давления 
может сказаться на мощности агрегата и при-
вести к проблемам для пользователя.
Убедиться что правильно произведено 
подключение газового вентиля, следуя 
указаниям по монтажу, приведённым на 
иллюстрации. Труба подачи горючего газа 
должна иметь размеры, соответствующие 
действующим нормативам, чтобы гарантиро-
вать требуемый расход газа, подаваемого на 
горелку, даже при максимальной мощности 
генератора, и обеспечивать эксплуатацион-
ные характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.

Качество горючего газа. Аппарат был из-
готовлен для работы на газе без загрязнений, 
в обратном случае, необходимо установить 
соответствующие фильтры перед установкой, 
с целью обеспечения чистоты горючего газа..

Накопительные резервуары (в случае 
питания от накопительной системы сжи-
женного газа).
- Может случиться, что новые накопитель-

ные резервуары сжиженного нефтяного 
газа, могут нести осадки инертных газов 
(азот), которые обедняют смесь, выделяе-
мую на аппарат, провоцируя неполадки в 
функционировании. 

- По причине состава смеси сжиженного 
нефтяного газа, во время хранения газа в 
резервуарах, возможно, произвести про-
верку стратификации компонентов смеси. 
Это может вызвать изменение теплопроиз-
водительности выделяемой смеси, а в по-
следствии и изменение эксплуатационных 
качеств аппарата.

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход холодной санитарной воды 
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
 V - Подключение электропитания

 Примечание: блок подключения  
 (факультативно)
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Fig. 1-2

1.2 DIMENSIONS PRINCIPALES.

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”

1.3 BRANCHEMENTS (OPTION).
Raccordement au gaz (appareil de catégorie 
II2H3+). Nos chaudières sont fabriquées pour 
fonctionner avec du gaz méthane (G20) ou du 
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'installation d'adduction du combus-
tible afin d'enlever les éventuels résidus qui pour-
raient 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). De plus, il est 
important de vérifier la pression dynamique de 
réseau (méthane ou G.P.L.) que l'on utilisera 
pour l'alimentation de la chaudière qui devra être 
conforme aux réglementations en vigueur : si elle 
est insuffisante, elle peut avoir des conséquences 
sur la puissance du générateur en provoquant 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 stoc-
kage dans les réservoirs. Ceci peut causer une 
variation du pouvoir calorifique du mélange 
fourni à l'appareil avec des conséquentes varia-
tions de ses prestations.

Légende :
 G - Alimentation de gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée de l'eau froide sanitaire 
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
 V - Raccordement électrique

 N.B. :  groupe raccordement (option)
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1.2  MAIN DIMENSIONS.

Fig. 1-2

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

751 440 240

CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
WATER SYSTEM

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 CONNECTIONS (OPTIONAL).
Gas connection (Appliance category II2H3+). 
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) or LPG. Supply pipes must be the same 
as or larger than the 3/4”G boiler fitting. Before 
connecting the gas line, carefully clean inside 
all the fuel feed system pipes to remove any 
residue that could impair boiler efficiency. Also 
make sure the gas corresponds to that for which 
the boiler is prepared (see boiler data-plate). 
If different, the appliance must be converted 
for operation with the other type of gas (see 
converting appliance for other gas types). The 
dynamic gas supply (methane or LPG) pressure 
must also be checked according to the type 
used in the boiler, which must comply with the 
regulations in force, as insufficient levels can 
reduce generator output and cause malfunctions.
Ensure correct gas cock connection by following 
the mounting instructions illustrated in the 
figure. The gas supply pipe must be suitably 
dimensioned according to current regulations 
in order to guarantee correct gas flow to the 
burner even in conditions of maximum generator 
output and to guarantee appliance efficiency 
(technical specifications). The coupling system 
must conform to standards.

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

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

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

- Due to the composition of the LPG mixture, 
layering of the mixture components may occur 
during the period of storage in the tanks. This 
can cause a variation in the heating power of 
the mixture delivered to the appliance, with 
subsequent change in its performance.

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

 N.B.:  connection group (optional)
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1.2 АСНОЎНЫЯ ГАБАРЫТЫ.

Мал. 1-2

Вышыня 
(мм) Шырыня (мм) Глыбіня (мм)

751 440 240

ЗЛУЧЭННІ

ГАЗ САНІТАРНАЯ  
ВАДА ПРЫСТАСАВАННЕ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ЗЛУЧЭННІ (АПЦЫЯНАЛЬНА).
Падлучэнне газу (катэгорыя прыбораў 
II2H3+). Нашыя катлы, прызначаныя для працы 
на прыродным газе (G20) або звадкаваным 
газе. Трубаправод сілкавання павінен быць 
роўны або вышэй, чым ўстаноўка катла 
3/4"G. Перад падключэннем газу неабходна 
старанна ачысціць ўну тры ўсе трубы 
сістэмы падачы паліва, каб выдаліць любое 
смецце, якое можа прывесці да парушэння 
нармальнай працы катла. Таксама неабходна 
праверыць, што газаразмеркавальная сістема 
адпавядае той, якая была падрыхтавана для 
катла (гл. дадзеныя на этыкетке катла). Калі 
яны адрозніваюцца, неабходна адаптаваць 
кацёл да іншага тыпу газу (гл. канверсія 
абсталявання ў выпадку змены газу). 
Таксама важна праверыць дынамічны ціск 
ў сеткі (метан або звадкаваны газ), якую вы 
збіраецеся выкарыстоўваць для сілкавання 
катла, яна павінна быть адпаведнай, як калі 
яно недастатковае гэта можа паўплываць на 
магутнасць генератара, выклікая нязручнасці 
для карыстальнікаў.
Пераканайцеся, што падлучэнне газавага 
крана выканана правільна, выконваючы 
паслядоўнасць зборкі, паказанай на малюнке. 
Труба падачы паліўнага газу павінна быць 
належным чынам разлічана ў адпаведнасці 
з правіламі, якія дзейнічаюць, у мэтах 
забеспячэння правільнага патоку газу да 
гарэлкі, нават ва ўмовах максімальнай 
магу тнасці генератара і забяспечваць 
наладкі прыбора (тэхнічныя дадзеныя). 
Сістэма далучэння павінна адпавядаць гэтым 
стандартам.

Якасць гаручага газу. Прылада, прызначана 
для працы з газавым палівам, без прымешак, 
у адваротным выпадку, мэтазгодна ўставіць 
адпаведныя фільтры на ўваходзе ў прыладу 
для таго, каб аднавіць чысціню паліва.

Ёмістасці для захоўвання (у выпадку 
сілкавання ад звадкаванага газу).
- Можа здарыцца, што новае сховішча 

звадкаванага газу можа утрымліваць 
рэшткі інэртнага газу (азот у),  якія 
выклікаюсь пагаршэнне сумеся, якае 
падаецца да прыстасавання, выклікая 
дрэнную працаздольнасць апарата.

- З-за складу сумесі звадкаванага газу на 
працягу тэрміну захоўвання ў рэзервуарах 
можна пр а в ерыць с т р атыфіка цыю 
кампанентаў сумесі. Гэта можа прывесці 
да змены цеплатворнай здольнасці сумесі, 
якае падаецца да прыбора з наступнай 
зменай яго прадукцыйнасці.

Умоўныя пазначэнні:
 G - Газазабеспячэнне
 AC - Выхад санітарнай гарачай вады
 AF - Уваход санітарнай халоднай вады 
 R - Сістэма вяртання
 M - Сістэма дастаўкі
 V - Электрычнае злучэнне

 Заўвага: група сувязі (апцыянальна)
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الشكل 1-1

تركيب	الغالية	)سخان(1 	

تنبيهات	خاصة	بالتركيب 	1.1
تم تصميم الغالية Nike Mythos 24 2E فقط من أجل 

التركيب على الحائط، كما يجب استخدامها فقط لغرض تدفئة 
الغرف ولتسخين الماء المستخدم في المنازل وما شابهها. 

مكان تركيب جهاز Immergas وملحقاته ال بد أن تكون 
به الخصائص المناسبة مما يسمح )للهيكل والتقنية( )دائماً في 

سالمة وفعالية وسهولة(:
بالتثبيت )وفقا للتوجيهات السارية واألنظمة التقنية(؛  -
-  بعمليات الصيانة )بما في ذلك المجدولة والدورية، 

والعادية، وغير العادية(؛
-  باإلزالة )إلى الخارج في مكان معد للتحميل ونقل الجهاز 

والمكونات( وكذلك استبداله بأجهزة مماثلة و/أو ما 
يعادلها.

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 شركة فنية مؤهلة ومعتمدة هي من ُيسمح لها بتركيب 
األجهزة التي تعمل بالغاز IMMERGAS. يجب أن تتم 

عملية التركيب وفقاً للقواعد والقوانين والتشريعات المنظمة 
لتلك العملية ووفقاً للقواعد المهنية الفنية المحلية المعمول بها 

وطبقاً لقواعد الممارسة المحترفة الجيدة.

انتبه: الجهة المصنعة ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن 
الغاليات التي تم إزالتها من أنظمة أخرى أو عن أي عدم 

تطابق لهذه األجهزة.

يجب التحقق من أن الجهاز كامالً بكل محتوياته قبل بدء 
عملية تركيبه؛ وفي حالة وجدود شك في نقص شيء أو في 

حالة وجد شك في حالة الجهاز نفسه، يجب االتصال مباشرة 
د. ال يجب ترك محتويات عملية التغليف والصندقة  بالمورِّ

)مثل الدبابيس والمسامير واألكياس البالستيكية والبوليسترين 
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، يجب توفير مكان كافي 
للقيام بأعمال الصيانة العادية لهذا الجهاز ومن ثم ينصح 

بترك على األقل مسافة 3 سنتيمتر بين غطاء الغالية وبين 
الحشوةب العمودية لقطعة األثاث. يجب أن يترك مجاالً فوق 
وتحت الغالية للسماح بعمليات الفحص الخاصة بالتوصيالت 
الهيدروليكية وبالمدخنة. من المهم أيضا أن تكون شبك الشفط 

غير مسدودة. ال يجب أبداً ترك أي مواد قابلة لالشتعال 
بالقرب من الجهاز )مثل الورق وقطع القماش والبالستيك 

والبوليسترين وما إلى ذلك(. ال تضع أي أجهزة منزلية تحت 
الغالية حيث قد يصيبهم الضرر والتلف في حالة استخدام 

صمام األمان مع نظام تصريف العودام مسدود )يرجى 
مالحظة أن صمام األمان يجب دائماً نقله على النحو الواجب 

إلى مخروط تصريف(، وفي حالة حدوث تسربات من 
الوصالت الهيدروليكية؛ وفي هذه الحاالت ال تعتبر الشركة 
المصنعة  مسئولة عن األضرار التي قد تلحق بهذه األجهزة 

المنزلية.
وعالوة على ذلك، فمن المستحسن، لألسباب المذكورة أعاله، 

عدم وضع األثاث وما شابه، تحت الغالية.

في حالة وجود أعطاب أو خلل في األداء التشغيلي للجهاز، 
يجب أن يتم إطفاءه وينبغي االتصال فوراً بشركة مؤهلة 

)على سبيل المثال، مركز خدمة العمالء المؤهل لتقديم 
الدعم الفني IMMERGAS الذي يقوم بعمليات اإلصالح 

بالشكل الصحيح والذي بحوزته قطع الغيار األصلية في حالة 
الضرورة(. 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،   

واالستوديوهات، وال يمكن استخدامها في الحمام. ال 
يمكن تثبيتها حتى في الغرف التي يوجد فيها مولدات 

الحرارة من الخشب )أو الوقود الصلب بصفة عامة( وفي 
األماكن المتاخمة لها والموصلة إليها. 

ـ  ممنوع تركيب األجهزة التي تعتمد في تشغيلها على الغاز   
أو التي ُتصدر عند عملها عوادم دخانية أو تتطلب أنابيب 

تصريف دخانية لعوادمها أو أنابيب شفط الهواء الالزم 
لعملية االحتراق داخل األماكن المعرضة الندالع حريق 

فيها )على سبيل المثال، المرآب والجاراجات(.
ـ   ممنوع منعا باتا تركيب الغالية على أسطح الطهي   

الموجهة عموديا.
ـ  ممنوع أيضاً تركيب هذه النوعية من األجهزة في   

األماكن والغرف التي تعتبر جزءاً من األماكن العامة 
داخل المجمعات السكنية مثل،على سبيل المثال، الساللم 
والمخازن ومداخل المباني والسقيفات وممرات الهروب 

...الخ، فهذه األجهزة يجب أن تكون محمية داخل 
حجرات تقنية مجهزة ومعدة خصيصاً داخل كل وحدة 

عقارية ويدخلها فقط المستخدم )في ما يتعلق بمواصفات 
المقصورات الفنية، قم بمراجعة القوانين السارية(.

-  الغاليات ذات المقصورة المفتوحة فئة B، ال يحب أن   
يتم تركيبها في األماكن التي يتم فيها مزاولة أنشطة 
تجارية أو حرفية أو صناعية التي تستخدم منتجات 
ومعدات يمكنها أن تتسبب في عمل أبخرة أو مواد 
طائرة )على سبيل المثال أبخرة األحماض والمواد 

الالصقة والصبغات والمذيبات والمواد القابلة لالحتراق 
وما إلى ذلك( أو التي تتسبب أيضا في نشر األتربة 

)على سبيل المثال األتربة الناتجة عن أعمال النجارة 
واألتربة الكربونية واألسمنتية وما إلى ذلك( التي من 
شأنها أن تتسبب في حدوث أضرار وتلفيات لمكونات 

الجهاز، األمر الذي يؤثر سلباً على أداء الجهاز الوظيفي 
والتشغيلي.

  يجب أيضا تثبيتها في مكان ال تهبط فيه درجة الحرارة 
إلى أقل من 0 درجة مئوية. أن ال تكون عرضه لعوامل 

الطقس الجوي.
انتبه:	عند تركيب الغالية على الجدران أو داخلها، يجب أن 

يتوفر أيضا دعم تثبيت قوى وثابت وفعال للمولد نفسه.
يجب استخدام فيشر البراغي )متوفرة حسب 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 وقواعد االستخدام التقني الجيد( داخل الحوائط 

المبنية بطوب صلب\كامل أو شبه صلب\شبه كامل. في حالة 
الحوائط المبنية بطوب مثقوب أو بقوالب مثقوبة أو بفواصل 

ذات الثبات المحدود أو بأي 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.

مالحظة	هامة:	مسامير	التثبيت	الحلزونية	المستخدمة	مع	
المعمودي	أو	فيشر	ذات	الرأس	السداسية	الموجودة	في	
العلبة	البالستيكية،	يجب	استخدامها	فقط	لتثبيت	خطاف	

تدعيم	التركيب	على	الحائط.
تستخدم هذه الغاليات لتسخين الماء لغاية درجة حرارة أقل 

من درجة الغليان في الضغط الجوى العادي.
يجب أن تكون األجهزة متصلة بتجهيز التدفئة وشبكة توزيع 

المياه الصحية على النحو المالئم ألدائها وقوتها.

نعمال
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2.1.	األبعاد	األساسية

الشكل 1 ـ 2

عمق )ملم(عرض )ملم(ارتفاع )مم(

751440240

وصالت

شبكةماء ساخنغاز

GACAFRM

”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

3.1	التوصيالت	)اختياري(
توصيل	الغاز	)جهاز	فئة	+II2H3(. تم تصميم الغاليات 

الخاصة بنا لتعمل بالغاز الطبيعي )G20( وبغاز البترول 
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 الغالية(. 
في حالة وجود أي اختالفات في نوعية الغاز، يصبح من 

الضروري القيام بتعديل الغالية لتصبح جاهزة للعمل بنوعية 
أخرى من الغاز )أنظر كيفية تحويل األجهزة في حالة تغيير 
نوعية الغاز(. من المهم جداً أيضاً فحص الضغط الديناميكي 

 )G.P.L لشبكة الغاز )الغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال
بحيث يتم التأكد من كونه مناسباً ليستخدم لتزويد الغالية 
بالغاز بشكل مطابق للتوجيهات السارية، 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 أن يكون 

مقاس وحجم  أنابيب توصيل الغاز متناسبين ومتوافقين مع 
القواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن من أجل ضمان 
الحصول على تدفق سليم ومناسب للغاز إلى الموقد حتى في 
ظروف اإلمداد القصوى للمولد ومن أجل االستفادة الكاملة 

من إمكانيات الغالية )بيانات فنية(. يجب أن يكون نظام 
الربط والمزاوجة مطابقاً للمعايير والقواعد.

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

لتنقية الغاز المستخدم.

صهاريج	التخزين	)في	حالة	اإلمداد	من	مستودع	غاز	
.)GPL	المسال	البترول

-  من الممكن أن تكون صهاريج تخزين غاز البترول 
المسال GPL بها بقايا ورواسب غاز خامل 

)النيتروجين( مما قد يضعف الخليط الذي يزود به 
الجهاز، األمر الذي قد يسبب خلل و 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.

لوحة الرموز:

 G    ـ تعنى “التزويد بالغاز”
AC  ـ تعنى مخرج املاء الساخن
 AF  ـ تعنى “مدخل املاء البارد” 

 R    ـ تعنى “عودة الشبكة”
 M   ـ تعنى “تدفق الشبكة”

 V   ـ تعنى “التوصيل الكهريب”

 ملحوظة هامة:  مجموعة التوصيل )اختياري(
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1.2  ƏSAS ÖLÇÜLƏR.

Təs. 1-2

Hündürlük 
(mm) En (mm) Dərinlik 

(mm)
751 440 240

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ HİSSƏLƏR

QAZ DAXİLİ SU SİSTEM

Q AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.3 ƏLAQƏLƏNDIRICI HISSƏLƏR 
(ƏLAVƏ).

Qaz əlaqələndirmə hissəsi (avadanlığın 
kateqoriyası II2H3+). Bizim buxar qazanlarımız 
metan qazı (G20) və ya LPG ilə işləyir. 
Təchizat boruları 3/4”G montaj hissəsi ilə 
eyni böyüklüksə və ya daha böyük olmalıdır. 
Qaz borusunu birləşdirməzdən öncə bütün 
yanacaq sistem borularının içəricisini ehtiyatla 
silin və buxar qazanının səmərəliliyinə mənfi 
təsir edə bilən hər hansı qalıqları təmizləyin. 
Eyni zamanda qazın buxar qazanının müvafiq 
hissəsinə getməsini təmin edin (bax: buxar 
qazanının məlumat plitəsi). Əgər o fərqli 
hissədə gedərsə, avadanlıq digər qaz növü ilə 
işə çevrilməlidir (bax: avadanlığın digər qaz 
növlərinı çevrilməsi). Dinamik qaz təchizatı 
(metan və ya LPG) təzyiqi də eyni zamanda 
buxar qazanında istifadə edilən növə uyğunluq 
üçün yoxlanmalıdır, çünki əks halda generatorun 
qaz çıxışı azala və nasazlıqlar yarana bilər.
Təsvirdə göstərilmiş quraşdırma qaydalarına 
əməl  e tməklə  qaz  ven t i l in in  düzgün 
birləşdirildiyindən əmin olun. Hətta maksimum 
generator qaz çıxışı zamanı belə qazın olduğa 
düzgün axmasını və avadanlığın səmərəli 
çalışmasını (texniki xassələr) təmin etmək 
üçün qaz təchizat borusu cari qaydalara əsasən 
müvafiq ölçüdə olmalıdır.  Birləşdirmə sistemi 
standartlara əsasən həyata keçirilməlidir.

Qazın keyfiyyəti. Avadanlıq təmiz qazla iş 
üçün nəzərdə tutulmuşdur; əks halda yanacağın 
təmizliyinin bərpa edilməsi üçün avadanlıqda 
xüsusi filterlərin quraşdırılması məsləhət görülür.

Saxlama çənləri (LPG deposundan təchizat 
zamanı).
- Yeni LPG saxlama çənləri avadanlığın qeyri-

normal işləməsinə səbəb olan qarışıqların 
sayını artıran qalıq inert qazlardan (nitrogen) 
ibarət ola bilər.

- LPG qarışımının yaranması sayəsində çəndə 
saxlama zamanı qarışıq komponentlərin 
yayılması baş verə bilər.  Bu avadanlığa gedən 
qarışımın isinmə gücündə dəyişkənliyə səbəb 
ola bilər və bu da öz növbəsində avadanlığın 
işini mühüm şəkildə dəyişə bilər. 

Açar sözlər:
 Q - Qaz mənbəyi
 AC - Daxili qaynar su çıxışı
 AF - Daxili soyuq su girişi 
 R - Sistemin qayıtması
 M - Sistemin axması
 V - Elektrik birləşmələr

 Q:  birləşmə qrupu (əlavə)
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Підключення до гідравлічної системи.

Увага: до того, як розпочати приєднання 
котла для збереження права на гарантійне 
обслуговування на основний теплообмінник 
ретельно промити термічну систему (всі 
труби, нагрівальні компоненти і т.п.) за 
допомогою спеціальних протравних речовин 
або розчинників накипу, щоб усунути будь-
який можливий осадок, що може негативно 
вплинути на роботу котла.

Як правило, рекомендується відповідна 
хімічна обробка води термоустановки для 
того, щоб захистити систему та пристрій від 
накипу (наприклад, осадку кальцію) та інших 
видів забруднення та шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, використовуючи точки 
приєднання на шаблоні котла.  Злив 
з апо біжного клапан у повинен бу ти 
під'єднаний до відповідної зливної лійки. 
Інакше, у разі, якщо клапан буде задіяно і 
при цьому затоплено приміщення, виробник 
котельного агрегату не буде нести ніякої 
відповідальності.

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

Для відповідності реквізитам, що встановлені 
для подібних установок чинними нормами 
з попередження забруднення питної 
води, рекомендуємо використовувати 
набір попередження зворотного потоку 
IMMERGAS, який встановлюється на лінії 
перед приєднання входу холодної води до 
котла. Рекомендуємо також, щоб рідина-
теплоносій (напр: вода + гліколь) основної 
системи котла (системи опалення) відповідала 
нормативам чинного законодавства.

Увага: для більш тривалого терміну 
роботи пристрою та його ефективності 
рекомендуємо встановити набір “дозатор 
поліфосфатів”, який попереджує утворення 
кальцієвого осаду.

Підключення до електричного живлення. 
Котельний агрегат “Nike Mythos 24 2E” з 
усіма його складовими належить до рівня 
захисту IPX4D. Електрична безпека пристрою 
вважається досягнутою лише, коли він 
ретельно під'єднаний до дієвої системи 
заземлення, виконаної у відповідності з 
чинними нормами безпеки.

Увага: виробник не несе ніякої відповідальності за 
збитки, заподіяні людям або майну, що виникли в 
разі відсутності заземлення котла і недотримання 
чинних стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 

пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без розетки. Кабель 
живлення повинен бути приєднаний до 
мережі в 220 В ±10% / 50 Гц, з дотриманням 
полярності L-N та заземленням , в 
цій мережі повинно бути передбачене 
загальнополярне відключення з категорією 
перенапруги класу III.
У  ра з і  не о бхідно с ті  з аміни каб елю 
живлення звертатися до кваліфікованого 
уповноваженого центру (наприклад, 
у пов нов а же ної  С л у жб и  т е х н і ч ног о 
обслуговування Immergas). Кабель живлення 
повинен вкладатися як зазначено (Мал. 
1-3). У разі необхідності заміни плавких 
запобіжників мережі на схемі регулювання 
використовувати запобіжники швидкі на 
3,15 A. Для загального живлення пристрою 
від електричної мережі забороняється 
використовувати адаптери, багатоканальні 
розетки та подовжувачі.

1.4 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4)
Всі хронотермостати Immergas з'єднуються 
ус ь ог о  л и ше  2  п р ов од а м и .  Ув а ж но 
ознайомтеся з інструкціями з монтажу та 
використання додаткового комплектного 
набору.
• Цифровий хронотермостат On/Off. 

Хронотермостат дає змогу:
 - встановити значення температ ури 

приміщення: одне на протязі дня 
(температура комфорту) та інше на 
протязі ночі (знижена температура);

 - встановити тижневу програму з 4 
вмиканнями та вимиканнями на добу;

 - вибрати режим роботи з  кількох 
можливих:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г у л ь ов а н ою 
температурою).

 - автоматичний р ежим (з  з а даною 
програмою).

 - примусовий автоматичний режим (зі 
зміною запрограмованої температури на 
короткий проміжок часу).

 Хронотермостат одержує живлення від 2 
батарейок на 1,5 В типу LR 6 алкалін;

• Пульт "Amico Remoto"V2 (CARV2) для 
управління ро б отою кліматичного 
хронотермостату. Пульт CARV2 дозволяє 

корис т у в ачев і ,  крім  з а значених  у 
попередньому пункті функцій, тримати під 
контролем і особливо мати під рукою всю 
необхідну інформацію з роботи пристрою 
та установки опалення, з можливістю при 
бажанні внесення змін у задані раніше 
параметри без необхідності відвідання 
приміщення, в якому встановлено пристрій. 
Пульт оснащений самодіагностикою 
для відображення на дисплеї можливих 
аномалій в роботі котла. Кліматичний 
хронотермос т ат,  що вбудов аний в 
п ул ьт  д ис т а н ц і й ног о  у п р а в л і н н я , 
дозволяє пристосувати температ уру 
подачі установки до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Хронотермостат живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
хронотермостатом.

Підключення до електричної мережі CARV2 
або хронотермостату On/Off (Опція). 
Описані нижче операції треба виконувати 
після того, як пристрій відключено від напруги. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку X40 
(Мал. 3-2). Переконатися в тому, що контакт 
термостату On/Off є "чистим", незалежним від 
напруги в мережі, інакше може пошкодитися 
електронна плата регулювання. У разі його 
використання CARV2 повинен приєднуватися 
до затискачів 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 на електронній платі, звертаючи увагу на 
те, щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не приводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: у разі використання 
CARV2 обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно діючих норм 
з електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже, 
до приєднання котла до електромережі 
впевнитися в  том у,  що це  правило 
дотримувалося.

Мал. 1-3 Мал. 1-4
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Підключення до гідравлічної системи.

Увага: до того, як розпочати приєднання 
котла для збереження права на гарантійне 
обслуговування на основний теплообмінник 
ретельно промити термічну систему (всі 
труби, нагрівальні компоненти і т.п.) за 
допомогою спеціальних протравних речовин 
або розчинників накипу, щоб усунути будь-
який можливий осадок, що може негативно 
вплинути на роботу котла.

Як правило, рекомендується відповідна 
хімічна обробка води термоустановки для 
того, щоб захистити систему та пристрій від 
накипу (наприклад, осадку кальцію) та інших 
видів забруднення та шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати 
раціонально, використовуючи точки 
приєднання на шаблоні котла.  Злив 
з апо біжного клапан у повинен бу ти 
під'єднаний до відповідної зливної лійки. 
Інакше, у разі, якщо клапан буде задіяно і 
при цьому затоплено приміщення, виробник 
котельного агрегату не буде нести ніякої 
відповідальності.

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

Для відповідності реквізитам, що встановлені 
для подібних установок чинними нормами 
з попередження забруднення питної 
води, рекомендуємо використовувати 
набір попередження зворотного потоку 
IMMERGAS, який встановлюється на лінії 
перед приєднання входу холодної води до 
котла. Рекомендуємо також, щоб рідина-
теплоносій (напр: вода + гліколь) основної 
системи котла (системи опалення) відповідала 
нормативам чинного законодавства.

Увага: для більш тривалого терміну 
роботи пристрою та його ефективності 
рекомендуємо встановити набір “дозатор 
поліфосфатів”, який попереджує утворення 
кальцієвого осаду.

Підключення до електричного живлення. 
Котельний агрегат “Nike Mythos 24 2E” з 
усіма його складовими належить до рівня 
захисту IPX4D. Електрична безпека пристрою 
вважається досягнутою лише, коли він 
ретельно під'єднаний до дієвої системи 
заземлення, виконаної у відповідності з 
чинними нормами безпеки.

Увага: виробник не несе ніякої відповідальності за 
збитки, заподіяні людям або майну, що виникли в 
разі відсутності заземлення котла і недотримання 
чинних стандартів безпеки.

Крім того, необхідно перевірити відповідність 
електромережі максимальній потужності 

пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі. Котли 
укомплектовані спеціальним кабелем 
живлення типу “X” без розетки. Кабель 
живлення повинен бути приєднаний до 
мережі в 220 В ±10% / 50 Гц, з дотриманням 
полярності L-N та заземленням , в 
цій мережі повинно бути передбачене 
загальнополярне відключення з категорією 
перенапруги класу III.
У  ра з і  не о бхідно с ті  з аміни каб елю 
живлення звертатися до кваліфікованого 
уповноваженого центру (наприклад, 
у пов нов а же ної  С л у жб и  т е х н і ч ног о 
обслуговування Immergas). Кабель живлення 
повинен вкладатися як зазначено (Мал. 
1-3). У разі необхідності заміни плавких 
запобіжників мережі на схемі регулювання 
використовувати запобіжники швидкі на 
3,15 A. Для загального живлення пристрою 
від електричної мережі забороняється 
використовувати адаптери, багатоканальні 
розетки та подовжувачі.

1.4 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

Ко тельний а гр ег ат  пер ед б ачає  при 
бажанні використання хронотермостатів 
в приміщенні та дистанційних команд, що 
надаються у вигляді додаткового комплекту. 
(Мал. 1-4)
Всі хронотермостати Immergas з'єднуються 
ус ь ог о  л и ше  2  п р ов од а м и .  Ув а ж но 
ознайомтеся з інструкціями з монтажу та 
використання додаткового комплектного 
набору.
• Цифровий хронотермостат On/Off. 

Хронотермостат дає змогу:
 - встановити значення температ ури 

приміщення: одне на протязі дня 
(температура комфорту) та інше на 
протязі ночі (знижена температура);

 - встановити тижневу програму з 4 
вмиканнями та вимиканнями на добу;

 - вибрати режим роботи з  кількох 
можливих:

 - р у ч н и й  р еж и м  ( з  р е г у л ь ов а н ою 
температурою).

 - автоматичний р ежим (з  з а даною 
програмою).

 - примусовий автоматичний режим (зі 
зміною запрограмованої температури на 
короткий проміжок часу).

 Хронотермостат одержує живлення від 2 
батарейок на 1,5 В типу LR 6 алкалін;

• Пульт "Amico Remoto"V2 (CARV2) для 
управління ро б отою кліматичного 
хронотермостату. Пульт CARV2 дозволяє 

корис т у в ачев і ,  крім  з а значених  у 
попередньому пункті функцій, тримати під 
контролем і особливо мати під рукою всю 
необхідну інформацію з роботи пристрою 
та установки опалення, з можливістю при 
бажанні внесення змін у задані раніше 
параметри без необхідності відвідання 
приміщення, в якому встановлено пристрій. 
Пульт оснащений самодіагностикою 
для відображення на дисплеї можливих 
аномалій в роботі котла. Кліматичний 
хронотермос т ат,  що вбудов аний в 
п ул ьт  д ис т а н ц і й ног о  у п р а в л і н н я , 
дозволяє пристосувати температ уру 
подачі установки до реальних потреб 
опалювання приміщення, таким чином 
встановлюючи точну бажану температуру 
приміщення зі значною економією ресурсів. 
Хронотермостат живиться безпосередньо 
від котла через ті ж самі 2 проводи, що 
служать для передачі даних між котлом та 
хронотермостатом.

Підключення до електричної мережі CARV2 
або хронотермостату On/Off (Опція). 
Описані нижче операції треба виконувати 
після того, як пристрій відключено від напруги. 
У разі його використання хронотермостат 
приміщення On/Off треба приєднати на 
затискачі 40 та 41, усунувши перемичку X40 
(Мал. 3-2). Переконатися в тому, що контакт 
термостату On/Off є "чистим", незалежним від 
напруги в мережі, інакше може пошкодитися 
електронна плата регулювання. У разі його 
використання CARV2 повинен приєднуватися 
до затискачів 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 на електронній платі, звертаючи увагу на 
те, щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не приводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної 
установки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важлива інформація: у разі використання 
CARV2 обов'язково забезпечити наявність 
двох окремих ліній згідно діючих норм 
з електричних схем та установок. Усі 
трубопроводи котла ні в якому разі не 
повинні використовуватися як заземлення 
електричної або телефонної лінії. Отже, 
до приєднання котла до електромережі 
впевнитися в  том у,  що це  правило 
дотримувалося.

Мал. 1-3 Мал. 1-4
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Hidrolik bağlantısı.

Dikkat: kazan bağlantılarını yapmadan önce 
buğu yoğunluk modülü üzerine garanti hak-
kının yitirilmemesi için termik tesisatın (boru 
döşemeleri, ısıtıcı gövdeler, vs..) uygun temizlik 
maddeleri veya kazanın iyi çalışmasını engelliye-
bilecek olası artıkları yok edebilecek seviyedeki 
kireç çözücüler ile özenli bir şekilde yıkayın.

Genel olarak, tesisat ve cihazı tortulardan (ör-
neğin kireç birikintierinden), çamur ve başka 
zararlı birikintilerden korumak için ısıtma tesi-
satındaki suyun kimyasal maddelerle arıtılması 
tavsiye edilir.

Hidrolik bağlantılar, kazanın şablonu üzerindeki 
askılar kullanılarak mantıklı bir şekilde izlenme-
lidir. Kazanın güvenlik valfı tahliyesi bir tahliye 
çıkışına bağlı olmalıdır. Aksi takdirde tahliye 
valfı, su taşkınına sebep olursa, kazan üreticisi 
sorumlu olmayacaktır.

Dikkat: üretici, otomatik dolum girişlerinden 
kaynaklanan hasarlara cevap vermez.

İçme suyu kirliliği ile ilgili standartlarca belirle-
nen koşulları sağlamak amacıyla, kazanın soğuk 
su girişinde IMMERGAS geri akış önleme kitinin 
kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, primer devreye 
(kalorifer devresine) giren ısı taşıyıcı akışkanın 
(örn. su + glikol) standartlara uygun olması 
tavsiye edilir.

Dikkat: cihazın kullanım ömrünü ve performans 
özelliklerini muhafaza etmek için kireç katmanları 
oluşumuna neden olacak su tiplerinin mevcut 
olması halinde "polifosfat doz ayarlayıcısı" seti 
monte edilmesi tavsiye edilir.

Elektrik bağlantısı. Nike Mythos 24 2E kazanı-
nın tamamı IPX4D koruma derecesine sahiptir. 
Bu cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal 
düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir 
topraklı hatta doğru bir şekilde ve yürürlükteki 
güvenlik standartlarına uygun olarak yapılması 
halinde temin edilebilir.

Dikkat: Üretici, kombinin toprak bağlantısının 
yapılmamış olması ve referans standartlara 
uyulmamasından kaynaklanan herhangi kişi veya 
eşya hasarlarına cevap vermez.

Ayrıca, elektrik tesisatının, kazan üzerinde 
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından ab-
sorve edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu 
kontrol edin. Kazanlar, “X” tipi prizsiz özel güç 
kaynağı kablolarına sahiptir. Giriş kablosunun, 
L – N kutuplarına ve toprak hat  bağlantısına 
riayet edilerek 230V ±10% / 50Hz bir tesisata 
bağlanması gerekmekte olup, söz konusu tesisat 
hattı üzerinde III sınıf olarak adlandırılan çift 
kutuplu bir şalter yer almalıdır.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri 
için uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin 
İmmergas Yetkili Teknik Servisine). Güç kablo-

sunun belirtilen güzergahı takip etmesi gerek-
mektedir (Şek. 1-3). Ayarlama elektronik kartı 
üzerindeki şebeke sigortasının değiştirilmesi 
gerektiğinde, 3,15 A hızlı tip bir sigorta kullanın. 
Cihazın genel elektrik şebekesinden beslenmesi 
için adaptör, çoklu prizler ve uzatma kablolarının 
kullanılmasına izin verilmez.

1.4 UZAKTAN KUMANDALAR 
VE ORTAM KRONOMETRİK 
TERMOSTATI (OPSİYONEL).

Kazan, opsiyonel set olarak satılmakta olan 
ortam kronometrik termostatları ile uzaktan 
kumanda bağlantısı için ön hazırlık sistemine 
haizdir. (Şek. 1-4)
Tüm Immergas kronotermostatlar 2 tek tel ile 
bağlanabilirler. Aksesuar setinde yer alan kulla-
nım ve montaj talimatlarını dikkatlice okuyun.
• Dijital kronotermostat On/Off. Kronotermos-

tat aşağıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesine 
olanak sağlar:

 - biri gündüz (konfor sıcaklığı) diğer gece (dü-
şük sıcaklık) olmak üzere iki farklı sıcaklık 
değeri ayarlama;

 - günde dört adet açma ve kapatmadan oluşan 
haftalık program ayarlama;

 - olası farklı alternatifler arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi;

 - manüel işletim (ayarlanabilir sıcaklık).
 - otomatik işletim (ayarlanan program ile).
 - takviyeli otomatik işletim (otomatik program 

sıcaklığını anlık olarak değiştirerek).
 Kronotermostat 2 adet 1,5 V, LR 6 tipi alkalin 

pil ile beslenir;
• Klimatik kronotermostat fonksiyonlu Amico 

Uzaktan KumandaV2 (CARV2). CAR V2 paneli 
kullanıcıya, önceki noktada resmedilen iş-
levlerin yanı sıra, cihazın monte edildiği yere 
gitmeye gerek kalmadan ve hepsinden önemlisi 
el altından cihazın ve termik tesisatın işlevleri 
ile ilgili bilgileri kontrol altında tutmak ve 
daha önce ayarlanmış göstergelere rahatça 
müdahale edebilme olanağı verirler. Panel, 
kazanın olası işlev anormalliklerini ekranda 
görüntülemek için bir oto-teşhis ile donatılmış-
tır. Uzak panel üzerine yerleştirilmiş sıcaklık 
kronotermostatı,tesisatın gönderme ısısını 
ısıtılacak ortamın gerçek ihtiyacına göre uyar-
lamaya izin vererek arzu edilen ortam sıcaklık 
değerini en yüksek hassasiyet ile elde eder ve 
böylelikle olası işletme masraflarından tasarruf 
sağlar. Kronotermostat, kazan ile kronotermos-
tat arasında veri aktarımı sağlayan 2 kablo ile 
direkt olarak kazandan beslenir.

CARV2 veya kronotermostat On/Off (Opsiyo-
nel) elektrik bağlantısı. Aşağıdaki operasyonlar 
cihazın gerilimi kesildikten sonra yapılmalıdır. 
Olası ortam kronotermostatı On/Off bağlantısı 
40 ve 41 numaralı kablo uçlarına bağlanarak ve 

X40 köprüsü iptal edilerek yapılmalıdır (Şek. 
3-2). On/Off termostat slotunun “temiz” tipte 
olmasına yani ağ geriliminden bağımsız olmasına 
dikkat edin, böyle olmaması halinde elektronik 
ayar kartı hasar görebilir. Varsa CARV2 cihazı X40 
köprüsü kesilerek, elektronik kart üzerinde 40 
ve 41 terminallerine bağlanır (Şek. 3-2). Hatalı 
bir kutup bağlantısı halinde CARV2 zarar görme-
mekle beraber, çalışmaz. Kazana tek bir uzaktan 
kumanda cihazını bağlanabilir.

Önemli: CARV2 kullanılması halinde elektrik 
tesisatları konusundaki yürürlükte bulunan yasal 
düzenlemeler gereğince iki ayrı hat bulundu-
rulması zorunluluğu mevcuttur. Kazanın hiçbir 
boru veyahut da hortumunun elektrik veyahut 
da telefon toprak hattı olarak kullanılmasına 
müsaade edilemez. Bundan kazanın elektrik 
bağlantıları yapılmadan önce emin olunmalıdır.

Şek. 1-3 Şek. 1-4
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Conexión hidráulica.

Atención: antes de efectuar las conexiones de 
la caldera, limpiar bien la instalación térmica 
(tuberías, cuerpos calentadores, etc.) con deca-
pantes adecuados o desincrustantes capaces de 
eliminar los posibles residuos que puedan afectar 
al funcionamiento de la caldera.

Normalmente se prescribe un tratamiento 
químico del agua de la instalación térmica, para 
preservar la instalación y el aparato contra las in-
crustaciones (por ejemplo, depósitos calcáreos), 
la formación fangos y demás depósitos nocivos.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de co-
nexión indicados por la plantilla de la caldera. El 
desagüe de la válvula de seguridad de la caldera 
debe ser empalmado a un dispositivo de descarga 
correspondiente. En caso contrario, si la válvula 
de descarga actuara e inundara el local, el fabri-
cante de la caldera no será responsable de ello.

Atención: el fabricante no se hace responsable en 
caso de daños causados por la introducción de 
sistemas de llenado automático.

Para satisfacer los requisitos de las instalaciones, 
que establecen las normas sobre la contamina-
ción del agua potable, se recomienda utilizar el 
kit anti reflujo IMMERGAS en la parte antes de 
la conexión de entrada del agua fría de la caldera. 
Se recomienda además que el fluido termovector 
(por ej. agua + glicol) que se introduce en el 
circuito primario de la caldera (circuito de cale-
facción) respete las normativas locales vigentes.

Atención: para preservar la duración y la efi-
ciencia del aparato se aconseja instalar el kit 
"dosificador de polifosfatos" en presencia de aguas 
cuyas características pueden crear incrustaciones 
calcáreas.

Conexión eléctrica. La caldera Nike Mythos 24 
2E cuenta en todo el aparato con un grado de 
protección IPX4D. La seguridad eléctrica del 
aparato sólo se conseguirá si se conecta el mismo 
a una instalación de puesta a tierra eficaz y acorde 
con las vigentes normas de seguridad.

Atención: el fabricante se exime de cualquier 
responsabilidad por daños a personas o cosas 
debidos a no conectar la puesta a tierra de la 
caldera o al incumplimiento de las normas de 
referencia.

Comprobar así mismo que la instalación eléctrica 
sea adecuada para la potencia máxima absorbida 
por el aparato, que está indicada en la placa de da-
tos situada en la caldera. Las calderas se entregan 
con un cable de alimentación especial, de tipo “X” 
sin enchufe. El cable de alimentación debe ser 
conectado a una red de 230V ±10% / 50Hz, respe-
tando la polaridad L-N y la conexión de tierra 
,la red debe disponer de desconexión omnipolar 

con categoría de sobretensión clase III.
Si debe sustituir el cable de alimentación diríjase 
a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio 
de Asistencia Técnica autorizado Immergas). El 
cable de alimentación debe respetar el recorrido 
previsto (Fig. 1-3). Si se debe sustituir el fusible 
de red en la tarjeta de regulación, use un fusible 
de 3,15 A rápido. Para la alimentación general 
del aparato desde la red eléctrica, no está per-
mitido el uso de adaptadores, tomas múltiples 
o alargadores.

1.4 MANDOS REMOTOS Y 
CRONOTERMOSTATOS DE 
AMBIENTE (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de 
cronotermostatos de ambiente o de los mandos 
remotos que se entregan como kit opcional 
(Fig. 1-4).
Todos los cronotermostatos Immergas pueden 
ser conectados solamente con 2 cables. Leer 
atentamente las instrucciones para el montaje y 
el uso incluidas en el kit de accesorios.
• Cronotermostato digital On/Off. El cronoter-

mostato permite:
 - configure dos valores de temperatura ambien-

te: uno durante el día (temperatura confort) 
y otro para la noche (temperatura reducida);

 - configure un programa semanal con cuatro 
encendidos y apagados diarios;

 - seleccione el estado de funcionamiento de-
seado entre las diferentes alternativas:

 - funcionamiento manual (con temperatura 
regulable);

 - funcionamiento automático (con programa 
configurado);

 - funcionamiento automático forzado (modifi-
cando momentáneamente la temperatura del 
programa automático).

 El cronotermostato se alimenta con 2 pilas de 
1,5 V tipo LR 6 alcalinas.

• Dispositivo Mando Amigo RemotoV2 (CARV2) 
con funcionamiento de cronotermóstato cli-
mático. Con el panel del CARV2, además de las 
funciones ilustradas anteriormente, el usuario 
puede controlar y tener al alcance de la mano 
todas las informaciones importantes relativas al 
funcionamiento del equipo y de la instalación 
térmica, pudiendo intervenir cómodamente en 
los parámetros configurados con anterioridad, 
sin tener que moverse del lugar en el que se 
instaló el aparato. El panel está provisto de 
dispositivo de auto-diagnóstico que permite 
visualizar en la pantalla las anomalías de fun-
cionamiento de la caldera. El cronotermostato 
climático instalado en el panel remoto permite 
regular la temperatura de ida de la instalación 
en función de la exigencia real del ambiente 
que hay que calentar, para obtener el valor de 

temperatura ambiente deseado con precisión 
y consecuentemente un ahorro evidente en el 
costo de gestión. El cronotermostato es alimen-
tado directamente por la caldera mediante los 
2 mismos cables que transmiten datos entre la 
caldera y el cronotermostato.

Conexión eléctrica CAR V2 o cronotermostato 
On/Off (Opcional). Las operaciones indicadas 
a continuación deben ser efectuadas después 
de haber quitado tensión al aparato. El posible 
cronotermóstato de ambiente On/Off debe ser 
conectado a los bornes 40 y 41 eliminando el 
puente X40 (Fig. 3-2). Compruebe que el contac-
to del termostato On/Off sea del tipo “limpio”, es 
decir independiente de la tensión de red. En caso 
contrario, la tarjeta electrónica de regulación se 
dañaría. El posible CARV2 debe ser conectado a 
los bornes 40 y 41 eliminando el puente X40 en 
la tarjeta electrónica prestando atención a no 
invertir la polaridad en las conexiones, (Fig. 3-2). 
La conexión con polaridad errónea no daña el 
CARV2 pero no permite que funcione. Se puede 
conectar sólo un mando remoto a la caldera.

Importante: en caso se utilice el Mando Remoto 
Digital CARV2, es obligatorio instalar dos líneas 
separadas en conformidad con las normas vigen-
tes acerca de las instalaciones eléctricas. Ninguna 
tubería unida a la caldera debe servir de toma 
de tierra de la instalación eléctrica o telefónica. 
Comprobar este aspecto antes de conectar eléc-
tricamente la caldera.

Fig. 1-3 Fig. 1-4
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Гидравлическое соединение.

 Внимание: перед тем как произвести подсо-
единение бойлера, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, аккуратно 
очистить всю тепловую установку (трубопро-
водную сеть, нагревающие тела и т.д.) соот-
ветствующими декапирующими средствами 
или антинакипинами в состоянии удалить 
загрязнения, которые могут ухудшить ра-
боту котла.

В обычном порядке рекомендуется прово-
дить химическую обработку воды тепловой 
установки с целью защиты системы и аппа-
рата от твердых отложений (например, на-
кипи), образования грязи и других вредных 
отложений. 

Гидравлические соединения должны быть 
произведены рациональным путём, исполь-
зуя соединения на шаблоне бойлера. Выход 
защитного клапана должен быть подключён 
к специальному сливу. В противном случае, 
если срабатывание спускного клапана при-
ведет к затоплению помещения, изготовитель 
бойлера не будет нести ответственность.

Внимание: Изготовитель не отвечает за урон, 
нанесённый установкой автоматических на-
полнителей.

Согласно требованиям проектирования, 
установленными стандартами по гигиениче-
ским требованиям и контролю за качеством 
питьевой воды, рекомендуется установить 
комплект от противотока IMMERGAS на 
входе подачи холодной питьевой воды в 
котёл. Также рекомендуется, чтобы тепло-
передающая жидкость (например: вода + 
гликоль), введённая в первичный контур 
бойлера (контур отопления), соблюдает 
местные действующие стандарты.

Внимание: чтобы обеспечить долгий срок 
работы бойлера, а также сохранить его 
характеристики и эффективность, реко-
мендуется установить комплект “дозатора 
полифосфатов” при использовании воды, 
характеристики которой могут способство-
вать образованию известковых отложений.

Подключение к электрической сети. Бойлер 
Nike Mythos 24 2E на весь агрегат имеет класс 
защиты IPX4D. Электрическая безопасность 
агрегата обеспечивается только при его 
подсоединении к контуру заземления, вы-
полненному в соответствии с действующими 
нормами безопасности.

Внимание: Изготовитель снимает с себя вся-
кую ответственность за ущерб, нанесенный 
людям или имуществу, в случае незаземления 
котла и несоблюдения соответствующих 
норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электри-
ческой сети соответствуют максимальной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 
помещенной на стенке бойлера. Бойлеры 
поставляются со шнуром электропитания 
“X” без вилки. Кабель электропитания дол-
жен быть включен в электрическую сеть 
напряжением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности LN и заземления 

, на данной сети должен быть предусмо-
трен однопозиционный переключатель III 
категории перенапряжения.
В случае замены кабеля питания обратиться 
в специализированное предприятие (на-
пример, к технику Авторизированного 
Сервисного центра Immergas). Кабель 
электропитания должен быть проложен в со-
ответствии с указаниями (Илл. 1-3). В случае 
необходимости замены плавкого предохра-
нителя на регулировочном блоке используйте 
быстродействующий предохранитель на силу 
тока 3,15 A. При подсоединении бойлера к 
сети электропитания запрещается использо-
вать переходники, шайбы, предназначенные 
одновременно для нескольких устройств, и 
удлинители.

1.4 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения хро-
нотермостатов помещения и дистанционного 
управления, которые доступны в факульта-
тивном комплекте (Илл. 1-4)
Все хронотермостаты Immergas подсоединя-
ются 2 проводами. Прочитать внимательно 
инструкцию по установке и эксплуатации 
оснащённую с данным комплектом.
• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл. Хро-

нотермостат позволяет:
 - установить два значения окружающей 

среды: один для дня (комфортная тем-
пература) и один для ночи (пониженная 
температура); 

 - устанавливать недельную программу с 
четырьмя ежедневными включениями и 
выключениями; 

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 - ручной режим (с регулируемой темпера-
турой); 

 - автоматический режим (с установленной 
программой); 

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

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

• Дистанционное Управление Amico V2 
(CARV2) с работой климатического хро-
нотермостата. Панель CARV2 позволяет 
пользователю кроме вышеуказанных 
функций, иметь под контролем, а главное 
под рукой, всю необходимую информацию 
относительно работы агрегата и термиче-
ской установки с возможностью заменить 
в любой момент предварительно введённые 
параметры, не перемещаясь при этом туда, 
где был установлен агрегат. Панель оснаще-
на самоконтролем, который отображает на 
дисплее все возможные неполадки работы 
бойлера. Климатический хронотермостат 
встроен в панель дистанционного управле-
ния и позволяет регулировать температуру 
подачи установки, в зависимости от необ-
ходимости отопления помещения, таким 
образом, что бы получить требуемую тем-
пературу помещения с высокой точностью, 
а значит и с очевидной экономией затрат. 
Хронтермостат питается непосредственно 
от бойлера с помощью тех же 2 проводов, 
которые служат для передачи данных между 
бойлером и хронотермостатом.

Электрическое подключение CARV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (Опция). 
Нижеописанные операции должны бать 
произведены, после отключения напряжения 
от агрегата. Хронотермостат помещения 
Вкл/Выкл подключается к клеммам 40 и 41, 
удаляя перемычку X40 (Илл. 3-2). Убедиться, 
что контакт термостата Вкл/Выкл «сухого» 
типа, то есть не зависит от напряжения 
сети, в противном случае получит ущерб 
электронный блок регулирования. Если под-
ключается CARV2, необходимо подключить 
его к клеммам 40 и 41, удаляя перемычку X40 
на электронной плате, следует уделить особое 
внимания, чтобы не перепутать полярность 
соединений (Илл. 3-2). Подключение к не-
правильной фазе, хотя и не наносит ущерб 
Дистанционному Управлению ДругV2, но 
препятствует его работе. К бойлеру можно 
подключить только одно дистанционное 
управление.

 Важно:в случае использования CARV2, 
необходимо предоставить две отдельных 
линии, согласно действующим нормативным 
требованиям, касающихся электрических 
установок. Все трубы бойлера никогда не 
должны использоваться, как клеммы заземле-
ния электропроводки или телефонной линии. 
Убедиться в этом перед электрическим под-
ключением бойлера.

Илл. 1-3 Илл. 1-4
ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ
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Fig. 1-3 Fig. 1-4

Branchement hydraulique.

Attention : avant d'effectuer les branchements de 
la chaudière, afin de ne pas faire déchoir la garan-
tie sur l'échangeur primaire, laver soigneusement 
l'installation thermique (tuyauteries, corps 
chauffants, etc.) avec des produits décapants ou 
désincrustants en mesure d'enlever les éventuels 
résidus qui pourraient compromettre le bon 
fonctionnement de la chaudière.

En général, il est conseillé d'effectuer un 
traitement chimique de l'eau de l'installation 
thermique, selon la règlementation technique 
en vigueur, afin de préserver l'installation et 
l'appareil contre les incrustations (par exemple : 
dépôts de calcaire), contre la formation de boues 
et d'autres dépôts nocifs.

Les branchements hydrauliques doivent être 
effectués 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 : le fabricant décline toute responsabi-
lité en cas de dommages causés par l’insertion de 
dispositifs de remplissage automatiques.

Afin de satisfaire les exigences d’installation 
établies par les normes au sujet de la pollution 
de l'eau potable, il est conseillé d'adopter le kit 
anti-reflux IMMERGAS à utiliser en amont de la 
connexion d’entrée de l’eau froide de la chaudière. 
Il est également recommandé que le fluide calo-
porteur (ex : eau + glycol) introduit dans le circuit 
primaire de la chaudière (circuit du chauffage), 
respecte les réglementations locales en vigueur.

Attention : pour préserver la durée et les carac-
téristiques d'efficacité de l'appareil, il est conseillé 
d'installer le kit « doseur de polyphosphates » en 
présence d'eaux dont les caractéristiques peuvent 
provoquer l'apparition d'incrustations calcaires.

Branchement électrique. L'indice de protec-
tion de la chaudière Nike Mythos 24 2E, pour 
l'ensemble de l'appareil, est IPX4D. La sécurité 
électrique de l'appareil 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 responsa-
bilité pour les dommages aux personnes ou aux 
biens dérivant 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'appareil 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 unipo-
laire avec une catégorie de surtension de classe 
III doit être prévue.
En cas de remplacement du câble d'alimentation, 
contacter une entreprise agréée (par exemple 
le Service d'Assistance Technique Autorisé 
Immergas). Le câble d'alimentation doit respec-
ter 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. Fig. 1-4)
Tous les thermostats programmables Immergas 
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. 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 un programme hebdomadaire 
avec quatre allumages et arrêts quotidiens ;

 - sélectionner l'état de fonctionnement sou-
haité parmi les différentes alternatives :

 - fonctionnement manuel (avec température 
réglable).

 - fonctionnement automatique (avec pro-
gramme configuré).

 - fonctionnement automatique forcé (modi-
fiant momentanément la température du 
programme automatique).

 Le thermostat programmable est alimenté avec 
2 piles alcalines de 1,5 V de type LR 6 ;

• Commande Amie à DistanceV2 (CARV2) avec 
fonctionnement comme thermostat program-
mable climatique. Le panneau du CARV2 per-
met à l'utilisateur, en plus des fonctions illus-
trées au point précédent, d'avoir sous contrôle 
et surtout à portée de main, toutes les informa-
tions importantes relatives au fonctionnement 
de l'appareil et de l'installation thermique avec 
l'opportunité d'intervenir facilement sur les 
paramètres configurés précédemment, sans 

la nécessité de se déplacer à l'endroit où est 
installé l'appareil. Le panneau est équipé d'un 
dispositif de diagnostic automatique, pour 
afficher sur l'écran d'éventuelles anomalies 
de fonctionnement de la chaudière. Le ther-
mostat programmable 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 CARV2 ou chronother-
mostat On/Off (Option). Les opérations décrites 
ci-dessous doivent être effectuées après avoir coupé 
le courant à l'appareil. L'éventuel 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’éventuel CARV2 doit être 
branché aux bornes 40 et 41 en éliminant le 
pont X40 sur la carte électronique, en faisant 
attention de ne pas inverser la polarité dans les 
branchements (Fig. 3-2). Le branchement avec 
une polarité erronée, bien que cela n'endommage 
pas le CARV2, ne permet pas son fonctionnement. 
Il est possible de brancher à la chaudière une 
seule commande à distance.

Important  : il est obligatoire d'installer deux 
lignes séparées selon les normes en vigueur 
concernant les installations électriques, pour une 
éventuelle utilisation du CARV2 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 électriquement 
la chaudière.

CÂBLE D'ALIMENTATION
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Hydraulic connection.

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

A chemical treatment of the thermal system 
water is required, in compliance with the 
technical standards in force, in order to protect 
the system and the appliance from deposits (e.g., 
limescale), slurry or other hazardous deposits.

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

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

In order to meet the system requirements 
established by the regulations in terms of 
pollution of drinking water, we recommend 
installing the IMMERGAS anti-backflow kit to be 
used upstream of the cold water inlet connection 
of the boiler. It is also recommended that the heat 
transfer fluid (e.g. water + glycol) entered in the 
primary circuit of the boiler (heating circuit), 
complies with the local regulations in force.

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

Electrical connection. The Nike Mythos 24 2E 
boiler has an IPX4D protection rating for the 
entire appliance. Electrical safety of the appliance 
is reached only when it is correctly connected 
to an efficient earthing system as specified by 
current safety standards.

Attention: the manufacturer declines any 
responsibility for damage or physical injury 
caused by failure to connect the boiler to an 
efficient earth system or failure to comply with 
the reference standards.

Also ensure that the electrical installation 
corresponds to maximum absorbed power 
specifications as shown on the boiler data-plate. 
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection; , this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III over-
voltage category.

When replacing the power supply cable, contact a 
qualified company (e.g. the Immergas Authorised 
After-Sales Technical Assistance Service). The 
power cable must be laid as shown (Fig. 1-3). In 
the event of mains fuse replacement on the P.C.B., 
use a 2A quick-blow fuse. For the main power 
supply to the appliance, never use adapters, 
multiple sockets or extension leads.

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

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

thermostat allows:
 - set two room temperature value: one for 

daytime (comfort temperature) and one for 
nighttime (lower temperature);

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

 - select the required operating mode from the 
various possible alternatives:

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

changing the temperature of the automatic 
programme).

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

• Comando Amico Remoto Remote Control 
Device V2 (CARV2) with climate chrono-
thermostat function. In addition to the 
functions described in the previous point, the 
CARV2 panel enables the user to control all the 
important information regarding operation 
of the appliance and the heating system with 
the opportunity to easily intervene on the 
previously set parameters, without having 
to go to where the appliance is installed. 
The panel is provided with self-diagnosis to 
display any boiler functioning anomalies. 
The climate chrono-thermostat incorporated 
into the remote panel enables the system flow 
temperature to be adjusted to the actual needs 
of the room being heated, in order to obtain 
the desired room temperature with extreme 
precision and therefore with evident saving in 
running costs. The chrono-thermostat is fed 
directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
boiler and chrono-thermostat.

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

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

Fig. 1-3 Fig. 1-4
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Гідраўлічнае далучэнне.

Увага: Перад падключэннем катла, каб 
праду хіліць ануляванне гарантыі на 
першасны цеплаабменнік, старанна прамыйце 
сістэму ацяплення (трубы, радыятары, і г.д..) 
са спецыяльным тручэннем або акаліны, які 
ў стане выдаліць любое смецце, якое можа 
ўплываць на правільную працу катла.

Як правіла прызначаецца хімічная апрацоўкі 
вады ў сістэме ацяплення, у мэтах абароны 
сістэмы і абсталявання ад накіпу (напрыклад, 
вапнавыя адклады), ад фармавання шламов і 
іншых шкодных адкладаў.

Гідраўлічныя злучэнні павінны быць 
выкананы ў  рацыяна льнай манеры, 
выкарыстоўваючы злучэнні на корпусе 
катла. Сток ахоўнага клапана катла павінен 
быць падлучаны да зліўной варонцы. У 
адваротным выпадку, калі зліўны клапан 
павінен размешчаны ў памяшканні, вытворца 
катла не нясе адказнасці.

Увага: вытворца не адказвае за магчымая 
пашкоджанні, якія выкліканыя мантажом 
аўтаматычных прылад запаўнення.

Для таго, каб адказваць стандартам, 
усталяваным на заводзе з пункту гледжання 
забруджвання пітной вады, мы рэкамендуем 
выкарыстоўваць камплект IMMERGAS, 
які будзе ўсталяваны на ўваходзе халоднай 
вады ў кацёл. Рэкамендуецца таксама, каб 
яны вадкасьі (напрыклад, вада + гліколь), 
якая заліваецца ў першасны контуры катла 
(контур ацяплення), адпавядала дзеючым 
мясцовым нормам.

Увага: для захоўвання срока дзеяння і 
характарыстыкі эфектыўнасці прылады 
рэкамендуецца ўстаноўка камплекта 
"поліфасфат"  ў  прыс у тнасці  в ады, 
характарыстыкі якой могуць выклікаць 
наступ вапнавых нацёкаў.

Электрычнае злучэнне. Кацёл Nike Mythos 24 
2E мае для ўсей прылады ступеннь абароны 
IPX4D. Электрычная бяспека гарантавана 
толькі, калі ён звязаны з эфектыўнай сістэмай 
зазямлення, выкананай у адпаведнасці з 
дзеючымі стандартамі бяспекі.

Увага: Вытворца не адказвае за нанясення 
ўрону асобам і прадметам, які ўзнік праз 
тое, што адсутнічае зазямленне катла і не 
выконваюцца адпаведныя галіновыя нормы.

Таксама пераканайцеся,  што сіст эма 
электрасілкавання адпавядае максімальнай 
спажыв анай магу тнасці  катла,  якая 
знаходзіцца на этыкетке. Катлы забяспечаны 
шнурам сілкавання са спецыяльнага 
тыпу "X" без відэлькі. Шнур сілкавання 
павінен быць падлучаны да сеткі 230 В 

± 10% / 50 Гц у залежнасці ад палярнасці 
і зазямлення , у сеткі павінны быць 
прадугледжаны выключальнік адключэння 
ад перанапружання класа III.
У выпадку замены кабеля сілкавання трэба 
звярнуцца да кваліфікаванай кампаніі 
(напрыклад, Аўтарызаванага тэхнічнага 
сэрвісу Immergas). Шнур сілкавання павінен 
адпавядаць зададзеныму шляху (Мал. 1-3). 
Калі вам неабходна замяніць засцерагальнік 
ланцуга на плаце кіравання, выкарыстоўвайце 
засцерагальнікі 3,15А быстрараз'емны. Для 
агульнага блока сілкавання ад электрычнага 
лагцуга, вы не можаце выкарыстоўваць 
перахаднікі, трайнікі і падаўжальнікі.

1.4 ПУЛЬТЫ ДЫСТАНЦЫЙНАГА 
КІРАВАННЯ І ТЭРМАСТАТЫ 
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 
(АПЦЫЯНАЛЬНА).

К а ц ё л  п р ы з н ач а н ы  д л я  ў ж ы в а н н я 
тэрмастатаў навакольнага асяроддзі або 
пультаў дыстанцыйнага кіравання, якія 
даступныя ў якасці дадатковага камплекта. 
(Мал. 1-4)
Ус е  т э р м а с т а т ы  I m m e r g a s  м о г у ц ь 
быць звязаныя толькі  з  2  плаўкімя 
засцерагальнікамі. Уважліва прачытайце 
інструкцыі па ўсталёўцы і эксплуатацыі, якія 
змяшчаюцца ў камплекце прыладдзя.
• Лічбавы тэрмастат On/Off. Тэрмастат 

дазваляе:
 - наладзіць два значэння тэмпературы: 

адно для днеўнога часу (камфортная 
тэмперат ура) і адно - для начнога 
(паніжаная тэмпература);

 - наладзіць тыднёвы графік з чатырма 
запускаму і спыненнямі на дзень;

 - вылучыць неабходны стан працы жаданых 
сярод розных магчымых варыянтаў:

 - ручны рэжым працы (з рэгуляванай 
тэмпературай);

 - аўтаматычны рэжым працы (з усталяванай 
праграмай);

 - вымушаны аўтаматычны рэжым працы 
(часовая змена т эмперат у ры пры 
аўтаматычнай праграме).

 Тэрмастат сілкуецца ад двух батарэй 1,5В 
тыпу LR 6 шчолачных;

• Дыстанцыйнае кіраванне Amico RemotoV2 
(CARV2) з тэрмастатам клімата. Панэль 
CARV2 дазваляе карыстальніку, у дадатак 
да функцыі, апісаныя вышэй трымаць пад 
кантролем, і перш за ўсё пад рукой усе 
важныя звесткі, якія тычацца эксплуатацыі 
прылады і сістэмы ацяплення з магчымасцю 
зручна наладзіць раней устаноўленыя 
параметры без неабходнасці пераходу да 
месца, дзе ўстаноўлена абсталяванне. Панэль 

абсталявана прыладай самадыягностікі, 
якая паказвае любыя няспраўнасці катла. 
Тэрмастат клімату, ўбудаваны ў пульт 
дыстанцыйнага кіравання, дазваляе 
рэгуляваць тэмпературу падачы адносна 
рэальных патрэбаў памяшкання, якое 
неабходна нагрэць для таго, каб атрымаць 
значэнне жаданай пакаёвай тэмпературы з 
высокай дакладнасцю і з вялікай эканоміяй 
кошту. Кантролер сілкуецца непасрэдна 
ад катла праз тыя ж два правады, якія 
выкарыстоўваюцца для перадачы дадзеных 
паміж катлом і тэрмастатам.

Эл е к т р ы ч н а е  з л у ч э н н е  C A RV 2 а б о 
хронатэрмастат On/Off (апцыянальна). 
Наступныя аперацыі павінны праводзіцца 
пасля адключэння напружання сілкавання. 
Калі хронатэрмастат для памяшканняў 
On/Off павінен быць падлучаны да клем 
40 і 41, вылучая перамычку X40 (мал. 3-2). 
Пераканайцеся, што кантакт хронатэрмастата 
On/Off з'яўляецца "чыстага" тыпу, гэта 
значыць не залежыць ад напружання сеткі, 
у адваротным выпадку можа пашкодзіць 
электронныя платы кіравання. Магчымы 
CARV2 павінны быць падлучаныя да клем 
40 і 41, ухіляючы перамычку X40 на плаце, 
будзьце асцярожныя, каб не пераблытаць 
п а л я рн а с ц ь  п а д л у ч эн н я  ( м а л .  3 - 2 ) 
Падлучэнне з няправільнай палярнасцю, пры 
гэтым не пашкодзіўшы CARV2, не дазваляе 
эксплуатацыю. Можна падлучыць да катла 
толькі адзін пульт дістанцыйнага кіравання.

Важна: абавязкова у выпадку выкарыстання 
CARV2 падрыхтаваць дзве асобныя ліній у 
адпаведнасці з дзеючымі нормамі адносіна 
да электрычных установак. Усе трубы катла 
не павінны ніколі выкарыстоўвацца ў якасці 
разетак для зазямлення або тэлефонных. 
Затым пераканайцеся, што яно не адбудзецца 
перад падлучэннем электрычнага катла.

Мал. 1-3 Мал. 1-4
КАБЕЛЬ СІЛКАВАННЯ
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التوصيل	الهيدروليكي	)توصيل	المياه(.
انتبه: قبل القيام بعمليات التوصيل الخاصة بالغالية وكي 
ال تتسبب في فقدان فاعلية الضمان على المبادل الحراري 

األولي، قم بغسل الشبكة الحرارية بعناية )األنابيب واألجسام 
التي تسخن المياه وما شابه ذلك(  مستخدماً مواد تخليلة 

ومزيلة للترسبات مناسبة وقادرة على التخلص من أي بقايا 
محتملة قد تؤثر سلباً على عمل الغالية.

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

)مثل رواسب الجير( ومن تكون الفطريات والرواسب 
األخرى الضارة.

يجب أن تتم عمليات توصيل المياه بشكل عقالني عن طريق 
استخدام المفاتيح والتوصيالت الموجودة على قالب الغالية. 

منفذ تصريف صمام األمان 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: انتبه: ال تتحمل الشركة المصنعة أية مسئولية عن 
األضرار التي تسببها التعبئة التلقائية التي ال تحمل عالمة 

الشركة.

ألغراض استيفاء الشروط المنصوص عليها الخاصة 
بالتجهيز في موضوع تلوث مياه الشرب، نوصي باعتماد 

مجموعة Immergas المانعة الرتداد التدفق الستخدامها 
قبل وصلة مدخل المياه الباردة للغالية. من المستحسن كذلك 

أن يراعي سائل النقل الحراري )على سبيل المثال: ماء 
+ جليكول( المغموس في الدائرة الرئيسية للغالية )دائرة 

التسخين( القواعد المحلية السارية.

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.

 ”Nike Mythos 24 2E“ الكهربي. تتميز الغالية	التوصيل
بدرجة الحماية IPX4D لكامل الجهاز. يمكن ضمانها فقط 
عندما يتم توصيل الغالية بالشكل الصحيح والكامل بشبكة 
كهرباء بها طرف أرضي فعال تم تصميمه وتركيبه طبقاً 

لقواعد األمان المعمول بها في هذا اإلطار.

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 من 
ناحية القوة والجهد مع أقصى قدرة طاقة استيعابية للجهاز 

والموضحة والمحددة في لوحة 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 تكون  طرف أرضى 

مزودة ومجهزة بقواطع تيار متعددة األقطاب من الفئة التي 
تصلح للتعامل مع الضغط الزائد من الدرجة الثالثة.

الستبدال كابل التغذية بالتيار، يرجى التوجه إلى أحد 
الشركات المؤهلة )مثل مركز خدمة العمالء و الدعم الفني 

المعتمد IMMERGAS(. يجب وضع كابل توصيل التيار 
في مكانه ومساره الصحيحين المحددين )الشكل 1 ـ 3(. في 
حالة الرغبة في استبدال فيوز الشبكة الخاصة بلوحة التحكم 

والضبط ، فإنه يجب استخدام فيوز A 3,15  سريعة. لتزويد 
الجهاز بشكل عام بالطاقة الكهربائية الموجودة في الشبكة، 

غير مسموح استخدام أي 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 الحرارة 
المحيطة )كرونوترموستاتات( ولتشغيل نظام أوامر التحكم 

عن بعد المتاحة كمجموعة اختيارية. )الشكل 1 ـ 4(
يمكن توصيل جميع ترموستاتات قياس وضبط الحرارة 

المحيطة IMMERGAS بسلكين فقط. اقرأ بدقة وانتباه 
تعليمات االستعمال والتركيب الموجودة في  مجموعة 

الكماليات.
•  ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات( رقمي تشغيل\إيقاف. 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(؛
-  اضبط البرنامج األسبوعي بأربعة مرات إشعال وإطفاء   

يومية؛
-  اختيار وضعية الحالة التشغيلية المرغوب فيها من بين   

البدائل الممكنة المتعددة:
تشغيل يدوي )مع درجة حرارة قابلة للتعديل(.  -  
تشغيل أوتوماتيكي )مع تهيئة مسبقة للبرنامج(.  -  

-  تشغيل أوتوماتيكي مجبر )بتعديل لحظي لدرجة حرارة   
البرنامج االوتوماتيكي(.

ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة   
 LR الكرونوترموستات( مزود ببطاريتين 1,5 فولت نوعية(

6 ألكالين )قلوية(.
 )CARV2( ـ  V2جهاز تحكم عن بعد صديق  •

لتشغيل ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 
)كرونوترموستات( المناخي. إضافة إلى المعلومات 

المهمة الموضحة في النقطة السابقة، تسمح لوحة التحكم 
عن بعد الصديقة CARV2 للمستخدم بمراقبة جميع 
المعلومات الهامة المتعلقة بتشغيل الجهاز وبالشبكة 
الحرارية والتحكم فيها مع إمكانية التحكم في ذلك 

بسهولة طبقاً للمعايير المحددة مسبقاً دون الذهاب إلى 
المكان الذي تم تركيب الجهاز به. تم تزويد لوحة 

التحكم بوظيفة الفحص والتشخيص الذاتيين لتتمكن من 
عرض أي خلل ممكن في أداء الغالية على الشاشة. 

يسمح ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 
)الكرونوترموستات( المدمج في لوحة التحكم عن بعد 
لدرجة الحرارة المتولدة من الغالية من تدفئة وتسخين 

الغرفة طبقاً للدرجة والمستوى المرغوب فيه بدقة متناهية 
مما يسمح بتوفير واضح لتكاليف اإلدارة والتشغيل. 
يتم تغذية ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات( مباشرة بواسطة الغالية عن طريق 
نفس السلكيين المستخدمين لنقل البيانات التشغيلية بين 
الغالية و ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات(.
وصلة	لتوصيل	التيار	لجهاز	التحكم	عن	بعد	الصديق
V2	أو	لترموستات	قياس	وضبط	الحرارة	المحيطة	

)كرونوترموستات(	تشغيل\إيقاف	)اختياري(. يجب 
القيام بالعمليات املبينة أدناه بعد فصل التيار الكهريب عن الجهاز. 

يجب توصيل ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات( تشغيل\إيقاف بأطراف 40 و 41 مع 
إزالة الجامبر X40 )شكل 3 ـ 2(. تأكد من أن نقطة توصيل 

الترموستات تشغيل\إيقاف من نوعية “النظيف” أي المستقل 
عن مصدر التيار الرئيسي، وإال فإن لوحة الضبط الكهربائية 

 V2قد تتضرر. يجب توصيل جهاز التحكم عن بعد الصديق
 X40 حال وجوده بأطراف 40 و 41 مع إزالة الجامبر

الموجود على لوحة الضبط الكهربائي )في الغالية(، )شكل 
 ،CARV22-3(. ال يسمح التوصيل بقطبية خاطئة بعمل

رغم أنها ال تضره. من الممكن توصيل الغالية بتحكم واحد 
عن بعد.

هام:	في حالة استخدام جهاز التحكم عن بعد الصديق 
CARV2، يصبح إجبارياً توفير خطين منفصلين وذلك تطبيقاً 

للقواعد المعمول بها والخاصة بشبكات 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.

CAVO ALIMENTAZIONE
الشكل 1 ـ 4 الشكل 1 ـ 3
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Hidravlik əlaqə.

Diqqət:  i s t i l ik  mübadilə  zəmanətinin 
ləğv olunmaması üçün buxar qazanının 
əlaqələndiricilərini birləşdirməzdən öncə buxar 
qazanının düzgün işləməsinə mane ola bilən 
hər hansı qalıqların çıxarılması üçün istilik 
sistemini (borular, radiatorlar və s.) xüsusi 
kimyəvi üsullarla və ya ərp təmizəyici vasitələrlə 
təmizləyin.

İstilik sistemini və avadanlığı çökünlülər, 
suspenziyalardan və ya digər təhlükəli 
qalıqlardan mühafizə etmək üçün sistemdəki 
suyun qüvvədə olan texniki stabdartlara əsasən 
kimyəvi təmizlənməsi tələb edilir. 

Su əlaqələndir ic i lər i  buxar  qazanının 
şablonundakı əlaqələrdən istifadə edərək 
rasional yolla birləşdirilməlidir.  Buxar qazanının 
təhlükəsizlik klapanının çıxışı müvafiq drenaja 
qoşulmalıdır.  Əks halda istehsalçı drenaj klapanı 
ilişdikdə daşma zamanı yaranan hər hansı zədə 
üçün məsuliyyəti üzərinə götürmür.

Diqqət: İstehsalçı avtomatik doldurulmaların işə 
salınmasından irəli gələn zərərlərə görə heç bir 
məsuliyyət daşımır.

Sistemin içməli suyun çirklənməsinin qarşısının 
alınması ilə bağlı qaydalarda göstərilən tələblərə 
cavab vermək üçün biz soyuq suyun giriş 
əlaqələndiricisinin yuxarıya axını üçün istifadə 
edilmək məqsədilə IMMEGAS geriyə axına 
qarşı cihazı quraşdırmağı məsləhət görürük.  
Eyni zamanda buxar qazanının ilkin dövrəsinə 
(isitmə dövrəsi) daxil olan istilik ötürmə 
mayesinin (məs., su + qlikol) qüvvədə olan yerli 
qanunlara cavab verilməsi məsləhət görülür.

Diqqət: avadanlığın işləklik xassələrinin ömrünü 
uzatmaq üçün tərkibi ərpin yaranmasıba səbəb 
olan sudan istifadə olunduğu zaman "poliforsfat 
dispenserin" quraşdırılması məsləhət görülür.

Elektrik birləşmələr. The Nike Mythos 24 
2E buxar qazanı IPX4D mühafizə dərəcəsinə 
malikdir. Avadanlığın elektrik təhlükəsizliyi 
yalnız cari təhlükəsizlik standartlarında 
göstərildiyi kimi səmərəli torpaqlama sisteminə 
düzgün birləşdirildiyi zaman əldə edilir. 

Diqqət: İstehsalçı kombi qazanının torpaqlaması 
zamanı istinad standartlarına əməl edilməməsi 
nəticəsində avadanlığa dəyən zərərə və ya fiziki 
xəsarətə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Eyni zamanda elektrik quraşdırmanın buxar 
qazanının məlumat lövhəsində göstərildiyi 
kimi maksimum hopdurulan enerji xassələrinə 
müvafiq olmasını təmin edin. Buxar qazanları 

"X" növlü ştepselsiz enerji naqilləri ilə birgə 
təchiz edilir.  Enerji təchizat naqili L-N 
ziddiyyəti və torpaqlama əlaqəsi ilə 230V ±10% 
/ 50Hz enerji mənbəyinə qoşulmalıdır; , bu 
şəbəkə eyni zamanda III növ həddindən artıq 
gərginlik kateqoriyasına aid çoxqütblü avtomatik 
söndürücüyə malik olmalıdır. 
Enerji təchizat naqilini dəyişən zaman ixtisaslı 
şirkətlə əlaqə saxlayın (məs., Immergas 
Səlahiyyətli Satış Sonrası Texniki Yardım 
Xidməti). Enerji naqili göstərilən qaydada 
çəkilməlidir (Təs. 1-3). P.C.B.-də enerji 
mənbəyinin qoruyucuları dəyişdirilən zaman 
2A cəldzərbəli qoruyucudan istifadə edin. 
Avadanlığın əsas enerji mənbəyi üçün heç zaman 
adapterlərdən, çoxçıxışlı patronlardan və ya 
elektrik uzadıcılardan istifadə etməyin. 

1.4 UZAQDAN IDARƏETMƏ VƏ 
OTAQ XRONO-TERMOSTATLARI 
(ƏLAVƏ).

Buxar qazanı əlavə cihaz kimi təmin edilən otaq 
xrono-termostatları və ya uzaqdan idarəetmənin 
tətbiqi üçün hazırlanmışdır.  (Təs. 1-4)
Bütün Immergas xrono-termostatları yalnız 2 
naqillə birləşdirilir. Dəstə daxil edilmiş istifadəçi 
və quraşdırma qaydalarını ehtiyatla oxuyun. 
• On/Off rəqəmsal xrono-termostat. Xrono-

termostat aşağıdakılata imkan verir:
 - iki otaq temperaturu vahidini qurmağa: biri 

gündüz (rahat temperatur), digəri isə gecə 
vaxtı üçün (aşağı temperatur);

 - dörd gündəlik on və off keçirilmə vaxtları ilə 
həftəlik proqram qurun;

 - müxtəlif mümkün variantlardan tələbə 
olunan əməliyyat rejimini seçin:

 - mexaniki rejim (tənzimlənən temperaturla);
 - avtomatik rejim (qurulmuş proqramla);
 - məcburi avtomatik rejim (avtomatik 

proqramın temperaturunu ani şəkildə 
dəyişir).

 Xrono-termostat iki ədəd 1.5V LR 6 alkalin 
növlü batareyadan enerji alır.

• İqlim xrono-termostat funksiyası ilə Comando 
Amico Remoto uzaqdan idarəetmə cihazı  
V2 (CARV2). Əvvəlki bənddə təsvir edilmiş 
funksiyalardan əlavə CARV2 paneli əvvəlcədən 
qurulmuş parametrlərə rahat uyğunlaşmaq 
imkanı ilə istifadəçiyə avadanlığın və 
istilik sisteminin işi ilə bağlı bütün mühüm 
məlumatları uzaqdan idarə etmək imkanı verir.  
Panel avadanlığın funksiyalarındakı hər hansı 
qeyri-normallığı təsvir etmək üçün özünütəhlil 
imkanı ilə təmin edilmişdir. Uzaqdab idarəetmə 

panelinə birləşdirilmiş iqlim xrono-termostatı 
tam dəqiqliklə istənilən hava temperaturuna 
nail olmaq və eyni zamanda cari xərclərə qənaət 
edə bilmək üçün sistemin axın temperaturunun 
otağın isidilməsi üçün lazım olan temperatura 
qədər tənzimlənməsinə imkan verir.  Xrono-
termostat buxar qazanı və xrono-termostat 
arasında məlumat ötürülməsi üçün istifadə 
edilən 2 ədəd naqil vasitəsilə birbaşa buxar 
qazanından enerji alır. 

CARV2 və ya xrono-termostatın On/Off 
elektrik əlaqələri (Əlavə). Aşağıdakı təsvir 
edilmiş əməliyyatlar gərginliyin avadanlıqdan 
ayrılmasından sonra həyata keçirilməlidir. 
İstənilən On/Off otaq xrono-termostatı 
X40 söndürücü tağlı 40 və 41 sıxaclarına 
birləşdirilməlidir (Təs. 3-2). On/Off termostatının 
əlaqəsinin "təmiz" olmasından, yəni, elektrik 
mənbəyindən müstəqil olmasından əmin olun, 
əks halda P.C.B. zədələnə bilər.   İstənilən 
CARV2 dövri lövhədə X40 söndürücü tağlı 
40 və 41 sıxaclarına birləşdirilməlidir və bu 
zaman ziddəyyətin birləşmələrə keçməməsinə 
diqqət yetirmək lazımdır (Təs. 3-2). 3-2). Yaınış 
ziddiyyətli əlaqə CARV2 zədələmədən işləmənin 
qarşısını alır. Buxar qazanı yalnız bir uzaqdan 
idarəetməyə birləşdirilə bilər.

Mühüm qeyd:  əgə r  CAR V2 uzaqdan 
idarəetməsindən istifadə edilərsə, elektrik 
sistemləri ilə bağlı cari qaydalara əsasən iki 
ayrıca xətt çəkin. Buxar qazanının heç bir 
borusu elektrik sistemi və ya telefon xətlərinin 
torpaqlanması üçün istifadə edilməməlidir. 
Buxar qazanının elektrik birləşdirmələrini 
etməzdən öncə bu riskin aradan qaldırıldığından 
əmin olun. 

Təs. 1-3 Təs. 1-4
ENERJİ MƏNBƏYİ NAQİLİ
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1.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому 
встановлено котел, мало необхідний приплив 
повітря, як для нормального горіння газу, 
так і для провітрювання приміщення. 
Натуральний приплив повітря повинен 
відбуватися напряму через:
- постійні вентиляційні люки з приміщення 

на вулицю;
- вентиляційні трубопроводи, одиночні або 

загальні розгалужені.
Повітря для вентиляції повинно поступати 
безпосередньо з вулиці, з зони, вільної від 
забруднень. Натуральний приплив повітря 
дозволяється також непрямим шляхом, через 
забір повітря з приміщень, що прилягають 
до вентильованого. Для більш детальної 
інформації щодо вентиляції приміщень 
приймати до уваги передбачене чинними 
нормативами з подальшими доповненнями 
та змінами.

В и в е д е н н я  з а д у ш л и в о г о  п о в і т ря . 
У приміщеннях, де встановлені газові 
пристрої, може виникнути необхідність 
не лише в припливі повітря для горіння, а 
також і в виведенні задушливого повітря, з 
подальшим вводом такої ж кількості чистого 
і не задушливого повітря. Для виконання 
цього необхідно дотримуватися вимог 
чинних технічних правил та нормативів.

1.6 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові пристрої, що мають приєднання для 
виведення димових газів, повинні мати пряме 
сполучення з камінами або димоходами, що 
відповідають нормам безпеки.
Л и ш е  у  р а з і  в і д с у т н о с т і  о с т а н н і х 
дозволяється виведення продуктів горіння 
напряму назовні; але і в цьому випадку 
необхідно дотримуватися відповідних норм 
для терміналів тяги та чинних місцевих 
розпоряджень.

Сполучення з камінами або димоходами. 
Приєднання пристроїв до камінів або 
димоходів здійснюється за допомогою 
димових каналів.
У разі наявності попередньо зроблених 
димоходів їх слід ретельно вичистити, 
оскільки шлаки та окалина, якщо вони є, при 
від'єднанні від стінок під час роботи можуть 
закрити прохід димових газів та створити 
дуже небезпечну ситуацію для користувача.
Димові канали повинні сполучатися з каміном 
або димоходом у тому ж приміщенні, в якому 
встановлено пристрій, або в прилягаючому 
до нього, і повинні відповідати вимогам, 
передбаченим нормативами.

1.7 ДИМОХОДИ / КАМІНИ.
Для пристроїв з натуральною тягою можна 
використовувати одиночні каміни або 
загальні розгалужені димоходи.

Одиночні каміни. Одиночні каміни повинні 
мати розміри, що відповідають вимогам 
чинного законодавства.

Заг а льні  р озг а л у жені  димоходи.  У 
багатоповерхових будинках для виведення 
продуктів горіння при натуральній тязі 
можна використовувати загальні розгалужені 
димоходи (з.р.д.). Загальні розгалужені 
димоходи нової конструкції повинні бути 
спроектовані згідно методу розрахунків та у 
відповідності з чинними нормативами.

Димарі. Під димарем мається на увазі верхня 
частина одиночного каміна або загального 
розгалуженого димоходу. Він служить для 
полегшення розсіювання продуктів горіння, 
в тому числі і при несприятливих погодних 
умовах, а також захищає від потрапляння 
сторонніх предметів.
Димар повинен відповідати чинним нормам. 
Квота виводу, що відповідає верхній точці 
каміна/димоходу, незалежно від наявності 
чи відсутності димаря, повинна бути поза 
"зоною зворотнього потоку", щоб попередити 
у творення контротисків, які б могли 
заважати вільному виведенню в атмосферу 
продуктів горіння. Отже, необхідно слідувати 
установленим мінімальним висотам, 
передбаченим нормою.

Пряме виведення назовні. Пристрої з 
натуральною тягою, що передбачені для 
сполучення з каміном або димоходом, можуть 
виводити продукти горіння і безпосередньо 
назовні за допомогою трубопроводу на стінах 
зовнішнього периметру будинку. В такому 
разі виведення виконується за допомогою 
труби виведення, з зовнішнього боку до неї 
приєднується термінал тяги. 

Труба виведення. Труба виведення повинна 
відповідати тим самим вимогам, що 
передбачені для димових каналів, а також 
чинним технічним нормам.

Розташування терміналів виведення. 
Термінали виводу повинні:
- розташовуватися на стінах зовнішнього 

периметру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати 

мінімальним відстаням, передбаченим 
чинним технічним нормативом.

Виведення продуктів горіння з пристроїв з 
натуральною тягою в закритих приміщеннях 
з відкритим дахом. В закритих приміщеннях 
з відкритим дахом (вентиляційні колодязі, 
шахти, двори та подібне), що закриті з 
усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

Важлива інформація: заборонено навмисне 
вимикати пристрій контролю за виведенням 
димових газів. Кожні частина або компонент 
пристрою у разі поломки слід замінити 
виключно запчастинами від виробника. У разі 
частого вмикання пристрою для контролю за 
виведенням димових газів перевірити трубу 
виведення димових газів та вентиляцію 
приміщення, в якому встановлено котел.

1.8 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла 
перейти до заповнення системи через 
кран заповнення (Мал. 2-2). Заповнення 
слід виконувати повільно, щоб дати змогу 
бульбашкам повітря вийти через душники 
котла та системи опалення. В котлі вбудовано 
автоматичний клапан-вантуз, розташований 
на циркуляторі. Відкрити душники радіаторів. 
Душники радіаторів слід закрити, коли з них 
починає виходити лише вода.
Кран наповнення слід закрити, коли 
манометр котла показує приблизно 1,2 бар.

N.B.:під час виконання цих операцій задіяти 
насос циркуляції на певні інтервали часу, за 
допомогою головного вимикача на панелі 
приладів. Випустити повітря з насосу 
циркуляції, відкривши передню заглушку при 
ввімкненому двигуні.
Після цього знову закрутити заглушку.

1.9 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем слід:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або 

вогню;
- п р о в е с т и  в и в е д е н н я  п о в і т р я  з 

трубопроводів;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
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1.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому 
встановлено котел, мало необхідний приплив 
повітря, як для нормального горіння газу, 
так і для провітрювання приміщення. 
Натуральний приплив повітря повинен 
відбуватися напряму через:
- постійні вентиляційні люки з приміщення 

на вулицю;
- вентиляційні трубопроводи, одиночні або 

загальні розгалужені.
Повітря для вентиляції повинно поступати 
безпосередньо з вулиці, з зони, вільної від 
забруднень. Натуральний приплив повітря 
дозволяється також непрямим шляхом, через 
забір повітря з приміщень, що прилягають 
до вентильованого. Для більш детальної 
інформації щодо вентиляції приміщень 
приймати до уваги передбачене чинними 
нормативами з подальшими доповненнями 
та змінами.

В и в е д е н н я  з а д у ш л и в о г о  п о в і т ря . 
У приміщеннях, де встановлені газові 
пристрої, може виникнути необхідність 
не лише в припливі повітря для горіння, а 
також і в виведенні задушливого повітря, з 
подальшим вводом такої ж кількості чистого 
і не задушливого повітря. Для виконання 
цього необхідно дотримуватися вимог 
чинних технічних правил та нормативів.

1.6 ДИМОВІ КАНАЛИ.
Газові пристрої, що мають приєднання для 
виведення димових газів, повинні мати пряме 
сполучення з камінами або димоходами, що 
відповідають нормам безпеки.
Л и ш е  у  р а з і  в і д с у т н о с т і  о с т а н н і х 
дозволяється виведення продуктів горіння 
напряму назовні; але і в цьому випадку 
необхідно дотримуватися відповідних норм 
для терміналів тяги та чинних місцевих 
розпоряджень.

Сполучення з камінами або димоходами. 
Приєднання пристроїв до камінів або 
димоходів здійснюється за допомогою 
димових каналів.
У разі наявності попередньо зроблених 
димоходів їх слід ретельно вичистити, 
оскільки шлаки та окалина, якщо вони є, при 
від'єднанні від стінок під час роботи можуть 
закрити прохід димових газів та створити 
дуже небезпечну ситуацію для користувача.
Димові канали повинні сполучатися з каміном 
або димоходом у тому ж приміщенні, в якому 
встановлено пристрій, або в прилягаючому 
до нього, і повинні відповідати вимогам, 
передбаченим нормативами.

1.7 ДИМОХОДИ / КАМІНИ.
Для пристроїв з натуральною тягою можна 
використовувати одиночні каміни або 
загальні розгалужені димоходи.

Одиночні каміни. Одиночні каміни повинні 
мати розміри, що відповідають вимогам 
чинного законодавства.

Заг а льні  р озг а л у жені  димоходи.  У 
багатоповерхових будинках для виведення 
продуктів горіння при натуральній тязі 
можна використовувати загальні розгалужені 
димоходи (з.р.д.). Загальні розгалужені 
димоходи нової конструкції повинні бути 
спроектовані згідно методу розрахунків та у 
відповідності з чинними нормативами.

Димарі. Під димарем мається на увазі верхня 
частина одиночного каміна або загального 
розгалуженого димоходу. Він служить для 
полегшення розсіювання продуктів горіння, 
в тому числі і при несприятливих погодних 
умовах, а також захищає від потрапляння 
сторонніх предметів.
Димар повинен відповідати чинним нормам. 
Квота виводу, що відповідає верхній точці 
каміна/димоходу, незалежно від наявності 
чи відсутності димаря, повинна бути поза 
"зоною зворотнього потоку", щоб попередити 
у творення контротисків, які б могли 
заважати вільному виведенню в атмосферу 
продуктів горіння. Отже, необхідно слідувати 
установленим мінімальним висотам, 
передбаченим нормою.

Пряме виведення назовні. Пристрої з 
натуральною тягою, що передбачені для 
сполучення з каміном або димоходом, можуть 
виводити продукти горіння і безпосередньо 
назовні за допомогою трубопроводу на стінах 
зовнішнього периметру будинку. В такому 
разі виведення виконується за допомогою 
труби виведення, з зовнішнього боку до неї 
приєднується термінал тяги. 

Труба виведення. Труба виведення повинна 
відповідати тим самим вимогам, що 
передбачені для димових каналів, а також 
чинним технічним нормам.

Розташування терміналів виведення. 
Термінали виводу повинні:
- розташовуватися на стінах зовнішнього 

периметру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати 

мінімальним відстаням, передбаченим 
чинним технічним нормативом.

Виведення продуктів горіння з пристроїв з 
натуральною тягою в закритих приміщеннях 
з відкритим дахом. В закритих приміщеннях 
з відкритим дахом (вентиляційні колодязі, 
шахти, двори та подібне), що закриті з 
усіх боків, дозволяється пряме виведення 
продуктів горіння пристроїв з натуральною 
або примусовою тягою та витратою тепла від 
4 до 35 кВт, при умові відповідності умовам 
чинних технічних нормативів.

Важлива інформація: заборонено навмисне 
вимикати пристрій контролю за виведенням 
димових газів. Кожні частина або компонент 
пристрою у разі поломки слід замінити 
виключно запчастинами від виробника. У разі 
частого вмикання пристрою для контролю за 
виведенням димових газів перевірити трубу 
виведення димових газів та вентиляцію 
приміщення, в якому встановлено котел.

1.8 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після виконання приєднання котла 
перейти до заповнення системи через 
кран заповнення (Мал. 2-2). Заповнення 
слід виконувати повільно, щоб дати змогу 
бульбашкам повітря вийти через душники 
котла та системи опалення. В котлі вбудовано 
автоматичний клапан-вантуз, розташований 
на циркуляторі. Відкрити душники радіаторів. 
Душники радіаторів слід закрити, коли з них 
починає виходити лише вода.
Кран наповнення слід закрити, коли 
манометр котла показує приблизно 1,2 бар.

N.B.:під час виконання цих операцій задіяти 
насос циркуляції на певні інтервали часу, за 
допомогою головного вимикача на панелі 
приладів. Випустити повітря з насосу 
циркуляції, відкривши передню заглушку при 
ввімкненому двигуні.
Після цього знову закрутити заглушку.

1.9 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід 
приймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для нових газових систем слід:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або 

вогню;
- п р о в е с т и  в и в е д е н н я  п о в і т р я  з 

трубопроводів;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.
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1.5 MEKANLARIN 
HAVALANDIRILMASI.

Kazanın kurulduğu mekanda gazın düzenli 
olarak yanması ve mekanın havalandırılması 
için gerekli miktarda hava bulunmalıdır. Doğal 
hava akışı aşağıdakiler aracılığıyla, direkt olarak 
gerçekleşmelidir:
- havalandırılacak mekanın duvarlarındaki, 

dışarı açılan kalıcı açıklıklar;
- tekli veya toplu dallanmış hava kanalları.
Havalandırma havası direkt olarak kirlilik kay-
naklarının bulunmadığı dış ortamdan alınmalı-
dır. Doğal hava akışı, havanın havalandırılacak 
mekanın bitişiğindeki mekanlardan alınmasıyla 
da sağlanabilir. Mekanların havalandırılması ile 
ilgili daha fazla bilgi için yürürlükteki standart-
ları ve sonradan yapılan değişiklik ve ilaveleri 
inceleyin.

Kirlenmiş havanın dışarı atılması. Gazlı cihaz-
ların kurulu olduğu mekanlarda, yanma havası 
girişinin yanı sıra, kirlenmiş havanın dışarı atılıp 
eşit miktarda temiz hava girişi sağlanmalıdır. 
Bu işlem, teknik standartlara uygun şekilde 
yapılmalıdır.

1.6 ATIK GAZ BORULARI.
Atık gaz tahliye borusu bağlantı yerinin bulun-
duğu gazlı cihazlar, yeterli kapasitedeki bir baca 
veya tahliye kanalına doğrudan bağlanmalıdır.
Ancak bu bağlantı yerleri yoksa, çekiş fanları 
ile ilgili standartlara uyulması koşuluyla yanma 
ürünleri doğrudan dış ortama bırakılabilir.

Baca veya tahliye kanalına bağlantı. Cihazların 
baca veya tahliye kanalına bağlantısı atık gaz 
boruları aracılığıyla yapılır.
Mevcut tahliye kanallarına bağlantı yapılacaksa, 
kanalın içindeki kalıntılar, cihaz çalışırken du-
varlardan ayrılarak atık gaz geçişini engelleyerek 
kullanıcı için son derece tehlikeli durumlara neden 
olabileceğinden, bu kanallar mükemmel şekilde 
temizlenmelidir.
Tahliye borularının, cihazın monte edilmiş 
olduğu mekandan doğrudan doğruya duman 
tahliye kanalı işlevini gören bacalara veya yö-
netmeliklere uygun şartlardaki bitişik mekana 
bağlanması gerekmektedir.

1.7 TAHLİYE KANALLARI / BACALAR.
Doğal çekişli cihazlarda tekli bacalar ve dallanmış 
toplu tahliye kanalları kullanılabilir.

Tekli bacalar. Tekli bacalar standartlar uygun 
şekilde ölçülendirilmelidir.

Dallanmış toplu tahliye kanalları. Çok katlı 
binalarda, yanma ürünlerinin doğal çekişli 
olarak dışarı atılması için dallanmış toplu tah-
liye kanalları (c.c.r.) kullanılabilir. Yeni CCR'ler, 
standartlarda belirtilen hesaplama yöntemleri ve 
talimatlara uygun şekilde projelendirilmelidir.

Bacalar. Tekli bir bacanın veya dallanmış tahliye 
kanalının tepesine yerleştirilen ekipmana baca 
şapkası denir.Bu ekipman, zorlu hava koşulla-
rında dahi yanma ürünlerinin yayılmasını ko-
laylaştırır ve yabancı cisimlerin birikmesini önler.
Aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır: 
baca/tahliye kanalının üst noktasına denk 
gelen dışarı açılma yüksekliği, başka baca şap-
kaları olup olmamasına bakılmaksızın, yanma 
ürünlerinin atmosfere serbestçe bırakılmasını 
önleyecek karşı basınçların oluşmasını engel-
lemek amacıyla, "geri akış alanı"nın dışında 
kalmalıdır. Dolayısıyla, çatı eğimine bağlı olarak, 
standartlarda belirtilen asgari yüksekliklerin 
kullanılması gerekir.

Doğrudan dış ortama tahliye. Baca veya tah-
liye kanalına bağlanması gereken doğal çekişli 
cihazlar, yanma ürünlerini binanın dış duvarla-
rından geçen kanal aracılığıyla doğrudan dışarı 
bırakabilir. Bu durumda tahliye, dış tarafına çekiş 
fanının bağlı olduğu bir tahliye kanalı aracılığıyla 
gerçekleşir. 

Tahliye kanalı. Tahliye kanalı, atık gaz boruları 
için geçerli olan kriterlere ve teknik standartlara 
uygun olmalıdır.

Tahliye fanlarının konumlandırılması. Tahliye 
fanlarının:
- binaların dış duvarlarına yerleştirilmeleri;
- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik stan-

dartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Yanıcı madde ürünlerinin doğal çekişli fanlar 
ile açık havaya kapalı mekanlarda tahliyesi. 4 
den 35 kW termik güce kadar olan güçlendirilmiş 
aspirasyon sistemli veyahut da doğal aspiras-
yonlu gazlı cihazlarda yanmış mamullerin açık 
havada her tarafı kapalı mahallere (havalandırma 
kuyuları, kapalı avlu, avlu ve benzeri) doğrudan 
doğruya tahliyesi mümkündür, ancak bunun ya-
pılabilmesi için yürürlükte bulunan konuyla ilgili 
teknik yönetmeliklere riayet edilmesi gerekir.

Önemli: atık gaz tahliyesi kontrol cihazının 
bilinçli olarak kullanım dışı bırakılması yasaktır. 
Bu cihazın herhangi bir parçası bozulduğunda 
orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir. Atık 
gaz tahliye cihazına sık sık müdahale edilmesi 
gerektiğinde, atık gaz tahliye kanalını ve ka-
zanın bulunduğu mekanın havalandırmasını 
kontrol edin.

1.8 TESİSATIN DOLDURULMASI.
Kazan bağlandıktan sonra, tesisatı dolum mus-
luğu aracılığıyla doldurun (Şek. 2-2). Dolum 
işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının kazan 
üzerinde öngörülen tahliyelerden çıkmasına ola-
nak sağlanabilmesi amacıyla yavaşça yapılması 
gerekmektedir. Kazana, sirkülasyon pompasının 
üzerinde bulunan bir otomatik tahliye valfı 
yerleştirilmiştir. Radyatörlerin tahliye valflarını 
açın. Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca su 
çıkmaya başladığında kapayı.
Kazan manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması gerek-
mektedir.

NOT: bu işlemler esnasında sirkülasyon pompa-
sını, kumanda tablosundaki genel selektör vası-
tasıyla çalıştırın. Motoru çalıştırarak ve ön tapayı 
gevşeterek devridaim pompasının havasını alın.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırın.

1.9 GAZ TESİSATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisat işletime sokulurken teknik yönetmeliklere 
uyulmalıdır. 
Yeni yapılan gaz tesisatlarında:
- kapı ve pencereleri açın;
- kontrolsüz alev ve kıvılcım oluşmasına mahal 

vermeyin;
- borularda mevcut havanın alınmasını sağlayın;
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol edin.
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1.5 VENTILACIÓN DE LOS LOCALES.
Es indispensable que en el local en que ha sido 
instalada la caldera fluya una cantidad de aire 
igual a la requerida para la regular combustión 
de gas y para la ventilación del local. El aflujo 
natural de aire debe realizarse de manera directa 
mediante:
- aperturas permanentes en la pared del local que 

se va a ventilar que dan hacia el exterior;
- conductos de ventilación, individuales o colec-

tivos ramificados.
El aire de ventilación debe ser extraído directa-
mente del exterior, en una zona lejos de fuentes 
de contaminación. El aflujo natural de aire puede 
también realizarse de manera indirecta mediante 
la extracción de aire de locales contiguos al que 
debe ventilarse. Para mayor información acerca 
de la ventilación de locales, atenerse a lo prescrito 
por la normativa vigente y sucesivas modificacio-
nes e integraciones.

Evacuación del aire viciado. En locales en que 
han sido instalados aparatos de gas puede ser 
necesario, además de la entrada de aire com-
burente, la evacuación del aire viciado, con la 
consecuente entrada de una misma cantidad 
de aire limpio y no viciado. Esto debe realizarse 
cumpliendo las prescripciones de las normativas 
técnicas vigentes.

1.6 CONDUCTOS PARA HUMOS.
Los aparatos de gas, provistos de racor para el 
conducto de descarga de humos, deben ser co-
nectados directamente a chimeneas o conductos 
de salida de humos de segura eficiencia.
Solo si éstos no están presentes, es posible que 
los mismos descarguen los productos de la 
combustión directamente al exterior, con tal 
que se cumplan las prescripciones de la norma 
relativa a los terminales de tiro, y los reglamentos 
locales en vigor.

Conexión a chimeneas o conductos de salida 
de humos. La conexión de los aparatos a una 
chimenea o a un conducto de salida de humos 
debe realizarse mediante conductos para humos.
En caso de conexiones a conductos de salida de hu-
mos preexistentes, éstos deben estar perfectamente 
limpios ya que los residuos, si se encuentran, despe-
gándose de la paredes durante el funcionamiento, 
podrían obstruir el pasaje de humos, provocando 
situaciones de grave peligro para el usuario.
Los conductos para humos deben ser conectados 
a la chimenea o al conducto de salida de humos 
en el mismo local donde ha sido instalado el 
aparato o, a lo sumo en el local contiguo y deben 
cumplir con los requisitos de la normativa.

1.7 CONDUCTOS DE SALIDA DE 
HUMOS / CHIMENEAS.

En caso de aparatos con tiro natural se pueden 
emplear chimeneas individuales y conductos de 
salida de humos colectivos ramificados.

Chimeneas individuales. Las chimeneas indi-
viduales se deben dimensionar respetando la 
normativa vigente.

Conductos de salida de humos colectivos 
ramificados. En edificios multipisos, para la 
evacuación de tiro natural de los productos de la 
combustión, pueden ser utilizados conductos de 
salida de humos colectivos ramificados (c.c.r.). 
Los CCR de nueva fabricación deben ser diseña-
dos siguiendo el método de cálculo y lo prescrito 
por la norma.

Sombreretes. El sombrerete es el dispositivo coloca-
do en la salida de una chimenea individual o de un 
conducto de salida de humos colectivo ramificado. 
Este dispositivo permite facilitar la dispersión de los 
productos de la combustión, incluso en condiciones 
atmosféricas desfavorables, e impide el depósito de 
cuerpos extraños.
Éste debe cumplir con los requisitos de la normativa.
El tramo de desembocadura, correspondiente a 
la cima de la chimenea/conducto de salida de 
humos, independientemente de los sombreretes, 
debe estar situado fuera de la “zona de reflujo”, con 
el objetivo de evitar la formación de contrapresio-
nes que impidan la descarga libre de los productos 
de la combustión en la atmósfera. Por tanto, es ne-
cesario adoptar las alturas mínimas indicadas en 
la norma, en función de la inclinación del techo.

Descarga directa al exterior. Los aparatos de 
tiro natural, que pueden ser conectados a una 
chimenea o a un conducto de salida de humos, 
pueden descargar los productos de la combustión 
directamente al exterior, mediante un conducto 
que atraviesa las paredes perimetrales del edi-
ficio. La evacuación se realiza en este caso por 
medio de un conducto de descarga, el cual está 
conectado, en el exterior, a un terminal de tiro. 

Conducto de descarga. El conducto de descarga 
debe cumplir con los requisitos indicados para 
los conductos para humo, y con las prescripcio-
nes de la normativa técnica vigente.

Colocación de los terminales de descarga. Los 
terminales de descarga deben:
- estar colocados en las paredes perimetrales 

externas del edificio.
- estar colocados de forma que se respeten las 

distancias mínimas indicadas por la normativa 
técnica vigente.

Evacuación de los productos de la combustión 
en aparatos con tiro natural en espacios cerra-
dos a cielo abierto. En espacios a cielo abierto 
cerrados lateralmente de forma completa (pozos 
de ventilación, patios de luces, patios en general 
y similares) es posible la evacuación directa de 
los productos de la combustión de aparatos a gas 
con tiro natural o forzado y caudal térmico entre 
4 y 35 kW siempre que se cumplan los requisitos 
de la normativa técnica vigente.

Importante: está prohibido poner voluntaria-
mente fuera de servicio el dispositivo de control 
de descarga de humos. Cada pieza de dicho 
dispositivo, si deteriorada, debe ser sustituida 
con repuestos originales. En caso de frecuentes 
intervenciones del dispositivo de control de 
descarga de humos, controlar el conducto de 
descarga de humos y la ventilación del local en 
que ha sido instalada la caldera.
1.8 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Una vez conectada la caldera, proceder al llenado 
de la instalación a través del grifo de llenado (Fig. 
2-2). El llenado debe ser efectuado lentamente 
para que las burbujas de aire contenidas en el 
agua puedan liberarse y salir a través de los 
purgadores de la caldera y de la instalación de 
calefacción. La caldera tiene incorporada una 
válvula de purga automática que se encuentra 
en el circulador. Abra las válvulas de purga de 
los radiadores. Las válvulas de purga de los ra-
diadores se deben cerrar cuando por las mismas 
sale sólo agua.
El grifo de llenado se debe cerrar cuando el 
manómetro de la caldera indica 1,2 bar apro-
ximadamente.

Nota: durante estas operaciones poner en funcio-
namiento la bomba de circulación a intervalos, 
a través del interruptor general situado en el 
panel de control de la caldera. Purgar la bomba 
de circulación desenroscando el tapón anterior y 
manteniendo el motor en funcionamiento.
Cerrar el tapón cuando se haya finalizado.

1.9 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es 
necesario remitirse a la normativa vigente. 
En particular, para instalaciones de gas nuevas, 
se debe: 
- abrir puertas y ventanas;
- evitar chispas y llamas desnudas;
- purgar el aire contenido en las tuberías;
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con lo dictado por las 
normativas.
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1.5 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
Необходимо чтобы в помещении, куда уста-
навливается бойлер, был доступ для такого 
количества воздуха, которое необходимо для 
настройки горения газа и проветривания 
помещения. Естественный доступ воздуха 
происходит прямым путём через:
- постоянные отверстия в стенах проветри-

ваемого помещения, выходящего наружу;
- каналы вентиляции, отдельные или общие 

с разветвлениями.
Воздух для вентиляции должен поступать не-
посредственно снаружи, вдали от источников 
загрязнения. Натуральный доступ воздуха 
может быть также произведён косвенным пу-
тём, посредством забора воздуха в смежных 
помещениях. Более подробная информация 
о проветривании помещений приводится в 
действующем стандарте и его последующих 
изменениях и дополнениях.

Удаление отработанного воздуха. В по-
мещениях, в которых установлены газовый 
агрегаты, кроме забора воздуха для горения, 
может быть также необходимо удаление 
отработанного воздуха, с последующим за-
бором такого же количества чистого и не 
отработанного воздуха. Настоящие условия 
должны быть созданы в соответствии с пред-
писаниями с действующими техническими 
нормативными требованиям.

1.6 ДЫМОВЫЕ КАНАЛЫ.
Газовые агрегаты, оснащённые креплением 
для трубы дымодудаления, должны быть 
непосредственно подключены к высокоэфек-
тивными каминам дымоходам или дымовым 
каналам.
Только при их отсутствии, допускается вывод 
продуктов сгорания непосредственно на-
ружу, если это соответствует предписаниям 
нормы вытяжных устройств и с действующи-
ми местными правилами.

Подключение к дымоходам и дымовым 
каналам. Подключение агрегатов к дымоходу 
или к камину при помощи дымового канала.
Если уже существуют уже установленные 
дымоходы, они должны быть полностью очи-
щены от шлаков, так как при их отслоении 
во время работы может закупорить проход 
дыма, создавая высокоопасные ситуации для 
пользователя.
Дымовые каналы должны быть подключе-
ны к дымоходу или к дымовой трубе в том 
же помещении, где установлен агрегат или 
в крайнем случае в смежном помещении, 
которое соответствует требованиям нормы.

1.7 ДЫМОХОДЫ / ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ.
Для агрегатов с натуральной вытяжкой могут 
быть установлены отдельные дымоходы или 
общие раветвлённые дымовые трубы.

Отдельные дымоходы. Размеры дымоходов 
должны быть рассчитаны согласно действу-
ющим стандартам.

Общие разветвлённые дымовые трубы. В 
многоэтажных зданиях, для удаления про-
дуктов сгорания с натуральной вытяжкой, 
могут быть использованы общие разветвлён-
ные дымовые трубы. Разветвлённые дымовые 
трубы новой конструкции должны быть 
построены согласно способам и расчётам, 
требуемых нормой.

Дымники. Под термином дымник подраз-
умевается устройство расположенное в верх-
ней части отдельного дымохода или общей 
разветвлённой дымовой трубы. Настоящее 
устройство упрощает вывод рассеивание 
продуктов сгорания даже усложнённых 
атмосферных условиях и предотвращает по-
падание посторонних тел.
Настоящее устройство должно соответство-
вать нормативным требованиям. 
Уровень разблокирования, соответсвующий 
оголовку дымохода/дымовой трубы, в не-
зависимости от дымника, должен быть за 
"зоной обратного потока", во избежания 
образования обратного давление, предот-
вращающего свободный вывод в атмосферу 
продуктов сгорания. Поэтому необходимо 
применять минимальную длину, указанную 
в стандарте, в зависимости от наклона ската 
крыши.

Прямой вывод наружу. Агрегаты с нату-
ральной вытяжкой, которые предусмотрены 
для подключения к дымовой трубе или ды-
моходу, могут выводить продукты сгорания 
наружу посредством канала, проходящего 
через периметральные стены здания. В этом 
случае вывод происходит за счёт выхлопной 
трубы, к которой снаружи подключен вы-
тяжной вывод. 

Выхлопная труба. Выхлопная труба должна 
соответствовать требованиям, перечислен-
ным для дымовых каналов, с дополнитель-
ными предусмотрениями настоящих техни-
ческих нормативных требований.

Установка выводов. Выводы должны быть:
- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные 

расстояния, указанные в действующих 
технических нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата 
натуральной вытяжкой в закрытых по-
мещениях или на открытом воздухе. В по-
мещениях на открытом воздухе и закрытие 
со всех сторон (вентиляционные шахты, 
шахты, дворы и так далее), допустим прямой 
вывод продуктов сгорания с натуральной или 
форсированной вытяжкой с расходом тепла 
от 4 и до 35 КВатт, если при этом соблюдены 
технические нормативные требования..

Важно: запрещено добровольно выводить 
из эксплуатации, устройство, контролирую-
щее вывод дыма. При повреждении каждой 
детали настоящего устройства, должна быть 
произведена замена на оригинальные запча-
сти. При частом срабатывании контрольного 
устройства вывода дыма, проверить дымовой 
канал и проветривание помещения, в кото-

ром расположен бойлер.
1.8 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
После подключения бойлера, приступить 
к заполнению установки с помощью крана 
заполнения (Илл. 2-2). Заполнение должно 
происходить медленно, давая, таким обра-
зом, возможность выйти пузырькам воздуха 
через выпуск воздуха бойлера и системы 
отопления. Бойлер имеет клапан для выхода 
воздуха установленный на циркуляционном 
насосе. Открыть клапаны для выхода воздуха 
на радиаторах. Клапаны для выхода воздуха 
на радиаторах должны быть тогда закрыты, 
когда выходит только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр 
показывает около 1,2 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время этих операций, 
подключить на отдельные интервалы к 
работе циркуляционный насос, с помощью 
общего выключателя на приборном щитке. 
Выпустить воздух из циркуляционного насо-
са, откручивая верхнюю заглушку и оставляя 
включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо 
учитывать требования стандарта. 
В частности, для газовых систем нового ис-
полнения, таких как:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого 

огня;
- приступить к выдуванию воздуха, находя-

щегося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований.
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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 venti-
ler ;

- 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.
Il n’est permis d’évacuer les produits de la com-
bustion directement vers l'extérieur que s’il n’y en 
a pas, pourvu que les prescriptions de la norme 
relative aux terminaux de tirage et les règlements 
locaux en vigueur soient respectés.

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 est installé l'appareil ou, 
tout au plus, dans le local contigu, et ils doivent 
répondre aux exigences de la norme.

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 
ramifiés. 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 méthodologie 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'édifice. 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 d'évacuation.  
Les terminaux d'évacuation doivent :
- être situés sur les murs externes de périmètre 

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 se 
référer à la norme en vigueur. 
En particulier, pour les installations à gaz de 
réalisation nouvelle, 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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1.5 VENTILATION OF THE ROOMS.
In the room in which the boiler is installed it is 
necessary that at least as much air flows as that 
requested for by normal combustion of the gas 
and ventilation of the room. Natural air flow must 
take place directly through:
- permanent openings in the walls of the room 

to be ventilated that lead towards the outside;
- ventilation pipes, individual or branched type.
The air used for ventilation must be withdrawn 
directly from outside, in an area away from 
sources of pollution. Natural air flow is also 
allowed indirectly by air intake from adjoining 
rooms. For further information relative to 
ventilation of the rooms follow that indicated 
by the standards in force and the following 
modifications and integrations.

Evacuation of foul air. In the rooms where 
the gas appliances are installed it may also be 
necessary, as well as the intake of combustion 
agent air, to evacuate foul air, with consequent 
intake of a further equal amount of clean air. This 
must be realised respecting the provisions of the 
technical regulations in force.

1.6 FLUE DUCTS.
The gas appliances with attachment for the flue 
gas discharge pipe must have direct connection 
to chimneys or safely efficient flues.
The combustion products can be discharged 
directly outside only if these are missing, as long 
as the standard regulations for the flue terminal 
are respected as well as the existing laws.

Connection to chimneys or f lues.  The 
connection of the appliances to a chimney or 
flue takes place by means of flue ducts.
In the event of fittings with pre-existing flues, these 
must be perfectly clean because the detachment 
of any waste from the walls during functioning, 
could block the passage of flue gases, thus causing 
extremely dangerous situations for the user.
The flue ducts must be connected to the chimney 
or flue in the same room in which the appliance 
is installed or, at most, in the adjoining room and 
must comply with the requirements indicated by 
the regulation.

1.7  FLUES/CHIMNEYS.
For the appliances with natural draught 
individual chimneys and branched flues can 
be used.

Individual chimneys. The individual flues must 
be dimensioned with respect to the standard 
in force.

Branched flues. In buildings with lots of floors, 
branched flues can be used for the natural 
draught evacuation of combustion products. New 
flues must be designed following the calculation 
method and provisions of the regulation.

Chimney caps. A chimney cap is a device 
crowning an individual chimney or collective 
branched flue. The device facilitates the 
dispersion of combustion products, even with 
bad weather, and prevents the deposit of foreign 
bodies.
It must meet the standard requirements 
The outlet quota, corresponding to the top of the 
chimney/flue, independently of any caps, must 
be out of the “backflow area”, in order to prevent 
the formation of counter-pressures that impede 
the free discharge of the combustion products 
into the atmosphere. It is therefore necessary 
to use the minimum heights indicated in the 
figures stated in the regulation, depending on 
the slope of the roof.

Direct exhaust outside. The natural draught 
appliances, envisioned to be connected to a 
chimney or a flue, can discharge the combustion 
products directly to the outside, through a 
pipe passing through the perimeter walls of 
the building. In this case discharge takes place 
through an exhaust flue, which is connected to 
a draught terminal at the outside. 

Exhaust flue. The exhaust flue must be in 
compliance with the same requisites listed for 
the flue ducts, with further provisions stated in 
the regulation in force.

Positioning the exhaust terminals. The exhaust 
terminals must:
- be installed on external perimeter walls of the 

building;
- be positioned according to the minimum 

distances specified in current technical 
standards.

Fume exhaust of forced draught appliances 
in closed open-top environments. In spaces 
closed on all sides with open tops (ventilation 
pits, courtyards etc.), direct flue gas exhaust 
is allowed for natural or forced draught gas 
appliances with a heating power range from 4 to 
35 kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

Important: it is prohibited to put the fumes 
exhaust control device out of order voluntarily. 
Every piece of this device must be replaced using 
original spare parts if they have deteriorated. In 
the case of repeated interventions of the fumes 
exhaust control device, check the fumes exhaust 
flue and the ventilation of the room in which the 
boiler is located.

1.8 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with 
system filling via the filling valve (Fig. 2-2). 
Filling is performed at low speed to ensure 
release of air bubbles in the water via the boiler 
and heating system vents. The boiler has a built-
in automatic venting valve on the circulator. 
Open the radiator vent valves. Close radiator 
vent valves when only water escapes from them.
Close the filling valve when the boiler manometer 
indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: during these operations start up the 
circulation pump at intervals, acting on the main 
switch positioned on the control panel. Vent the 
circulation pump by loosening the front cap and 
keeping the motor running.
Tighten the cap after the operation.

1.9 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, make reference to the 
Standard. In particular, for new gas systems:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or open flames;
- bleed all air from the pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications.
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1.5 ВЕНТЫЛЯЦЫЯ ПАМЯШКАННЯЎ.
Неабходна, каб у памяшканне, у якім 
усталяваны кацёл, па меншай меры, патупала 
дастаткова паветра, колькі неабходна 
для поўнага згарання газу і вентыляцыі. 
Нат уральны струмень паве тра можа 
паступаць праз:
- ппастаянныя адт уліны ў сценах для 

вентыляцыі памяшкання звонку;
- паветраводы вентыляціі, індывідуальныя 

або калектыўныя.
В е н т ы л я ц ы я  па в і н на  а ж ы ц я ўл я ц ц а 
непасрэдна з звонку, у месцы, далёкіх 
ад крыніц забруджвання. Натуральны 
струмень паветра дапускаецца, нават 
ускосным чынам, ужываючы паветра з 
сумежных памяшканняў, якія павінны 
добра вентыліравацца. Для атрымання 
дадатковай інфармацыі аб вентыляцыі 
памяшканняў у адпаведнасці з палажэннямі 
дзеючага заканадаўства і наступнымі зменамі 
і дапаўненнямі.

Выдаленне адпрацаванага паветра. У 
памяшканнях, у якіх устаноўлены газавыя 
прыборы могуць быць неабходныя, не 
толькі выпуск дыма, а таксама выдаленне 
адпрацаванага паветра, з наст упным 
увядзеннем дадатковай колькасці чыстага 
паветра. Гэта павінна быць дасягнута шляхам 
задавальнення патрабаванняў дзючых 
тэхнічных нарматыўных актаў.

1.6 ДЫМАХОДЫ.
Газавае абсталяванне з раздымамі для 
скідвання газаў, павінна мець прамую 
сувязь з дымаходам або комінамі з пэўнай 
эфектыўнасцю.
Толькі ў іх адсутнасці дапускаецца, каб яны 
выдалялі прадукты згарання непасрэдна 
на вуліцу, таму што яны адказваюць 
патрабаванням стандарту, якія тычацца 
праекта тэрмінала і мясцоваму заканадаўству.

Падлучэнне да дымавых труб або комінаў. 
Падлучэнне абсталявання да дымавой трубы 
ці коміна можа ажыццяўляецца з дапамогай 
дымавых каналаў.
У выпадку злучэння з ужо існуючымі комінамі, 
яны павінны быць ідэальна чыстымі, так як 
дзындра, калі існуе, можа адарвацца падчас 
работы і блакаваць праходжанне пароў, што 
прыводзіць да сітуацыі крайняй небяспекі для 
карыстальніка.
Каналы павінны быць падлучаныя да трубы 
ці дымаходу ў тым жа памяшканні, у якім 
усталяваны прыбор, або, у крайнім выпадку, 
у суседнім пакоі і павінны адпавядаць 
патрабаванням стандартаў.

1.7 ДЫМАХОДЫ/ КОМІНЫ.
Для праектаў з натуральнай цягай вы можаце 
мець асобныя і калектыўныя коміны. 

Асобныя коміны.Асобныя коміны павінны 
быць разлічаны ў адпаведнасці з мясцовымі 
правіламі.

Калектыўныя коміны. У шматпавярховых 
будынках,  выда ленне пры дапамозе 
натуральнай цягі прадуктаў гарэння, могуць 
выкарыстоўвацца калектыўныя коміны 
(c.c.r.). CCR новага будынака павінен быць 
распрацаваны ў адпаведнасці з метадам 
разліку і патрабаваннямі правілаў.

Коміны.  Труба - гэта прылада,  якая 
ўсталявана зверху асобнака або калектыўнага 
коміна. Гэта прылада палягчае рассейванне 
пра д укт аў згарання,  а  т аксама пры 
неспрыяльных ўмовах надвор'я, і прадухіляе 
адклад іншародных рэчываў. 
Яна павінна задавальняць патрабаванням 
стандарту 
Доля адкрыцця, якая адпавядае верхняй 
частцы коміна/ дымавой трубы, незалежна 
ад дымавых труб, павінны быць па-за 
"зонай рэфлюкса", для таго, каб пазбегнуць 
фармавання проціціску, які перашкаджае 
свабоднаму выкіду ў атмасферу прадуктаў 
зг арання.  Там у не абходна прыняць 
мінімальныя значэнні, прызначаныя у 
стандарце, у залежнасці ад нахілу грунтавых 
вод.

Выдаленне непасрэдна надвор. Прылады 
з натуральнай цягай, прызначаныя для 
падлучэння да дымавой трубы ці коміна, 
могу т выда ляць пра д укты згарання 
н е п а с р эд н а  н а д в о р ,  п ры  д а п а м о з е 
перасячэння сцен будынка па перыметры. 
Выдаленне адбываецца ў гэтым выпадку з 
дапамогай трубы скідвання, якая злучаная з 
тэрміналам за межамі. 

Канал скідвання. Каналы скідвання 
павінны адпавядаць тым жа патрабаванням, 
пер а лі ча ным а дно сна  дымаходаў,  з 
дадатковымі патрабаваннямі, выкладзенымі 
ў дзеючых тэхнічных нарматыўных актах.

Пазіцыянаванне тэрміналаў скідвання. 
Тэрміналы скідвання павінны:
- быць размешчаныя на вонкавых сценах 

будынка;
- быць размешчаны такім чынам, каб 

адлегласці адпавядалі мінімальным 
з н ач э н н я м ,  у к а з а н ы м  у  д з е ю ч ы х 
нарматыўных актах.

Скідванне прадуктаў згарання прыроднай 
або прымусовай цягай у рамках закрытых 

памяшканнях у свабодную атмасферу. 
У закрытых памяшканнях пры свабоднай 
атмасферы (вентыляцыйныя шахты, шахты, 
двары і да т.п.), закрытых з усіх бакоў, 
дазваляецца прамое скідванне прадуктаў 
згарання газавых прыбораў пры тэрмічнай 
магутнасці ад 4 да 35 кВт з улікам умоў у 
адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі.

Важна: забараняецца выводзіць самастойна 
з эксплуатацыі прылады кантролю газаў 
скідвання. Кожная частка гэтай прылады, 
калі яна пашкоджана, павінна быць заменена 
арыгінальнай запасной часткай. У выпадку 
паўторнага умяшання кантролю пароў 
выхлапных прылад, праверыць дымаход 
і  в енты ляцыю памяшка ння,  у  як ім 
размешчаны кацёл.

1.8 ЗАПАЎНЕННЕ СІСТЭМЫ.
Пасля подлучэння катла,  пачынайце 
запаўненне сістэмы праз заправачны клапан 
(мал. 2-2). Запаўненне сістэмы павінна быць 
павольным, каб саступіць месца бурбалкам 
паветра, якія змяшчаюцца ў вадзе, каб яны 
вышлі праз вентыляцыйныя адтуліны катла 
і сістэмы ацяплення. У кацёл убудаваны 
вентыляцыйны аўтаматычны клапан, які 
змяшчаецца на помпе. Адкройце ахоўныя 
клапаны на радыятарах. Вентыляцыйныя 
клапаны радыятараў павінны быць зачынены, 
калі з іх выходзіць толькі вада.
В п у с к н ы  к л а п а н  з ач ы н я е ц ц а ,  к а л і 
калібровачны манометар катла паказвае на 
каля 1,2 бар.

З АЎ ВА ГА :  па д ча с  г э т ы х  а пе р а ц ы й 
запускайце помпу з інтэрвалам, з дапамогай 
рэзервовых кнопкі на прыборнай панэлі. 
Выдаліць паветра з цыркуляцыйнага помпы, 
адкруціўшы пярэднюю вечку і запусціўшы 
рухавік.
Закруціце шрубавыя вечкі пасля аперацыі.

1.9 УВОД У ЭКСПЛУАТАЦЫЮ 
ГАЗАВАГА АБСТАЛЯВАННЯ.

Для ўводу ў эксплуатацыю абсталявання 
неабходным звярнуцца да мясцовага 
з а к а н а д а ў с т в а .  Я н о  п а д р а з д з я л я я 
абсталяванные і, такім чынам, увод ў 
эксплуатацыю, адбываецца ў адпаведнасці 
з трымя катэгорыяямі: новае абсталяваенне, 
мадыфікаванае абсталяваенне, адноўленае 
абсталяваенне.
У прыватнасці, для газавых сістэм новага 
будаўніцтва набходна:
- адкрыць вокны і дзверы;
- пазбягаць прысутнасці іскраў або адкрытага 

полымя;
- пачаць выпуск паветра, якое змяшчаецца ў 

трубе;
- калі ласка, праверце герметычнасць 

ўнутранага абсталявання, як паказана ў 
стандарце.
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التوصيل	الهيدروليكي	)توصيل	المياه(.
انتبه: قبل القيام بعمليات التوصيل الخاصة بالغالية وكي 
ال تتسبب في فقدان فاعلية الضمان على المبادل الحراري 

األولي، قم بغسل الشبكة الحرارية بعناية )األنابيب واألجسام 
التي تسخن المياه وما شابه ذلك(  مستخدماً مواد تخليلة 

ومزيلة للترسبات مناسبة وقادرة على التخلص من أي بقايا 
محتملة قد تؤثر سلباً على عمل الغالية.

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

)مثل رواسب الجير( ومن تكون الفطريات والرواسب 
األخرى الضارة.

يجب أن تتم عمليات توصيل المياه بشكل عقالني عن طريق 
استخدام المفاتيح والتوصيالت الموجودة على قالب الغالية. 

منفذ تصريف صمام األمان 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: انتبه: ال تتحمل الشركة المصنعة أية مسئولية عن 
األضرار التي تسببها التعبئة التلقائية التي ال تحمل عالمة 

الشركة.

ألغراض استيفاء الشروط المنصوص عليها الخاصة 
بالتجهيز في موضوع تلوث مياه الشرب، نوصي باعتماد 

مجموعة Immergas المانعة الرتداد التدفق الستخدامها 
قبل وصلة مدخل المياه الباردة للغالية. من المستحسن كذلك 

أن يراعي سائل النقل الحراري )على سبيل المثال: ماء 
+ جليكول( المغموس في الدائرة الرئيسية للغالية )دائرة 

التسخين( القواعد المحلية السارية.

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.

 ”Nike Mythos 24 2E“ الكهربي. تتميز الغالية	التوصيل
بدرجة الحماية IPX4D لكامل الجهاز. يمكن ضمانها فقط 
عندما يتم توصيل الغالية بالشكل الصحيح والكامل بشبكة 
كهرباء بها طرف أرضي فعال تم تصميمه وتركيبه طبقاً 

لقواعد األمان المعمول بها في هذا اإلطار.

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 من 
ناحية القوة والجهد مع أقصى قدرة طاقة استيعابية للجهاز 

والموضحة والمحددة في لوحة 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 تكون  طرف أرضى 

مزودة ومجهزة بقواطع تيار متعددة األقطاب من الفئة التي 
تصلح للتعامل مع الضغط الزائد من الدرجة الثالثة.

الستبدال كابل التغذية بالتيار، يرجى التوجه إلى أحد 
الشركات المؤهلة )مثل مركز خدمة العمالء و الدعم الفني 

المعتمد IMMERGAS(. يجب وضع كابل توصيل التيار 
في مكانه ومساره الصحيحين المحددين )الشكل 1 ـ 3(. في 
حالة الرغبة في استبدال فيوز الشبكة الخاصة بلوحة التحكم 

والضبط ، فإنه يجب استخدام فيوز A 3,15  سريعة. لتزويد 
الجهاز بشكل عام بالطاقة الكهربائية الموجودة في الشبكة، 

غير مسموح استخدام أي 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 الحرارة 
المحيطة )كرونوترموستاتات( ولتشغيل نظام أوامر التحكم 

عن بعد المتاحة كمجموعة اختيارية. )الشكل 1 ـ 4(
يمكن توصيل جميع ترموستاتات قياس وضبط الحرارة 

المحيطة IMMERGAS بسلكين فقط. اقرأ بدقة وانتباه 
تعليمات االستعمال والتركيب الموجودة في  مجموعة 

الكماليات.
•  ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات( رقمي تشغيل\إيقاف. 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(؛
-  اضبط البرنامج األسبوعي بأربعة مرات إشعال وإطفاء   

يومية؛
-  اختيار وضعية الحالة التشغيلية المرغوب فيها من بين   

البدائل الممكنة المتعددة:
تشغيل يدوي )مع درجة حرارة قابلة للتعديل(.  -  
تشغيل أوتوماتيكي )مع تهيئة مسبقة للبرنامج(.  -  

-  تشغيل أوتوماتيكي مجبر )بتعديل لحظي لدرجة حرارة   
البرنامج االوتوماتيكي(.

ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة   
 LR الكرونوترموستات( مزود ببطاريتين 1,5 فولت نوعية(

6 ألكالين )قلوية(.
 )CARV2( ـ  V2جهاز تحكم عن بعد صديق  •

لتشغيل ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 
)كرونوترموستات( المناخي. إضافة إلى المعلومات 

المهمة الموضحة في النقطة السابقة، تسمح لوحة التحكم 
عن بعد الصديقة CARV2 للمستخدم بمراقبة جميع 
المعلومات الهامة المتعلقة بتشغيل الجهاز وبالشبكة 
الحرارية والتحكم فيها مع إمكانية التحكم في ذلك 

بسهولة طبقاً للمعايير المحددة مسبقاً دون الذهاب إلى 
المكان الذي تم تركيب الجهاز به. تم تزويد لوحة 

التحكم بوظيفة الفحص والتشخيص الذاتيين لتتمكن من 
عرض أي خلل ممكن في أداء الغالية على الشاشة. 

يسمح ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 
)الكرونوترموستات( المدمج في لوحة التحكم عن بعد 
لدرجة الحرارة المتولدة من الغالية من تدفئة وتسخين 

الغرفة طبقاً للدرجة والمستوى المرغوب فيه بدقة متناهية 
مما يسمح بتوفير واضح لتكاليف اإلدارة والتشغيل. 
يتم تغذية ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات( مباشرة بواسطة الغالية عن طريق 
نفس السلكيين المستخدمين لنقل البيانات التشغيلية بين 
الغالية و ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات(.
وصلة	لتوصيل	التيار	لجهاز	التحكم	عن	بعد	الصديق
V2	أو	لترموستات	قياس	وضبط	الحرارة	المحيطة	

)كرونوترموستات(	تشغيل\إيقاف	)اختياري(. يجب 
القيام بالعمليات املبينة أدناه بعد فصل التيار الكهريب عن الجهاز. 

يجب توصيل ترموستات قياس وضبط الحرارة المحيطة 

)كرونوترموستات( تشغيل\إيقاف بأطراف 40 و 41 مع 
إزالة الجامبر X40 )شكل 3 ـ 2(. تأكد من أن نقطة توصيل 

الترموستات تشغيل\إيقاف من نوعية “النظيف” أي المستقل 
عن مصدر التيار الرئيسي، وإال فإن لوحة الضبط الكهربائية 

 V2قد تتضرر. يجب توصيل جهاز التحكم عن بعد الصديق
 X40 حال وجوده بأطراف 40 و 41 مع إزالة الجامبر

الموجود على لوحة الضبط الكهربائي )في الغالية(، )شكل 
 ،CARV22-3(. ال يسمح التوصيل بقطبية خاطئة بعمل

رغم أنها ال تضره. من الممكن توصيل الغالية بتحكم واحد 
عن بعد.

هام:	في حالة استخدام جهاز التحكم عن بعد الصديق 
CARV2، يصبح إجبارياً توفير خطين منفصلين وذلك تطبيقاً 

للقواعد المعمول بها والخاصة بشبكات 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.

CAVO ALIMENTAZIONE
الشكل 1 ـ 4 الشكل 1 ـ 3
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تهوية	األماكن 		1.5
من الضروري أن يتدفق على األقل قدر من الهواء يتوافق 
مع المطلوب بسبب احتراق الغاز ومن التهوية في الغرفة 

التي يتم فيها تثبيت الغالية. يجب أن يتم تدفق الهواء الطبيعي 
مباشرة من خالل:

ـ  الفتحات الدائمة التي يتم تنفيذها على جدران الغرفة 
المطلوب تهويتها متجهة إلى الخارج؛

ـ مجاري التهوية الفردية أو الجماعية المتشعبة.
يجب أن يتم توفير هواء التهوية من الخارج 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.

إخالء	الهواء	الفاسد. في المناطق التي قمت بتثبيت أجهزة 
تعمل بالغاز فيها قد يلزم، فضال عن دخول الهواء لالحتراق، 

إخالء الهواء الفاسد، مع إدخال كمية مساوية من الهواء 
النظيف غير الفاسد. يجب أن يتم ذلك مع التقيد بمتطلبات 

القواعد التقنية السارية.

قنوات	الدخان. 	6.1
أجهزة ومعدات الغاز، المزودة بوصلة ألنابيب المداخن، 

يجب أن يكون لها اتصال مباشر بمداخن أو مواسير دخان 
آمنة وتتسم بالكفاءة.

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

يجب أن تكون قنوات الدخان متصلة بمدخنة أو 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.
لألجهزة التي بها سحب طبيعي يمكن أن تجهز بمداخن فردية 

أو مداخن متفرعة جماعية.

المداخن	الفردية. المداخن الفردية يجب أن يكون لها أبعاد 
وفقا للقوانين السارية.

المداخن	الجماعية	المتشعبة. في المباني متعددة الطوابق، 
إلخالء نواتج االحتراق، بالسحب الطبيعي يمكن أن تكون 

المواسير المستخدمة جماعية )c.c.r(. يجب أن يتم تصميم 
المواسير 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. يسهل هذا الجهاز 

تشتيت نواتج االحتراق، حتى في الظروف الجوية المعاكسة، 
وتمنع ترسب األجسام الغريبة.

وينبغي أن تلبي هذه القبة متطلبات القانون. 
مخرج الهواء المساوي لحاصل جمع حجمي المدخنة/مواسير 

الدخان، بغض النظر عن قباب المداخن، يجب أن يكون 
موجودا خارج "منطقة االرتداد"، بغية منع تكوين ضربات 
ارتدادية 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 الطبيعي 
المجهزة للتوصيل بمدخنة أو مواسير دخان، يمكن أن 

تصرف نواتج االحتراق مباشرة إلى الخارج، من خالل 
مجرى يعبر الجدران الخارجية للمبنى. ويتم التفريغ في هذه 

الحالة عن طريق ماسورة عادم، التي ترتبط في الخارج 
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.

تركيب	وصالت	تمرير	أنابيب	تصريف	العوادم. وصالت 
التمرير لتصريف عوادم االحتراق يجب أن تكون:

- موجودة على جدران المحيط الخارجي للمبنى من الخارج
-  موضوعة بمسافات وفواصل تحترم المسافات والفواصل 

التي تحددها القواعد والتعليمات التقنية المعمول بها في 
هذا الشأن.

عملية	تصريف	العوادم	الناتجة	عن	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 التهوية والباحات وما إلى ذلك(، يكون مسموحاً 
تصريف عوادم االحتراق الناتجة عن عمليات االحتراق 
داخل األجهزة التي تعمل بالغاز سواء كانت أجهزة ذات 

سحب وشفط قسري تعمل 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 الدخان، تحقق من مجرى 

تصريف األدخنة وتهوية المكان حيث توجد الغالية.

8.1	ملء	الشبكة.
بعد القيام بتوصيل الغالية، ابدأ في عملية أعادة ملء الشبكة 

باستخدام صنبور الملء )شكل 2-2(. يجب أن تتم عملية 
الملء ببطء وذلك إلعطاء فرصة للتخلص من فقاقيع الهواء 
الموجودة في الماء بما يسمح بخروجها عبر فتحات التنفيس 

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 التنفيس في أجهزة التدفئة 

والتسخين عندما يبدأ خروج الماء فقط منها.
يجب غلق صنبور الملء عندما يصل مقياس الضغط في 

الغالية إلى حوالي 2.1 بار.

مالحظة	هامة:	أثناء هذه العمليات، قم بتشغيل مضخة 
الدوران المتقطع )على فترات( مع الضغط على المفتاح 

القاطع الرئيسي الموجود في لوحة 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.
لتشغيل الجهاز من الضروري الرجوع إلى القوانين السارية. 

بصفة خاصة، األجهزة التي تعمل بالغاز جديدة الصنع 
تتطلب:

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

- استمر في العمل على إخراج الهواء الموجود في األنابيب
-  تأكد من ثبات وتماسك الشبكة الداخلية طبقاً للقواعد المحددة 

لهذا الشأن.
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1.5 OTAQLARIN 
HAVALANDIRILMASI.

Buxar qazanı quraşdırılan otaqda ən azı qazın 
normal yanması üçün lazım ola qədər hava 
axınının olması və otağın havalandırılması 
vacibdir.  Təbii hava axını birbaşa olaraq 
aşağıdakılar vasitəsilə mümkündür:
- birbaşa kənara çıxması üçün otaqların 

divarlarında daimi çıxıntılardan;
- fərdi və ya şaxəli ventilyasiya borularından. 
Ventilyasiya üçün istifadə edilən hava birbaşa 
olaraq çirklənmə mənbələrindən kənarda olan 
zonalardan alınmalıdır.  Təbii hava axını qonşu 
oqatlardan hava daxil olması ilə birbaşa mümkün 
ola bilər. Otaqların ventilyasiyası ilə bağlı ətraflı 
məlumat almaq üçün standartlarda göstərilmiş 
qaydalara müraciət edin.

Çirkli havanın çıxarılması.Qaz cihazlarının 
quraşdırıldığı oraqlarda da bu lazım ola bilər; 
eləcə də sonradan eyni miqdarda havanın 
alınması ilə çirkli havanın çıxarılması üçün 
yanma havasının alınması. Bu qüvvədə 
olan texniki qaydalara əməl edilərək aşkar 
olunmalıdır.

1.6 QAZ BACALARI.
Qaz çıxma boruları olan qaz cihazlarının buxar 
bacaları və ya təhlükəsiz bacalara birbaşa çıxışı 
olmalıdır.
Alışan məhsullar baca terminalı üçün standart 
qaydalara əməl edildiyi müddətdə birbaşa olaraq 
xaricdən daxil olmalı. 

Qaz və ya buxar bacalarına birləşdirmə.
Avadanlığın qaz və ya buxar bacalarına 
birləşdirilməsi baca boruları vasitəsilə həyata 
keçirilir.
Artıq mövcud olan bacalara quraşdırma 
zamanı onlar tamamilə təmizlənməlidir, çünki 
avadanlıq çalışan zaman divarlarda olan 
istənilən tullantılar çıxan qazın keçidini bağlaya 
bilər, bu isə öz növbəsində istifadəçi üçün 
həddindən artıq təhlükəli ola bilər. 
Baca boruları qaz və ya buxar bacalarına 
avadanlığın quraşdırıldığı otaqdan və ya heç 
olmazsa qonşu otaqlardan birləşdirilməlidir və 
qaydalara əsasən təyin edilmiş tələbələrə cavab 
verməlidir.

1.7  BACALAR/BUXAR BORULARI.
Avadanlıq üçün təbii yelçəkən fərdi bacalar və 
şaxəli bacalardan istifadə edilə bilər.

Fərdi bacalar.Fərdi bacalar qüvvədə olan 
standarta əsasən ölçülməlidir.

Şaxəli bacalar.Çoxmərtəbəli binalarda təbii 
yelçəkənli çıxış üçün şasəli bacalardan istifadə 
edilə bilər. Yeni bacalar hesablama metodları və 
qaydaların tələbinə əsasən çəkilməlidir.

Bacaların qapaqları.Bacaların qapaqları fərdi 
baca və ya ümumi şaxəli bacaları birləşdirən 
cihazdır. Cihaz pis hava şəraitində belə alışan 
məhsulların yayılmasını təmin edir və yad 
cisimlərin qarşısını alır. 
O standart tələblərə cavab verməlidir 
Alışan məhsul lar ın  a tmosferə  sərbəst 
şəkildə çıxmasına mane olan əks təzyiqlərin 
yaranmasının qarşısını almaq üçün bacaların 
yuxarı hissəsi ilə əlaqələnən çıxış kvotası 
qapaqlardan asılı olmayaraq "geriyəaxın 
ərazisindən" kənarda olmalıdır.  Bundan əlavə 
damın maililiyindən asılı olaraq qaydalarda 
göstərilən minimum hündürlüklərdən istfadə 
etmək lazımdır. 

Birbaşa kənara çıxış.Bacalara birləşdirilən 
təbii yelçəkmə cihazı binanın divar perimetri ilə 
keçən borular vasitəsilə alışan maddələri birbaşa 
kənara çıxara bilər. Bu zaman boşalma kənardakı 
yelçəkmə terminalına birləşdirilmiş işlənmiş qaz 
bacası vasitəsilə baş verir.  

İşlənmiş qaz bacası.İşlənmiş qaz bacası baca 
boruları üçün olan siyahıya uyğun olmalıdır. 

İşlənmiş qaz terminallarının yerləşdirilməsi. 
İşlənmiş qaz terminalları:
- binanın divarlarının xarici perimetri boyu 

quraşdırılmalıdır;
-  car i  texniki  s tandar t larda  müəyyən 

edilmiş minimum məsafələrə müvafiq 
yerləşdirilməlidir.

Qüvvədə olan yelçəkən cihazlardan ayrılan 
buxarlar qapalı üstü açıq mühitdə saxlanır. 
Hər tərəfdən bağlı olan, lakin yuxarısı açıq 
yerlərdə (ventilyasiya quyuları, həyətlər və 
s.) birbaşa qaz çıxışı cari texniki standartlara 
əsasən təmin edilmiş şəraitlərdə 4 - 35 kW istilik 
enerjisi ilə təbiii və məcburi yelçəkən cihazlar 
üçün keçərlidir. 

Mühüm qeyd: buxar çıxışlarına nəzarət cihazını 
gözdən qoymaq qadağandır. Bu cihazın hər 
bir hissəsi korlandığı zaman orijinal ehtiyat 
hissələri ilə dəyişdirilməlidir.  Buxar çıxışına 
nəzarət cihazının təkrar müdaxiləsi zamanı 
bacanı və buxar qazanının quraşdırıldığı otağın 
ventilyasiyasını yoxlayın.

1.8 SISTEMIN SOLDURULMASI.
Buxar qazanı birləşdirildikdən sonra, doldurma 
klapanın köməyilə sistemi doldurun (Təs. 
2-2). Buxar qazanı və isitmə sisteminin 
ventilyatorlarının suda köpüklər yaratmamasını 
təmin etmək üçün doldurma aşağı sürətlə 
həyata keçirilir.  Buxar qazanıda daxildə 
quraşdırılmış avtomatik ventilyasiya klapanı 
vardır. Radiatorun ventilyasiya klapanlarını açın. 
Yalnız su çıxdıqdan sonra radiatorun ventilyasiya 
klapanlarını bağlayın.
Buxar qazanının manometri təqribən 1.2 bar 
göstərdikdə doldurma klapanını bağlayın.

Q: bu əməliyyatlar zamanı idarəetmə panelində 
yerləşən əsas keçirici vasitəsilə fasilələrdə 
sirkulyasiya pompalarını işə salın.  Ön qapağı 
açaraq və mühərriki işlək halda saxlayaraq 
sirkulyasiya pompasını fırladın.
Əməliyyatdan sonra qapağı sıxın.

1.9 QAZ SISTEMININ IŞƏ SALINMASI.
Sistemi işə salmaq üçün Standarta istinad edin.
Xüsusilə yeni qaz sistemləri üçün:
- pencərə və qapıları açın;
- qığılcım və ya açıq atəşin qarşısını alın;
- borukəmərlərindən bütün havanı çıxarın;
- daxili sistemin xassələrə əsasən müvafiq 

bağlanmasını yoxlayın.
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1.10 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВВІМКНЕННЯ).

Для введення в експлуатацію котла (операції, 
перераховані нижче, повинні проводитися 
тільки компанією, що має дозвіл на їх про-
ведення і тільки в присутності спеціалістів):
- перевірити герме тичніс ть сис теми 

згідно вказівок, що приведені у чинному 
нормативі;

- перевірити, щоб газ системи відповідав 
тому, для якого передбачений котел;

- перевірити відсутність умов, що могли б 
спричинити утворення заторів пального;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

перевірити подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно вказаним в 
посібнику (парагр. 3.16);

- перевірити дос татніс ть вентиляції 
приміщення;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

Якщо хоча б по одній з наведених вище 
перевірок отримано негативний результат, 
котел не можна вводити в експлуатацію.

1.11 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні агрегати серії Nike Mythos 24 2E 
постачаються з вбудованим циркулятором з 
електричним регулюванням швидкості на три 
положення. З циркулятором, встановленим 
на першу швидкість, котел не працює як 
треба. Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляторний насос, встановлений на 
максимальну швидкість. Циркулятор вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. 
Якщо після тривалого простою циркулятор 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Цю операцію слід виконувати дуже 
обережно, щоб не пошкодити вал.

Регулювання by-pass (розд. 16 Мал. 1-6). 
При необхідності можна регулювати by-
pass в залежності від потреб системи від 
мінімального рівня (by-pass вимкнено) 
до максимального (by-pass задіяно) як 
показано на схемі (Мал. 1-5). Регулювання 
здійснюється за допомогою викрутки, 
повертаючи за годинниковою стрілкою 
можна задіяти by-pass, а проти годинникової 
стрілки - вимкнути його.

1.12 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект вузла приєднання (за запитом). 
Комплект включає труби, патрубки та 
кранові з'єднання (включаючи газовий 
кран) для здійснення всіх приєднань котла 
до системи.

• Комплект перекривних кранів системи. 
Котельний агрегат передбачає встановлення 
відсічних клапанів системи, які можна 
вставити в труби подачі та повернення вузла 
приєднання. Цей комплект дуже корисний 
при проведенні технічного обслуговування, 
оскільки дозволяє випорожнити лише 
котел без необхідності опорожнювання 
всієї системи.

• Комплект дозування поліфосфатів. Дозатор 
поліфосфатів знижує рівень утворення 
кальцієвого осаду, підтримуючи з часом 
початкові умови теплового обміну та 
виробництво гарячої води для домашнього 
вжитку. Котельний агрегат передбачає 
викорис тання комплект у дозатора 
поліфосфатів.

Описані вище комплекти постачаються 
укомплектовані та в супроводі листа з 
інструкціями для їх монтажу та використання.

Напір на систему.

 A = Напір на систему при максимальній 
швидкості з by-pass вимкненим

 В = Напір на систему при максимальній 
швидкості з by-pass задіяним

 С = Напір на систему при другій швидкості 
з by-pass вимкненим

 D = Напір на систему при другій швидкості 
з by-pass задіяним
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1.10 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ КОТЛА 
(ВВІМКНЕННЯ).

Для введення в експлуатацію котла (операції, 
перераховані нижче, повинні проводитися 
тільки компанією, що має дозвіл на їх про-
ведення і тільки в присутності спеціалістів):
- перевірити герме тичніс ть сис теми 

згідно вказівок, що приведені у чинному 
нормативі;

- перевірити, щоб газ системи відповідав 
тому, для якого передбачений котел;

- перевірити відсутність умов, що могли б 
спричинити утворення заторів пального;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

перевірити подачу газу та відповідні 
параметри тиску згідно вказаним в 
посібнику (парагр. 3.16);

- перевірити дос татніс ть вентиляції 
приміщення;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

Якщо хоча б по одній з наведених вище 
перевірок отримано негативний результат, 
котел не можна вводити в експлуатацію.

1.11 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котельні агрегати серії Nike Mythos 24 2E 
постачаються з вбудованим циркулятором з 
електричним регулюванням швидкості на три 
положення. З циркулятором, встановленим 
на першу швидкість, котел не працює як 
треба. Для оптимальної роботи котельного 
агрегату на нових системах (монотруба та 
модулі) рекомендується використовувати 
циркуляторний насос, встановлений на 
максимальну швидкість. Циркулятор вже 
оснащений конденсатором.

Розблокування насосу в разі необхідності. 
Якщо після тривалого простою циркулятор 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Цю операцію слід виконувати дуже 
обережно, щоб не пошкодити вал.

Регулювання by-pass (розд. 16 Мал. 1-6). 
При необхідності можна регулювати by-
pass в залежності від потреб системи від 
мінімального рівня (by-pass вимкнено) 
до максимального (by-pass задіяно) як 
показано на схемі (Мал. 1-5). Регулювання 
здійснюється за допомогою викрутки, 
повертаючи за годинниковою стрілкою 
можна задіяти by-pass, а проти годинникової 
стрілки - вимкнути його.

1.12 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект вузла приєднання (за запитом). 
Комплект включає труби, патрубки та 
кранові з'єднання (включаючи газовий 
кран) для здійснення всіх приєднань котла 
до системи.

• Комплект перекривних кранів системи. 
Котельний агрегат передбачає встановлення 
відсічних клапанів системи, які можна 
вставити в труби подачі та повернення вузла 
приєднання. Цей комплект дуже корисний 
при проведенні технічного обслуговування, 
оскільки дозволяє випорожнити лише 
котел без необхідності опорожнювання 
всієї системи.

• Комплект дозування поліфосфатів. Дозатор 
поліфосфатів знижує рівень утворення 
кальцієвого осаду, підтримуючи з часом 
початкові умови теплового обміну та 
виробництво гарячої води для домашнього 
вжитку. Котельний агрегат передбачає 
викорис тання комплект у дозатора 
поліфосфатів.

Описані вище комплекти постачаються 
укомплектовані та в супроводі листа з 
інструкціями для їх монтажу та використання.

Напір на систему.

 A = Напір на систему при максимальній 
швидкості з by-pass вимкненим

 В = Напір на систему при максимальній 
швидкості з by-pass задіяним

 С = Напір на систему при другій швидкості 
з by-pass вимкненим

 D = Напір на систему при другій швидкості 
з by-pass задіяним
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1.10 KAZANIN ÇALIŞTIRILMASI 
(ATEŞLEME).

Kombiı işletmeye almak için (aşağıda liste-
lenen işlemler yalnız yetkili bir personel 
tarafından ve ekibin mevcut bulunması ile 
gerçekleştirilecektir):
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol edin;
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kazanın 

ayarlanmış olduğu gaz türünün uyumlu olma-
sını kontrol edin;

- yakıt birikmesine neden olacak dış sebeplerin 
söz konusu olup olmadığını kontrol edin;

- kazanı yakın ve sağlıklı ateşleme oluştuğundan 
emin olun;

- gaz debisi ile basınç değerlerinin kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olup 
olmadığını kontrol edin (parag. 3.16);

- mekanların doğru şekilde havalandırılıp hava-
landırılmadığını kontrol edin;

- cihazın normal çalışması sırasındaki çekişi, 
örneğin yanma ürünlerinin cihazdan çıktığı 
noktaya yerleştireceğiniz bir deprimometre ile 
kontrol edin

- elektrikli fanlar çalışırken dahi, yanma ürünle-
rinin mekanın içine geri tepilip tepilmediğini 
kontrol edin;

- gaz kesilmesi halinde güvenlik düzeneklerinin 
devreye girip girmediğini ve tepki sürelerini 
kontrol edin;

kazan girişinde yer alan ana şalterlerin çalışma-
larını kontrol edin;

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç 
vermemesi halinde kazanın çalıştırılmaması 
gerekir.

1.11 DEVRİ DAİM POMPASI.
Nike Mythos 24 2E kazanlar üç pozisyonlu 
elektrikli hız regülatörü yerleştirilmiş sirkülasyon 
pompası ile donatılmış olarak tedarik edilir. 
Devir daim motoru birinci hızda iken kazan 
doğru şekilde çalışmaz. Kazanın en iyi işleyişi 
için yeni tesisatlarda (tek boru ve modül) sirkü-
lasyon pompasının en yüksek hızda çalıştırılması 
tavsiye edilir. Sirkülasyon motoru kondansatör 
ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Uzun bir süre çalışmadıktan sonra 
sirkülasyon pompasının bloke olması halinde, 
ön kapağın sökülerek motor milinin tornavida 
ile döndürülmesi gerekir. Bu işlemi dikkatlice 
yapmak suretiyle cihaza zarar vermemeye özen 
gösterin.

By-pass ayarı (Şek. 1-6, det. 16). Gerek du-
yulması halinde tesisatın ihtiyaçlarına göre by-
pass'ın grafikte gösterilmiş bir asgariden (by-pass 
hariç) bir azamiye (by-pass dahil) ayarlanması 
mümkündür (Şek. 1-5). Düz bir tornavida ile aya-
rı yapın, saat yönünde çevrilerek by-pass girilir, 
saatin aksi yönünde çevrilerek ise hariç bırakılır.

1.12  TALEBE İSTİNADEN SUNULAN 
SETLER.

• Bağlantı seti (isteğe bağlı). Set, kazanın tesisata 
bağlantısı için gerekli musluk ve fittingleri (gaz 
musluğu dahil) içerir.

• Tesisat kesme musluk seti. Kazan, bağlama 
gruplarına ait gönderme ve geri dönüş boru-
larının üzerine yerleştirilebilir denetlenebilir 
musluklarının montajına elverişlidir. Bu set, 
özellikle de kazanın bakımı aşamasında, tüm 
tesisat suyunun boşaltılması yerine yalnızca 
kazan içerisindeki suyun boşaltılmasına olanak 
sağladığı için çok yararlıdır.

• Polifosfat dozaj seti Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişi-
mini zaman içerisinde orijinal koşullarında 
koruyarak kireç birikintisi oluşumunu azaltır. 
Kazan, polifosfat dozaj ayarlayıcı uygulamasına 
uygun olarak hazırlanmıştır.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte su-
nulmaktadırlar.

Tesisat üzerindeki müsait prevalans.

 A = Tesisatın by-pass devre dışı iken maksimum 
hızdaki basma yüksekliği

 B = Tesisatın by-pass devrede iken maksimum 
hızdaki basma yüksekliği

 C = Tesisatın by-pass devre dışı iken ikinci 
hızdaki basma yüksekliği

 D = Tesisatın by-pass devrede iken ikinci hızda-
ki basma yüksekliği
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1.10 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para poner en servicio la caldera (las siguientes 
operaciones deben ser llevadas a cabo única y 
exclusivamente por personal profesionalmente 
cualificado, en presencia de los encargados de 
los trabajos habituales): 
- controlar la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con lo dictado por la nor-
mativa vigente;

- comprobar que el gas utilizado coincida con el 
previsto para el funcionamiento de la caldera;

- controle que no existan causas externas que 
puedan provocar formación de bolsas de 
combustible;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

- compruebe que el caudal de gas y las presiones 
sean conformes con las indicadas en el manual 
(Apdo. 3.16);

- comprobar que la ventilación de los locales sea 
correcta;

- comprobar el tiro existente durante el regular 
funcionamiento del aparato, mediante, por 
ejemplo, un deprimómetro ubicado en la salida 
de los productos de la combustión del aparato;

- comprobar que en el local no se produzca un 
retorno de los productos de la combustión, 
como también durante el funcionamiento de 
electroventiladores;

- comprobar que el dispositivo de seguridad actúe 
en caso de falta de gas y que el tiempo de esta 
actuación sea correcto;

- comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado en tramo eléctrico anterior a la 
caldera;

Si el resultado de uno solo de estos controles 
fuera negativo, no ponga la caldera en servicio.

1.11 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas modelo Nike Mythos 24 2E están 
equipadas con un circulador incorporado con 
regulador eléctrico de velocidad de tres posicio-
nes. Con el circulador en la primera velocidad la 
caldera no funciona correctamente. Para obtener 
el funcionamiento óptimo de la caldera en las 
instalaciones nuevas (monotubo y modular) 
se aconseja poner la bomba de circulación a 
la máxima velocidad. El circulador dispone de 
condensador.

Posible desbloqueo de la bomba. Si, tras un 
largo periodo de inactividad, el circulador se 
hubiera bloqueado, será necesario desenroscar 
el tapón anterior y girar con la ayuda de un des-
tornillador el eje motor. Efectuar esta operación 
con mucho cuidado para no dañar este último.

Regulación By-pass (apdo. 16 Fig. 1-6). En caso 
de necesidad es posible regular el by-pass según 
las exigencias de la instalación desde un mínimo 
(by-pass desactivado) a un máximo (by-pass 
activado) representado en el gráfico (Fig. 1-5). 
Efectuar la regulación con un destornillador 
con punta plana, girando en sentido horario se 
introduce el by-pass, en sentido anti-horario 
se excluye.

1.12 KITS DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit grupo de conexión (bajo pedido). El kit 

comprende tubos, racores y grifería (incluida 
llave de paso del gas), para efectuar todas las 
conexiones de la caldera a la instalación.

• Kit válvulas de corte de la instalación. La 
caldera está preparada para la instalación de 
válvulas de corte que se montarán en los tubos 
de descarga y retorno del grupo de conexión. 
Este kit es muy útil para efectuar el manteni-
miento pues permite vaciar exclusivamente la 
caldera sin necesidad de tener que vaciar toda 
la instalación.

• Kit dosificador de polifosfatos. El dosificador de 
polifosfatos reduce la formación de incrustacio-
nes calcáreas manteniendo a lo largo del tiempo 
las condiciones originales de intercambio tér-
mico y producción de agua caliente sanitaria. 
La caldera está preparada para incorporar el 
kit dosificador de polifosfatos.

Los kits anteriores se suministran junto con 
el manual de instrucciones para su montaje y 
utilización.

Columna de agua disponible en la instalación.

 A = Columna de agua disponible en la instala-
ción a la máxima velocidad y con by pass 
desactivado

 B = Columna de agua disponible en la instala-
ción a la máxima velocidad y con by pass 
desactivado

 C = Columna de agua disponible en la instala-
ción en la segunda velocidad y con by pass 
desactivado

 D = Columna de agua disponible en la instala-
ción en la segunda velocidad con by pass 
activado
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1.10 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

При вводе котла в эксплуатацию (приведён-
ные ниже операции должны быть проведены 
только персоналом с профессиональной 
квалификацией и без присутствия посто-
ронних лиц):
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований;

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- проверить, что отсутствуют внешние фак-
торы, которые могут привести к образова-
нию накоплений не сгоревшего топлива;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что газовый расход и соот-
ветствующее давление, отвечает тем, что 
указаны в паспорте (параг. 3.16);

- проверить правильное проветривание по-
мещений;

- проверить существующую вытяжку во вре-
мя регулярной работы агрегата, например 
при помощи тягомера, расположенного сра-
зу на выходе продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что в помещение не происходит 
переполнение продуктов сгорания, даже во 
время работы электровентиляторов;

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером.

Если всего одна из этих проверок имеет 
негативный результат, котёл не может быть 
подключён.

1.11 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии Nike Mythos 24 2E предостав-
ляются со встроенным циркуляционным 
насосом с электрическим трёхпозиционным 
регулятором скорости. Когда на циркуляци-
онном насосе установлена первая скорость, 
бойлер не работает в нормальном режиме. 
Для оптимальной работы бойлера на новый 
установках рекомендуется (монотруба и 
модуль) использовать циркуляционный 
насос на максимальной скорости. Циркуля-
ционный насос уже оснащён конденсатором.

При разблокировании насоса. Если, по-
сле долгого простоя насос оказывается 
заблокированным, необходимо отвернуть 
переднюю крышку и провернуть отверткой 
вал двигателя. Эту операцию следует вы-
полнять с крайней осторожностью, чтобы 
не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 16 Илл. 1-6). 
При необходимости, байпас может быть от-
регулирован по собственным требованиям 
установки, от минимальной (байпас отклю-
чен) до максимальной позиции (байпас под-
ключен) показанного на графике (Илл. 1-5). 
Отрегулировать с помощью плоской отвёрт-
ки, поворачивая по часовой стрелке, байпас 
устанавливается, против часовой стрелке, 
байпас убирается.

1.12 КОМПЛЕКТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (факульта-
тивно). Комплект включает трубы, фитинги 
и набор вентилей (включая газовый вен-
тиль) для подключения бойлера к установ-
ке.

• Комплект запорных вентилей для ото-
пительной системы. Конструкция бойлера 
позволяет установить запорные вентили на 
трубе подачи воды в отопительную систему 
и на трубе возврата воды из системы. Такая 
установка очень удобна с точки зрения 
работ по техобслуживанию, потому что 
позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование 
известковых отложений и сохраняет не-
изменными во времени первоначальные 
характеристики теплообмена и ГВС. Кон-
струкция бойлера разработана с учетом 
возможности установки дозатора полифос-
фатов.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для уста-
новки и эксплуатации.

Напор, достигаемый в системе.

 A = Напор, достигаемый в системе на 
третей скорости (с отключенным 
байпасом) 

 B = Напор, достигаемый в системе на 
третей скорости (с подключенным 
байпасом) 

 C = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости (с отключенным 
байпасом) 

 D = Напор, достигаемый в системе на 
второй скорости (с подключенным 
байпасом)

Н
ап

ор
 (м

 H
2O

)

Производительность (л/ч)

Н
ап

ор
 (к

П
а)

A

B

Илл. 1-5

CD

IN
ST

A
LL

AT
EU

R
U

TI
LI

SA
TE

U
R

A
G

EN
T 

D
E 

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E

Fig. 1-5

1.10 MISE EN FONCTION DE LA 
CHAUDIÈRE (ALLUMAGE).

Pour la mise en service de la chaudière (les 
opérations énumérées ci-dessous doivent être 
effectuées uniquement par des professionnels 
qualifiés et avec la seule présence des préposés 
aux travaux):
- 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 ;

- vérifier qu'aucune causes extérieures pouvant 
provoquer des formations de sacs de combus-
tible ne subsistent ;

- 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. 3.16) ;

- 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 un seul de ces contrôles était négatif, la chau-
dière ne doit pas être mise en service.

1.11 POMPE DE CIRCULATION.
Les chaudières de la série Nike Mythos 24 2E sont 
fournies avec un circulateur incorporé avec un 
régulateur électrique de vitesse à trois positions. 
Avec le circulateur en première vitesse, la chau-
dière ne fonctionne pas correctement. Pour un 
fonctionnement optimal de la chaudière, il est 
conseillé, sur les nouvelles installations (mono-
tube et module), d'utiliser la pompe de circula-
tion sur la vitesse maximum. 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 (part. 16 Fig.  1-6). En cas de 
nécessité, le by-pass peut être réglé en fonction 
de ses exigences d'installation, à partir d'un mini-
mum (by-pass exclu) à un maximum (by-pass 
activé) représenté par le graphique (Fig. 1-5). 
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 groupe de raccordement (sur demande). Le 

kit comprend : tuyaux, raccords et robinetterie 
(y compris le robinet gaz) pour effectuer tous 
les raccordements de la chaudière à l'installa-
tion.

• 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.

Les Kits ci-dessus sont fournis complets avec la 
notice d'instructions pour leur montage et leur 
utilisation.

Hauteur manométrique disponible sur l'installation.

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

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

 C = Hauteur manométrique disponible sur l'ins-
tallation à la seconde vitesse avec by-pass 
fermé

 D = Hauteur manométrique disponible sur l'ins-
tallation à la seconde vitesse avec by-pass 
activéH
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1.10 BOILER COMMISSIONING 
(IGNITION).

To commission the boiler (the operations listed 
below must only be performed by qualified per-
sonnel and in the presence of staff only):
- check that the internal system is properly sealed 

according to the regulations in force;
- make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check that there are no external factors that 

may cause the formation of fuel pockets;
- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure that the gas flow rate and relevant 

pressure values comply with those given in the 
manual (par. 3.16);

- check the correct ventilation of the rooms;
- check the existing draught during normal 

functioning of the appliance, e.g. a draught 
gauge positioned at the exit of the appliance 
combustion products;

- check that there is no backflow of combustion 
products into the room, even during 
functioning of fans;

- ensure that the safety device intervenes in the 
event of gas supply failure and check the relative 
intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

1.11 CIRCULATION PUMP.
The Nike Mythos 24 2E series boilers are 
supplied with a built-in circulation pump with 
three-position electric speed control. The boiler 
does not operate correctly with the circulation 
pump on first speed. To ensure optimal boiler 
operation, in the case of new systems (single 
pipe and module) it is recommended to use the 
pump at maximum speed. The circulation pump 
is already fitted with a capacitor.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass regulation (part. 16 Fig. 1-6). If 
necessary, the by-pass can be adjusted according 
to system requirements from a minimum (by-
pass excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graph (Fig. 1-5). Make the 
adjustment using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass; by turning it 
anti-clockwise it is excluded.

1.12 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• Connection unit kit (on request). The kit 

includes pipes, fittings and cocks (including 
gas cock), to carry out all connections to the 
boiler system

• System shut off valves kit. The boiler is designed 
for installation of system interception cocks 
to be placed on flow and return pipes of the 
connection assembly. This kit is particularly 
useful for maintenance as it allows to drain just 
the boiler without having to empty the entire 
system.

• Polyphosphate dispenser kit. The polyphosphate 
dispenser reduces the formation of lime-scale 
and preserves the original heat exchange and 
domestic hot water production conditions. 
The boiler is prepared for application of the 
polyphosphate dispenser kit.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

Head available to the system.

 A = Head available to the system at maximum 
speed with by-pass excluded

 B = Head available to the system at maximum 
speed with by-pass inserted

 C = Head available to the system at second 
speed with by-pass excluded

 D = Head available to the system at second 
speed with by-pass inserted
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1.10 УВОД КАТЛА У ЭКСПЛУАТАЦЫЮ 
(ПАДКЛЮЧЭННЕ).

Для таго,  каб аформіць дэкларацыю 
адпаведнасці, прадугледжаную ў правіламі, 
вам спатрэбіцца выканаць наступныя 
патрабаванні да ўводу ў эксплуатацыю 
катла (аперацыі павінны выконвацца толькі 
кваліфікаваным персаналам і ў прысутнасці 
адпаведных супрацоўнікаў):
- калі ласка, праверце герметычнасць 

ўнутранага абсталявання, як паказана ў 
стандарце;

- ка лі  ласка,  праверце а дпаведнасць 
выкарыстоўванага газу для катла;

- калі ласка, праверце, ці ёсць знешнія 
фактары,  якія могуць прывесці  да 
фармаванню ачагоў паліва;

- уключыце кацёл і праверце правільнасць 
запальвання;

- пераканайце ся,  што рас ход г а з у  і 
адносны ціск адпавядаюць з дадзенымі, 
выкладзенымі ў брашуры (п. 3.16);

- праверыць правільнасць вентыляцыі 
памяшканняў;

- калі ласка, праверце існуючую цягу падчас 
чарговай працы прылады, з дапамогай, 
напрыклад, цягамер, размешчанага адразу 
на выхадзе прадуктаў згарання прыбора;

- пераканайцеся, што ў памяшканні няма 
рэгургітацыі прадуктаў згарання, нават 
падчас працы любога электрычнага 
вентылятара;

- праверце падключэнне ахоўнай прылады 
ў выпадку адсутнасці газу і адносны час 
актывацыі;

- калі ласка, праверце працу асноўнага 
перамыкача, размешчанага вышэй па плыні 
ад катла;

Калі толькі адзін з гэтых элементаў будзе 
адмоўным, кацёл не павінен быць уведзены 
ў эксплуатацыю.

1.11 ЦЫРКУЛЯРНАЯ ПОМПА.
Катлы серыя Nike Mythos 24 2E пастаўляюцца 
з убудаванай помпай з электрычным 
кіраваннем хуткасці, у трох пазіцыях. З 
помпай на першай хуткасці кацёл працуе 
неналежным чынам. Для аптымальнай працы 
катла рэкамендуецца на новых устаноўках 
(трубы і модуль) выкарыстоўваць помпу 
на максімальнай хуткасці. Помпа ўжо 
абсталявана кандэнсатарам.

Магчымае разблакіроўка помпы. Калі пасля 
доўгага перыяду бяздзейнасці, помпа была 
заблакавана, адвярніце пярэднюю заглушку 
з дапамогай адвёрткі і павярніце каленчаты 
вал. Зрабіце гэта з асаблівай асцярожнасцю, 
каб не пашкодзіць помпу.

Рэгуліроўка байпаса (част. 16 Мал. 1-6). У 
выпадку неабходнасці можна наладзіць бай-
пасс у адпаведнасці з яго патрабаваннямі 
ўстаноўкі ад мінімальных (выключаны бай-
пасс) да максімальных (ўстаноўлены бай-
пасс), як прадстаўлена на графіцы (мал. 1-5). 
Адрэгулюйце з дапамогай адвёрткі, круцячы 
па гадзіннікавай стрэлцы вы ўсталюеце бай-
пасс, крутячы супраць гадзіннікавай стрэлкі 
вы его выключыце.

1.12 НАБОРЫ, ЯКІЯ ПАСТАЎЛЯЮЦЦА 
ПА ЗАПЫЦЕ.

• Мантажны камплект падлучэння (па 
запыце). Камплект уключае ў сябе трубы, 
фітынгі і краны (уключаючы газавы 
клапан), каб выканаць усё падлучэнні катла 
да ўстаноўцы.

• Камплект кранаў перахопу сістэмы. Кацёл 
прызначаны для ўстаноўкі кранаў на 
трубах, якія нагнетаюць і на зваротных 
трубах блока. Гэты набор з'яўляецца вельмі 
карысны, паколькі ён дазваляе ажыцяўляць 
тэхнічнае абслугоўванне, каб спустошыць 
толькі кацёл без ўсёй ўстаноўкі.

• К а м л пе к т  д а з ат а р а  пол іф а с ф ат аў. 
Поліфасфат памяншае фармаванне 
в а п н а в а й  с к а р ы н к і ,  з а х о ў в а ю ч ы 
першапачатковыя ўмовы цеплаабмену 
і вытворчасці гарачай санітарнай вады. 
Кацёл прызначаны для прымянення 
камплекта дазатара поліфасфатаў.

Наборы, якія паказаны вышэй пастаўляюцца 
з  і н с т р у к ц ы я м і  п а  і х  у с т а л ё ў ц ы  і 
выкарыстанню.

Перавага абсталявання.

 A = Перавага для максімальнай хуткасці з 
выключаным байпасам

 B = Перавага для максімальнай хуткасці з 
уключаным байпасам

 C = Перавага для другой хуткасці з 
выключаным байпасам

 D = Перавага для другой хуткасці з 
уключаным байпасам
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10.1		تشغيل	الغالية	)اإلشعال(
لتشغيل الغالية )العمليات التالية يجب أن ينفذها فقط أشخاص 

مؤهلين مهنيا وبحضور المختصين بالعمل فقط(
-  تأكد من ثبات وتماسك الشبكة الداخلية طبقاً للقواعد المحددة 

السارية.
-  تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز الذي يمكن 

أن تستخدم الغالية معه؛
-  تحقق من عدم وجود شيء من األسباب الخارجية التي قد 

تتسبب في تشكيل جيوب من الوقود؛
- قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعملية اإلشعال؛

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

)الفقرة 16.3(;
ـ  تحقق من تهوية األماكن بصورة صحيحة؛

-  تحقق من السحب الموجود أثناء العمل العادي 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 Nike Mythos 24 2E بدوار 
ضخ مدمج مع منظم كهربي للسرعة به ثالثة مستويات. إذا 
تم ضبط مضخة التدوير على السرعة األولى فإن الغالية ال 

تعمل بالشكل الصحيح. للحصول على أفضل أداء تشغيلي 
ممكن للغالية مع الشبكات الجديدة )أحادية األنبوب أو 

الموديل modul(، نصح بضبط مضخة التدوير على أقصى 
سرعة. تم تزويد مضخة التدوير بمكثف.

احتمال	فتح	أو	تحرير	مضخة	الضخ. في حالة عدم عمل 
الغالية لفترة طويلة، فإنه من الممكن أن يحدث انسداد في 

مضخة التدوير وعندها يصبح 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.

ضبط	الممر	الفرعي	)الجزء	16	شكل	1	ـ	6(. عند الحاجة، 
يمكن ضبط الممر الفرعي طبقاً لما تتطلبه الشبكة من أقل 

وضع تشغيلي )هنا الممر الفرعي ال يعمل( إلى أقصى وضع 
تشغيلي )هنا يتم تشغيل الممر الفرعي( طبقاً لما هو موضح 
في )الشكل 1 ـ 5(. للقيام بعملية الضبط هذه، قم باستخدام 
مفك مسطح الرأس، وعند لفه في اتجاه عقارب الساعة يتم 

تفعيل عمل الممر الفرعي وعند لفه عكس اتجاه عقارب 
الساعة يتم إلغاء عمل الممر الفرعي.

12.1.	المجموعات	المتاحة	حسب	الطلب
•  طقم مجموعة التوصيالت )عند الطلب(. تحتوي المجموعة 

على أنابيب ووصالت أنابيب وصنابير )بما في ذلك 
صنبور الغاز( لتنفيذ جميع توصيالت الغالية بالتجهيز.

•  مجموعة صنابير اعتراض لوقف الشبكة. تم إعداد وتجهيز 
الغالية مسبقاً لتقبل تركيب صنابير اعتراض لوقف الشبكة 

يتم تركيبها على أنابيب الضخ )الدفع( والعودة لمجموعة 
الربط. تبدو 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 الذي يحافظ على مدار 
الوقت على الحاالت األصلية  لعملية التبادل الحراري 
ولعملية إنتاج المياه الساخنة. تم إعداد وتجهيز الغالية 

ليمكن أن تركب عليها مجموعة معايرة وتوزيع البولي 
فوسفات )عديد الفوسفات(.

تأتى المجموعات المذكورة سابقاً كاملة وبها ورقة تعليمات 
وإرشادات حول كيفية تركيبها واستعمالها.

قوة	الضخ	الهيدروليكي	الممكنة	داخل	الشبكة.

 A =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل أقىص رسعة 
مع عدم استخدام ممر فرعى.

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

 C =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل درجة 
الرسعة الثانية مع عدم استخدام ممر فرعى.

 D =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل درجة 
الرسعة الثانية مع استخدام ممر فرعى.

)m
 H

2O
يك )

ولي
در

هي
خ ال

ض
ة ال

قو

معدل التدفق )ل/سا(

)k
P

a(
يك 

ولي
در

هي
خ ال

ض
ة ال

قو

A

B

الشكل 1 ـ 5

C D

Q
U

R
A

ŞD
IR

IC
I

İS
T

İF
A

D
Ə

Ç
İ

T
E

X
N

İK
İ T

Ə
M

İR
 İŞ

Ç
İS

İ

1.10 BUXAR QAZANININ ISTISMARI 
(YANDIRILMASI).

Boyleri işə salmaq üçün (aşağıda sadalanan 
əməliyyatlar ixtisaslı işçi tərəfindən və yalnız 
işçi heyətin iştirakı ilə həyata keçirilməlidir):
- daxili sistemin qüvvədə olan qaydalara əsasən 

müvafiq bağlanmasını yoxlayın.
- istifadə olunan qaz növünün buxar qazanına 

uyğun olmasından əmin olun;
- yanacaq ciblərinin yaranmasına səbəb ola 

biləcək xarici amillərin olmamasını yoxlayın;
- buxar qazanını işə salın və düzgün yanmasını 

yoxlayın;
- qaz axını göstəriciləri və müvafiq təzyiq 

vahidlərinin təlimatda verilənlərə uyğun 
olmasından əmin olun (par.3.16);

- otaqların düzgün havalandırıldığını yoxlayın;
- cihazın normal işləməsi zamanı mövcud 

yelçəkmənin olmasını yoxlayın, məsələn, 
yelçəkmə ölçücüsü cihazın alışma maddələrinin 
çıxışında yerləşdirilir;

- fenlər çalışdıqda belə alışma maddələrinin 
otağa geri qayıtmamasını yoxlayın;

- təhlükəsizlik cihazının qaz təchizatının xətası 
zamanı müdaxilə etdiyindən əmin olun və 
müvafiq müdaxilə vaxtını yoxlayın;

- buxar qazanının yuxarı hissəsində yerləşən əsas 
keçirinin aktivləşdirilməsini yoxlayın.

Buxar qazanı yoxlamalardan heç olmazsa biri 
mənfi olduqda işə salınmamalıdır.

1.11 SIRKULYASIYA POMPALARI.
Nike Mythos 24 2E seriyalı buxar qazanları 
daxildə quraşdırılmış üç mövqeli elektrik sürət 
idarəedicisi olan sirkulyasiya pompaları ilə 
birgə təchiz edilir. Sirkulyasiya pompası birinci 
sürətdə olan zaman buxar qazanı müvafiq işləmir. 
Yeni sistemlərdə (tək boru və modul) buxar 
qazanının optimal əməliyyatını təmin etmək 
üçün pompanın maksimum sürətdə istifadə 
edilməsi məsləhət görülür. Sirkulyasiya pompası 
artıq kondensatorla birgə quraşdırılmışdır.

Pompanın açılması. Əgər uzun müddət qeyri-
işlək vəziyyətdə qaldıqdan sonra sirkulyasiya 
pompası bloklaşarsa, ön qapağı açın və vintaçan 
vasitəsilə mühərrik valını fırladın. Bu əməliyyat 
zamanı mühərrikin zədələnməməsi üçün çox 
diqqətli olun.

Baypasın nizamlanması (hissə 16 Fig. 1-6). 
Əgər lazım gələrsə, baypas sistem təlimatlarına 
əsasən (Təs. 1-5) göstərildiyi qaydada 
minimumdan (baypas çıxarılmışdır) maksimuma 
(baypas daxil edilmişdir) qədər tənzimlənə bilər.  
Yastı başcıqlı vintaçan vasitəsilə tənzimləyin, 
saat əqrəbi istiqamətində fırladın və baypası 
daxil edin; çıxarmaq üçün saat əqrəbinin əksi 
istiqamətində fırladın.

1.12 SORĞUYA ƏSASƏN TƏMIN 
EDILƏN ALƏTLƏR.

• Birləşmə bloku alətləri (sorğuya əsasən). Buxar 
qazanına bütün birləşdirmələrin təmin edilməsi 
üçün alət dəstinə borular, montajlar və ventillər 
(qaz ventili daxil olmaqla) daxildir. 

• Sistemin bağlanma klapan dəsti. Buxar qazanı 
sistemin ələkeçirmə ventillərinin axın və geri 
qayıtma borularında quraşdırılması üçün 
nəzərdə tutulmuşdur.  Bu alət dəsti xüsusilə 
texniki təmir üçün yararlıdır, belə ki, o bütün 
sistemi deyil, yalnız buxar qazanını boşaltmağa 
imkan verir. 

• Polifosfat dispenser dəsti. Polifosfat dispenser 
dəsti ərpin yaranmasının qarşısını lır və 
orijinal istilik mübadiləsini və daxili qaynar su 
istehsalı şərtlərini mühafizə edir. Buxar qazanı 
polifosfat dispenser dəsti üçün hazırlanmışdır.

Yuxarıda qeyd edilən alət dəstləri quraşdırma və 
istifadə təlimatları ilə birgə təchiz edilir.

Sistem üçün mümkün olan başcıq.

 A = Baypas çıxmaq şərtilə, maksimum sürətdə 
sistem üçün mümkün olan başcıq 

 B = Baypas daxil olmaqla, maksimum sürətdə 
sistem üçün mümkün olan başcıq 

 C = Baypas çıxmaq şərtilə, ikinci sürətdə 
sistem üçün mümkün olan başcıq 

 D = Baypas daxil olmaqla, ikinci sürətdə 
sistem üçün mümkün olan başcıq 
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1.13 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Мал. 1 - 6

Умовні позначення:
 1 - Витяжка димових газів
 2 - Датчик тиску системи
 3 - Циркулятор котла
 4 - Датчик потоку води для домашнього 

вжитку
 5 - Газовий клапан
 6 - Кран наповнення системи
 7 - Термостат димових газів
 8 - Основний обмінник
 9 - Датчик подачі

 10 - Запобіжний термостат
 11 - Камера горіння
 12 - Свічки ввімкнення та збору даних
 13 - Посудина наповнення системи
 14 - Запальник
 15 - Клапан випуску повітря
 16 - By-pass
 17 - Обмінник води для домашнього вжитку
 18 - Клапан триходовий (моторизований)
 19 - Запобіжний клапан 3 бар
 20 - Кран випорожнення системи

 N.B.:  вузол підключення (опція)
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1.13 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Мал. 1 - 6

Умовні позначення:
 1 - Витяжка димових газів
 2 - Датчик тиску системи
 3 - Циркулятор котла
 4 - Датчик потоку води для домашнього 

вжитку
 5 - Газовий клапан
 6 - Кран наповнення системи
 7 - Термостат димових газів
 8 - Основний обмінник
 9 - Датчик подачі

 10 - Запобіжний термостат
 11 - Камера горіння
 12 - Свічки ввімкнення та збору даних
 13 - Посудина наповнення системи
 14 - Запальник
 15 - Клапан випуску повітря
 16 - By-pass
 17 - Обмінник води для домашнього вжитку
 18 - Клапан триходовий (моторизований)
 19 - Запобіжний клапан 3 бар
 20 - Кран випорожнення системи

 N.B.:  вузол підключення (опція)
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1.13  KAZAN AKSAMI.

Şek. 1- 6

Açıklamalar:
 1 - Duman davlumbazı
 2 - Tesisat presostatı
 3 - Kazan sirkülasyon pompası
 4 - Kullanım suyu flusostatı
 5 - Gaz valfı
 6 - Tesisat dolum musluğu
 7 - Duman termostatı
 8 - Ana dağıtıcı
 9 - Gönderme sondası
 10 - Güvenlik termostatı

 11 - Yanma odası
 12 - Algılama ve ateşleme bujileri
 13 - Tesisat genleşme tankı
 14 - Brülör
 15 - Hava alım musluğu
 16 - By-pass
 17 - Kullanma suyu eşanjörü
 18 - Üç yollu valf (tahrik sistemli)
 19 - 3 bar güvenlik valfi
 20 - Tesisat boşaltma musluğu

 Not:  bağlama grubu (opsiyonel)
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1.13 COMPONENTES DE LA CALDERA.

Fig. 1- 6

Leyenda: 
 1 - Campana de humos
 2 - Presostato de la instalación
 3 - Circulador de la caldera
 4 - Flujostato sanitario
 5 - Válvula de gas
 6 - Grifo de llenado de la instalación
 7 - Termostato de humos
 8 - Intercambiador primario
 9 - Sonda de ida
 10 - Termostato de seguridad

 11 - Cámara de combustión
 12 - Bujías de encendido y detección
 13 - Vaso de expansión de la instalación
 14 - Quemador
 15 - Purgador
 16 - By-pass
 17 - Intercambiador sanitario
 18 - Válvula de tres vías (motorizada)
 19 - Válvula de seguridad 3 bares
 20 - Grifo de vaciado de la instalación

 NOTA: grupo de conexión (opcional)
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1.13 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

Илл. 1- 6

Условные обозначения:
 1 - Вытяжной кожух
 2 - Реле давления установки
 3 - Циркуляционный насос бойлера
 4 - Регулятор потока ГВС
 5 - Газовый клапан
 6 - Кран заполнения системы
 7 - Реле давления дыма
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Зонд подачи
 10 - Предохранительное реле давления

 11 - Камера сгорания
 12 - Свечи зажегания и свечи-детекторы
 13 - Расширительный бак установки.
 14 - Горелка
 15 - Клапан стравливания воздуха
 16 - Байпас
 17 - Теплообменник ГВС
 18 - Трехходовой клапан (моторизирован-

ный)
 19 - Предохранительный клапан 3 бар
 20 - Кран слива воды из системы

 Примечание: блок подключения  
 (факультативно)
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Fig. 1- 6

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 - Robinet de remplissage de l'installation
 7 - Thermostat des fumées
 8 - Échangeur primaire
 9 - Sonde refoulement
 10 - Thermostat de sécurité

 11 - Chambre de combustion
 12 - Électrodes d'allumage et de détection
 13 - Vase d'expansion installation
 14 - Brûleur
 15 - Soupape purge d'air
 16 - By-pass
 17 - Échangeur sanitaire
 18 - Soupape 3 voies (motorisée)
 19 - Soupape de sécurité 3 bars
 20 - Robinet de vidange installation

 N.B. :  groupe raccordement (option)
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1.13 BOILER COMPONENTS.

Fig. 1- 6

Key:
 1 - Fumes hood
 2 - System pressure switch
 3 - Boiler circulator pump
 4 - Domestic hot water flow switch
 5 - Gas valve
 6 - System filling valve
 7 - Flue safety thermostat
 8 - Primary heat exchanger
 9 - Delivery probe
 10 - Safety thermostat

 11 - Combustion chamber
 12 - Ignition and detection electrodes
 13 - System expansion vessel
 14 - Burner
 15 - Vent valve
 16 - By-pass
 17 - DHW heat exchanger
 18 - Three-way valve (motorised)
 19 - 3 bar safety valve
 20 - System draining valve

 N.B.:  connection group (optional)
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1.13 КАМПАНЕНТЫ КАТЛА.

Мал. 1-6

Умоўныя пазначэнні:
 1 - Выцяжной каўпак
 2 - Датчык ціску сістемы
 3 - Помпа катла
 4 - Санітарны паток
 5 - Газавы клапан
 6 - Кран запаўнення ўстановы
 7 - Тэрмастат дыма
 8 - Першасны цеплаабменнік
 9 - Шчуп нагнятання
 10 - Ахоўны тэрмастат

 11 - Камера гарэння
 12 - Свечка ўключэння і выяўлення
 13 - Посуд пашырэння сістэмы
 14 - Гарэлка
 15 - Клапан выдалення паветра
 16 - Байпас
 17 - Санітарны цеплаабменнік 
 18 - Троххадовы клапан (з 

электрапрывадам)
 19 - Аахоўны клапан 3 бар
 20 - Кран спусташэння сістэмы

 ЗАЎВАГА: група сувязі (апцыянальна)
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10.1		تشغيل	الغالية	)اإلشعال(
لتشغيل الغالية )العمليات التالية يجب أن ينفذها فقط أشخاص 

مؤهلين مهنيا وبحضور المختصين بالعمل فقط(
-  تأكد من ثبات وتماسك الشبكة الداخلية طبقاً للقواعد المحددة 

السارية.
-  تأكد من مالئمة الغاز الموجود مع طبيعة الغاز الذي يمكن 

أن تستخدم الغالية معه؛
-  تحقق من عدم وجود شيء من األسباب الخارجية التي قد 

تتسبب في تشكيل جيوب من الوقود؛
- قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعملية اإلشعال؛

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

)الفقرة 16.3(;
ـ  تحقق من تهوية األماكن بصورة صحيحة؛

-  تحقق من السحب الموجود أثناء العمل العادي 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 Nike Mythos 24 2E بدوار 
ضخ مدمج مع منظم كهربي للسرعة به ثالثة مستويات. إذا 
تم ضبط مضخة التدوير على السرعة األولى فإن الغالية ال 

تعمل بالشكل الصحيح. للحصول على أفضل أداء تشغيلي 
ممكن للغالية مع الشبكات الجديدة )أحادية األنبوب أو 

الموديل modul(، نصح بضبط مضخة التدوير على أقصى 
سرعة. تم تزويد مضخة التدوير بمكثف.

احتمال	فتح	أو	تحرير	مضخة	الضخ. في حالة عدم عمل 
الغالية لفترة طويلة، فإنه من الممكن أن يحدث انسداد في 

مضخة التدوير وعندها يصبح 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.

ضبط	الممر	الفرعي	)الجزء	16	شكل	1	ـ	6(. عند الحاجة، 
يمكن ضبط الممر الفرعي طبقاً لما تتطلبه الشبكة من أقل 

وضع تشغيلي )هنا الممر الفرعي ال يعمل( إلى أقصى وضع 
تشغيلي )هنا يتم تشغيل الممر الفرعي( طبقاً لما هو موضح 
في )الشكل 1 ـ 5(. للقيام بعملية الضبط هذه، قم باستخدام 
مفك مسطح الرأس، وعند لفه في اتجاه عقارب الساعة يتم 

تفعيل عمل الممر الفرعي وعند لفه عكس اتجاه عقارب 
الساعة يتم إلغاء عمل الممر الفرعي.

12.1.	المجموعات	المتاحة	حسب	الطلب
•  طقم مجموعة التوصيالت )عند الطلب(. تحتوي المجموعة 

على أنابيب ووصالت أنابيب وصنابير )بما في ذلك 
صنبور الغاز( لتنفيذ جميع توصيالت الغالية بالتجهيز.

•  مجموعة صنابير اعتراض لوقف الشبكة. تم إعداد وتجهيز 
الغالية مسبقاً لتقبل تركيب صنابير اعتراض لوقف الشبكة 

يتم تركيبها على أنابيب الضخ )الدفع( والعودة لمجموعة 
الربط. تبدو 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 الذي يحافظ على مدار 
الوقت على الحاالت األصلية  لعملية التبادل الحراري 
ولعملية إنتاج المياه الساخنة. تم إعداد وتجهيز الغالية 

ليمكن أن تركب عليها مجموعة معايرة وتوزيع البولي 
فوسفات )عديد الفوسفات(.

تأتى المجموعات المذكورة سابقاً كاملة وبها ورقة تعليمات 
وإرشادات حول كيفية تركيبها واستعمالها.

قوة	الضخ	الهيدروليكي	الممكنة	داخل	الشبكة.

 A =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل أقىص رسعة 
مع عدم استخدام ممر فرعى.

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

 C =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل درجة 
الرسعة الثانية مع عدم استخدام ممر فرعى.

 D =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل درجة 
الرسعة الثانية مع استخدام ممر فرعى.
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13.1		مكونات	الغالية

الشكل 1  ــ  6

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 صنبور ملء الشبكة

 7   ـ ترموستاتعوادم االحرتاق
 8   ـ مبادل من النوع األويل

 9   ـ مسبار دفع
 10 ـ ترموستات أمان

 11 ـ غرفة احرتاق
 12 ـ شموع إشعال وكشف

 13 ـ وعاء توسيع الشبكة
 14 ـ موقد

 15 ـ صامم تنفيس للهواء
 16 ـ ممر فرعي

 17 ـ مبادل تدفق املياه العادية
 18 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(

 19 ـ صامم أمان 3 بار.
 20 ـ صنبور تفريغ الشبكة

 ملحوظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(
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1.13 BUXAR QAZANININ KOMPONENTLƏRI.

Təs. 1 - 6

Açar sözlər:
 1 - Buxartutan
 2 - Sistem təzyiq keçiricisi
 3 - Buxar qazanının sirkulyasiya pompası
 4 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 5 - Qaz klapanı
 6 - Sistemin doldurma klapanı
 7 - Bacanın təhlükəsizlik termostatı
 8 - İlkin istilik mübadiləçisi
 9 - Çatdırılma probası
 10 - Təhlükəsizlik termostatı

 11 - Alışma kamerası
 12 - Yandırma və müəyyənetmə elektrodları
 13 - Sistemin genişləndirmə çəni
 14 - Odluq
 15 - Ventilyasiya klapanı
 16 - Baypas
 17 - DQS isitmə mübadiləçisi
 18 - Üçmilli klapan (motorlaşdırılmış)
 19 - 3 bar təhlükəsizlik klapanı
 20 - Sistemin boşaldılma klapanı

 Q:  birləşmə qrupu (əlavə)
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2 ІНСТРУКЦІЇ З 
ВИКОРИСТАННЯ ТА  
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані 
відповідно загальновизнаних правил техніки безпеки. 
При неналежному використанні або використанні 
не за призначенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх осіб, а також 
небезпека руйнування приладів і інших матеріальних 
цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються лише 
для замкнутих систем водяного 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 призначенням виробник/поста-
чальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить 
тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також 
дотримання правил безпеки, що зазначені в посібнику 
з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання оглядів і 
техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику 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 Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові системи підлягають періодичному 
технічному обслуговуванню (з цього приводу див. в 
даному посібнику розділ для техніка, відповідний пункт 
з “контролю та щорічного технічного обслуговування 
пристрою”) та регулярній перевірці енергетичної 
ефективності згідно чинних загальнонаціональних, 
регіональних та місцевих нормативів.
Слідування цим правилам та нормативам гарантує 
підтримання з часом характеристик безпеки, 
експлуатаційних якостей та надійності, якими 
відрізняється котельний агрегат.
Рекомендуємо Вам вкласти річний контракт на чистку 
та технічне обслуговування з техніком у Вашій зоні.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому встановлено 
котел, мало необхідний приплив повітря, як для 
нормального горіння газу, так і для провітрювання 
приміщення. Вимоги та вказівки щодо вентилювання, 

димових каналів, камінів та димарів приведені 
у парагр. 1.5, 1.6 та 1.7. У випадку виникнення 
сумнівів щодо правильного вентилювання звернутися 
до уповноваженого кваліфікованого технічного 
персоналу.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.
Не встановлювати підвісний котел в місцях, де він буде 
знаходитися під прямою дією випаровувань від місць 
приготування їжі.
Запобігати користуванню котлом з боку дітей та 
непідготовлених осіб.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) випорожнити гідросистему, якщо не передбачено 

використання засобів проти замерзання;
б) відключити подачу електричного, гідро- та 

газового живлення.
При виконанні робіт та технічному обслуговуванню 
структур поблизу від трубопроводів або пристроїв 
виведення вимкнути пристрій, а після завершення 
робіт перевірити ефективність роботи трубопроводів 
та пристроїв з боку кваліфікованого персоналу.
Не використовувати легкозаймисті речовини для 
чистки пристрою та його частин.
Не залишать посудини з легкозаймистими речовинами 
у приміщенні, де встановлено котел.
Заборонено і дуже небезпечно закривати, навіть 
частково, отвори забору повітря для вентилювання 
приміщення, в якому встановлено котел.
Крім того, категорично заборонено з причин безпеки 
використання у тому ж приміщенні аспіраторів, 
камінів або схожих на них пристроїв одночасно з 
роботою котла, за виключенням випадків, коли в 
приміщенні передбачені додаткові вентиляційні 
отвори для забезпечення потреб у повітрі. Для 
розрахунків та виконання цих отворів звертатися 
до кваліфікованого технічного персоналу. Зокрема, 
відкритий камін повинен мати окрему систему подачі 
повітря.
Якщо ні, не можна встановлювати котел у цьому ж 
самому приміщенні.

2.7 ЩИТОК УПРАВЛІННЯ.

Мал. 2-1

Умовні позначення:
 1 - Кнопка Reset/Перезапуску
 2 - Кнопка Stand-by / Estate (Літо) / 

Inverno (Зима)
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури води для домашнього 
вжитку

 4 - Кнопка (-) для зменшення  
температури води для домашнього 
вжитку

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води системи

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води системи

 7 - Манометр котла
 8 - Режим роботи води для  

домашнього вжитку
 9 - Відображення температури  

та коду помилки

 10 - Одиниця виміру
 11 - Режим роботи для опалення
 12 - Inverno/Зима
 13 - Estate/Літо
 14 - Задіяна потужність
 15 - Присутність полум'я
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2 ІНСТРУКЦІЇ З 
ВИКОРИСТАННЯ ТА  
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas сконструйовані 
відповідно загальновизнаних правил техніки безпеки. 
При неналежному використанні або використанні 
не за призначенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх осіб, а також 
небезпека руйнування приладів і інших матеріальних 
цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються лише 
для замкнутих систем водяного 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 призначенням виробник/поста-
чальник відповідальності не несе. Весь ризик лежить 
тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить також 
дотримання правил безпеки, що зазначені в посібнику 
з експлуатації й монтажу, а також всієї іншої діючої 
документації, і приписів щодо виконання оглядів і 
техобслуговування.
Увага!
Будь-яке неправильне використання заборонене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповідно 
до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 
не великої кількості води в теплообміннику 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 Immergas та його 
транспортувальна упаковка здебільшого складаються з 
матеріалів, які придатні до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, а також 
приналежності не належать до побутових відходів. 
Простежте за тим, щоб старий котел і, можливо, наявні 
приналежності, були належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки надайте 
спеціалізованому підприємству, що встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених законом 
діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: теплові системи підлягають періодичному 
технічному обслуговуванню (з цього приводу див. в 
даному посібнику розділ для техніка, відповідний пункт 
з “контролю та щорічного технічного обслуговування 
пристрою”) та регулярній перевірці енергетичної 
ефективності згідно чинних загальнонаціональних, 
регіональних та місцевих нормативів.
Слідування цим правилам та нормативам гарантує 
підтримання з часом характеристик безпеки, 
експлуатаційних якостей та надійності, якими 
відрізняється котельний агрегат.
Рекомендуємо Вам вкласти річний контракт на чистку 
та технічне обслуговування з техніком у Вашій зоні.

2.5 ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ.
Дуже важливо, щоб приміщення, в якому встановлено 
котел, мало необхідний приплив повітря, як для 
нормального горіння газу, так і для провітрювання 
приміщення. Вимоги та вказівки щодо вентилювання, 

димових каналів, камінів та димарів приведені 
у парагр. 1.5, 1.6 та 1.7. У випадку виникнення 
сумнівів щодо правильного вентилювання звернутися 
до уповноваженого кваліфікованого технічного 
персоналу.

2.6 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.
Не встановлювати підвісний котел в місцях, де він буде 
знаходитися під прямою дією випаровувань від місць 
приготування їжі.
Запобігати користуванню котлом з боку дітей та 
непідготовлених осіб.
У разі тимчасової дезактивації котла слід:
a) випорожнити гідросистему, якщо не передбачено 

використання засобів проти замерзання;
б) відключити подачу електричного, гідро- та 

газового живлення.
При виконанні робіт та технічному обслуговуванню 
структур поблизу від трубопроводів або пристроїв 
виведення вимкнути пристрій, а після завершення 
робіт перевірити ефективність роботи трубопроводів 
та пристроїв з боку кваліфікованого персоналу.
Не використовувати легкозаймисті речовини для 
чистки пристрою та його частин.
Не залишать посудини з легкозаймистими речовинами 
у приміщенні, де встановлено котел.
Заборонено і дуже небезпечно закривати, навіть 
частково, отвори забору повітря для вентилювання 
приміщення, в якому встановлено котел.
Крім того, категорично заборонено з причин безпеки 
використання у тому ж приміщенні аспіраторів, 
камінів або схожих на них пристроїв одночасно з 
роботою котла, за виключенням випадків, коли в 
приміщенні передбачені додаткові вентиляційні 
отвори для забезпечення потреб у повітрі. Для 
розрахунків та виконання цих отворів звертатися 
до кваліфікованого технічного персоналу. Зокрема, 
відкритий камін повинен мати окрему систему подачі 
повітря.
Якщо ні, не можна встановлювати котел у цьому ж 
самому приміщенні.

2.7 ЩИТОК УПРАВЛІННЯ.

Мал. 2-1

Умовні позначення:
 1 - Кнопка Reset/Перезапуску
 2 - Кнопка Stand-by / Estate (Літо) / 

Inverno (Зима)
 3 - Кнопка (+) для збільшення  

температури води для домашнього 
вжитку

 4 - Кнопка (-) для зменшення  
температури води для домашнього 
вжитку

 5 - Кнопка (+) для збільшення 
температури води системи

 6 - Кнопка (-) для зменшення 
температури води системи

 7 - Манометр котла
 8 - Режим роботи води для  

домашнього вжитку
 9 - Відображення температури  

та коду помилки

 10 - Одиниця виміру
 11 - Режим роботи для опалення
 12 - Inverno/Зима
 13 - Estate/Літо
 14 - Задіяна потужність
 15 - Присутність полум'я
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2 KULLANIM VE BAKIM TA-
LİMATLARI

2.1 EMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: ısıtma tesisatlarının bakım müdahale-
lerinin periyodik (bu konuyla ilgili olarak işbu 
kılavuz kitapçığın bakım personeline yönelik 
bölümündeki “cihazın senelik bakım ve kontro-
lü” başlığına bakın) olarak yapılması gerekmekte 
olup, yerel ve bölgesel yasal düzenlemeler uyarın-
ca da belli aralıklarla enerji verim kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir.
Bu, kazanı seçkin kılan güvenlik,verim ve işlev 
özelliklerinin zaman içinde değişime uğramadan 
muhafaza edilmesine olanak sağlar.
Bölgenizdeki yetkili teknisyen ile senelik bakım 
ve temizlik kontratı düzenlemenizi tavsiye ederiz.

2.2 MEKANLARIN 
HAVALANDIRILMASI.

Kazanın kurulduğu mekanda gazın düzenli 
olarak yanması ve mekanın havalandırılması 
için gerekli miktarda hava akımı sağlanmalıdır. 
Havalandırma, atık gaz boruları, baca ve baca 
şapkaları ile ilgili talimatlar 1.6 ve 1.7 paragraf-
larda verilmiştir. Havalandırmanın yeterli olup 
olmadığı hakkında tereddüt ederseniz,uzman 
teknik personele danışın.

2.3 GENEL UYARILAR.
Asılı kazanı pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kazanın çocuklar ve tecrübesiz kişilerce kulla-
nımını yasaklayın.
Kazanın bir süreliğine devre dışı bırakılmasına 
karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:

a) antifriz kullanılmayan durumlarda tesisat 
suyunu boşaltın;

a) elektrik, su ve gaz beslemelerini kesin.
Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatın ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kazanın kontrol edilmesini 
temin edin.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler kullanarak 
cihaz temizliği yapmayın.
Kazanın monte edilmiş olduğu mahalde kolay 
alev alan ve tutuşan ürünler ihtiva eden kaplar 
ve maddeler bırakmayın.
Kazanın bulunduğu mekandaki havalandırma 
girişlerinin kısmen dahi kapatılması yasak ve 
tehlikelidir.
Ayrıca, fazla hava ihtiyacını karşılayabilecek öl-
çülere sahip ilave açıklıklar yoksa aynı mekanın 
içinde aspiratör, şömine ve benzeri cihazların ka-
zanla aynı anda çalıştırılması tehlikeli olduğun-
dan ötürü yasaktır. Bu ilave açıklıkların ölçüleri 
ile ilgili olarak uzman teknik personele danışın. 
Açık bir şöminenin hava beslemesi ayrı olmalıdır.
Aksi halde kazan şömine ile aynı mekana ku-
rulamaz.

• Dikkat: her türlü elektrikli aletin kullanılması 
aşağıdaki temel kurallara uyulmasını gerektirir:

 - cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veyahut da 
nemli vaziyette tutmayın; ayakkabısız ve yalın 
ayak tutmayın;

 - elektrik kablolarını çekiştirmeyin, cihazı 
harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, 
vs.) maruz bırakmayın;

 - cihazın güç kablosunun kullanıcı tarafından 

yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;
 - kablonun hasar görmesi durumunda, kazanı 

kapatın, cihazı kullanmayınız ve kablonun 
yenisi ile değiştirilmesi amacıyla mesleki 
açıdan uzman bir kişiye baş vurun;

 - cihazın uzun süreli olarak kullanılmaması 
durumunda elektrik kablosunun prizden 
çıkartılması gerekir.

NOT: şekilde gösterilen sıcaklık değerleri kombia 
atfedilemeyecek hava koşullarına bağlı olarak 
+/- 3 ° C’lik bir toleransa sahiptir.

Kullanım ömrünün sonunda, cihaz normal bir 
ev aleti gibi bertaraf edilmemeli ya da dışarıda 
bir yere bırakılmamalı, yalnızca profesyonel 
yetkili  şirket tarafından bertaraf edilmelidir.  
Bertaraf etme talimatları ile ilgili olarak üretici 
ile irtibata geçiniz.

2.4 KUMANDA PANELİ.

Şek. 2-1

Açıklamalar:
 1 - Reset düğmesi
 2 - Stand-by / Yaz / Kış düğmesi
 3 - Kullanma suyu sıcaklığını yükseltme 

(+) düğmesi
 4 - Kullanma suyu sıcaklığını azaltma (+) 

düğmesi

 5 - Tesisat suyu ısısının yükseltilmesi için 
düğme (+)

 6 - Tesisat suyu ısısının azaltılması için 
düğme (-)

 7 - Kazan manometresi
 8 - Kullanma suyu fonksiyonu
 9 - Isı ve hata kodlarının görüntülenmesi
 10 - ölçü birimi

 11 - Kalorifer fonksiyonu
 12 - Kış
 13 - Yaz
 14 - Güç seviyesi
 15 - Alev göstergesi
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2  INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: las instalaciones térmicas se deben 
someter periódicamente a mantenimiento (vea 
en la sección dedicada al encargado de manteni-
miento, el punto relativo al “control y manteni-
miento anual del aparato”) y a control periódico 
de la eficiencia energética según lo establecido 
por las disposiciones nacionales, regionales o 
locales vigentes.
Esto permite mantener las características de se-
guridad, rendimiento y funcionamiento propias 
de la caldera.
Sugerimos formalizar contratos anuales de lim-
pieza y mantenimiento con su técnico de zona.

2.2 VENTILACIÓN DE LOS LOCALES.
Es indispensable que en el local en que ha sido 
instalada la caldera fluya una cantidad de aire 
igual a la requerida para la regular combustión 
de gas y para la ventilación del local. Las pres-
cripciones relativas a la ventilación, conductos 
de humo, chimeneas y conos de chimenea, se 
encuentras en los párrafos. 1.5, 1.6 y 1.7). En 
caso de dudas acerca de la correcta ventilación 
dirigirse a personal técnico profesionalmente 
cualificado.

2.3 ADVERTENCIAS GENERALES.
No exponga la caldera mural a vapores que pro-
vengan directamente de la cocción de alimentos.
Prohibir el manejo de la caldera a niños y a 
personas inexpertas.
Si decide no utilizar la caldera durante un cierto 
periodo de tiempo debe:

a) proceder al vaciado de la instalación de 
agua, a no ser que esté previsto el empleo de 
anticongelante;

b) cortar las alimentaciones eléctrica, de agua y 
de gas.

Si se deben realizar trabajos u operaciones de 
mantenimiento cerca de los conductos o en los 
dispositivos de salida de humos y sus accesorios, 
apagar el aparato y, finalizados los trabajos, 
personal profesionalmente cualificado deberá 
comprobar la eficiencia de los conductos y de 
los dispositivos.
No efectuar limpiezas del aparato o de sus piezas 
con sustancias fácilmente inflamables.
No dejar recipientes con sustancias inflamables 
en el local donde está instalado el aparato.
Está prohibido ya que peligroso obstruir aunque 
parcialmente las tomas de aire para la ventilación 
del local donde está instalada la caldera.
Está prohibido además, ya que peligroso, el 
funcionamiento contemporáneamente a la 
caldera, dentro del mismo local, de aspiradores 
chimeneas o similares; siempre que no existan 
aperturas adicionales cuyas dimensiones logren 
satisfacer el necesario aporte de aire. Dirigirse a 
personal técnico profesionalmente cualificado 
para el cálculo de las dimensiones de dichas 
aperturas. Específicamente una chimenea abierta 
debe tener una propia alimentación de aire.
En caso contrario la caldera no puede ser insta-
lada en el mismo local.

• Atención: para usar dispositivos que utilizan 
energía eléctrica se deben tener en cuenta 
algunas reglas principales, como:

 - no tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas; tampoco tocarlo con 
los pies descalzos;

 - no tirar de los cables eléctricos, no exponer 
el aparato a los agentes atmosféricos (lluvia, 
sol, etc.);

 - el usuario no debe sustituir el cable de ali-
mentación del aparato;

 - en caso de desperfectos en el cable, apagar el 
aparato y dirigirse exclusivamente a personal 
profesionalmente cualificado para la sustitu-
ción del mismo;

 - si se decide no utilizar el aparato durante un 
cierto tiempo, es conveniente desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.

IMPORTANTE: las temperaturas indicadas en la 
pantalla tienen una tolerancia de +/- 3 °C debido 
a las condiciones ambientales que no dependen 
de la caldera.

Al final de su vida útil, el producto no debe 
ser eliminado como los residuos domésticos 
normales ni abandonado en el medio ambiente, 
sino que debe ser removido por una empresa 
profesional habilitada. Para las instrucciones de 
eliminación contacte con el fabricante.

2.4 PANEL DE CONTROL.

Fig. 2-1

Leyenda: 
 1 - Pulsador de Reset
 2 - Pulsador de Stand-by / Verano / 

Invierno
 3 - Pulsador (+) para aumentar  

la temperatura del agua sanitaria
 4 - Pulsador (+) para disminuir  

la temperatura del agua sanitaria

 5 - Pulsador (+) para aumentar la tempe-
ratura del agua de la instalación

 6 - Pulsador (-) para disminuir la tempera-
tura del agua de la instalación

 7  - Manómetro de la caldera
 8 - Funcionamiento sanitario
 9 - Visualización temperaturas y código de 

error

 10 - Unidad de medida
 11 - Funcionamiento calefacción
 12 - Invierno
 13 - Verano
 14 - Potencia erogada
 15 - Presencia de llama
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2 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: тепловые установки должны быть 
подвержены периодическому техобслужи-
ванию (по настоящей теме в инструкциях 
приведены указания в разделе, предназна-
ченного для ремонтника, в пункте “ежегодная 
проверка и техобслуживание прибора”) и 
проверки истечению срока энергической эф-
фективности в соответствии с национальны-
ми, областными и местными нормативными 
требованиями.
Это позволит обеспечить неизменность с 
течением времени таких характеристик, от-
личающих данный бойлер, как надежность и 
эффективность функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на 
проведение работ по чистке и техобслужи-
ванию со специалистом, обслуживающим 
вашу территорию.

2.2 ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
Необходимо чтобы в помещении, куда уста-
навливается бойлер, был доступ для такого 
количества воздуха, которое необходимо 
для настройки горения газа, потребляемого 
агрегатом и проветривания помещения. 
Предписания относительно проветривания, 
дымовых каналов, дымоходов и дымников, 
приведены в параг. 1.5, 1.6 и 1.7. При появ-
лении сомнений в правильной вентиляции, 
обратиться к техническому квалифициро-
ванному персоналу.

2.3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми 
и лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
При временном отключении бойлера не-
обходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда пред-
усмотрено использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания.

В случае проведения каких-либо работ 
вблизи воздуховодов или устройств дымоу-
даления, по их завершению следует поручить 
квалифицированному специалисту проверку 
функционирования этих воздуховодов или 
устройств.
Не производите чистку агрегата или его 
частей легко воспламеняемыми веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен бойлер.
Запрещено и опасно загораживать даже ча-
стично воздухозаборник для проветривания 
помещения, где установлен бойлер.
А также запрещено в связи с высокой опас-
ностью, работа бойлера в одном помещении 
с вытяжкой, камином и подобными агрега-
тами, одновременной с бойлером, если не 
предусмотрены дополнительные отводы, 
размеры которых должны соответствовать 
необходимому количеству воздуха. Для 

предоставления размеров добавочных от-
водов, обратиться к техническому квали-
фицированному персоналу. В частности, 
открытый камин должны иметь собственную 
подачу воздуха.
В обратном случае, бойлер не может быть 
установлен в настоящем помещении.

• Внимание: эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

 - нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя де-
лать этого, если вы стоите на полу босыми 
ногами.

 - нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергал-
ся воздействию атмосферных агентов 
(дождь, солнце и т.д.);

 - шнур электропитания не должен заме-
няться самим пользователем;

 - в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицирован-
ному специалисту;

 в случае принятия решения о неиспользова-
нии агрегата в течение продолжительного 
времени, выключите рубильник электро-
питания.

 

По окончании срока службы Оборудование 
должно быть утилизировано с наименьшим 
вредом для окружающей среды и в соответ- 
ствии с правилами по утилизации отходов в 
вашем регионе.

2.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Илл. 2-1

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброса
 2 - Кнопка Стендбай/Лето/Зима
 3 - Кнопка (+) для увеличения  

температуры ГВС
 4 - Кнопка (-) для уменьшения  

температуры ГВС

 5 - Кнопка (+) для увеличения темпер-
туры воды отопительной системы

 6 - Кнопка (-) для уменьшения темпер-
туры воды отопительной системы

 7  -  Манометр бойлера
 8 - Подготовка ГВС
 9 - Отображение температуры и кода 

ошибки

 10 - Еденица измерения
 11 - Работа отопления
 12 - Зима
 13 - Лето
 14 - Выделямая мощность
 15 - Наличие пламени
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Fig. 2-1

2 INSTRUCTIONS D'UTILISA-
TION ET D'ENTRETIEN

2.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Attention :  les installations thermiques doivent 
être soumises à une maintenance périodique 
(à cet propos on voit, dans ce manuel, dans la 
section dédiée à l'agent de maintenance, le point 
correspondant au « contrôle et entretien annuel 
de l'appareil ») avec des vérifications périodiques 
de le rendement énergétique en respectant les 
dispositions nationales, régionales 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 

hydrique, 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 professionnel-
lement 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 dangero-
sité, de faire fonctionner, dans le même local, des 
aspirateurs, cheminées ou similaires, en même 
temps que la chaudière, à moins que des ouver-
tures 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 
fondamentales 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.

N.B. :  les températures indiquées sur l’écran ont 
une tolérance de +/- 3°C due à des conditions en-
vironnementales non attribuables à la chaudière.

Le produit en fin de vie ne doit pas être éliminé 
comme les déchets domestiques normaux, ni 
abandonné dans l’environnement, mais doit 
être enlevé par une entreprise agréée profes-
sionnellement. Pour les instructions concernant 
l’élimination, contacter le fabricant.

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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2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: the heating systems must undergo 
periodical maintenance (regarding this, see 
the section dedicated to the maintenance 
engineer, relating to “yearly appliance check 
and maintenance”) and regular energy efficiency 
checks in compliance with national, regional or 
local provisions in force.
This ensures that the optimal safety, performance 
and operation characteristics of the boiler remain 
unchanged over time.
We recommend stipulating a yearly cleaning and 
maintenance contract with your zone technician.

2.2 VENTILATION OF THE ROOMS.
In the room in which the boiler is installed it 
is necessary that at least as much air flows as 
that requested for by normal combustion of the 
gas and ventilation of the room. The provisions 
relative to ventilation, the flue ducts, chimneys 
and caps are stated in Par. 1.5, 1.6 and 1.7. If 
in doubt regarding correct ventilation, refer to 
professional, qualified staff..

2.3 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.

In the case of work or maintenance to structures 
located in the vicinity of ducting or devices 
for flue extraction and relative accessories, 
switch off the appliance and on completion of 
operations ensure that a qualified technician 
checks efficiency of the ducting or other devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.
It is prohibited and dangerous to obstruct the air 
intake, even partially, for the ventilation of the 
room in which the boiler is installed.
Due to the danger, functioning is also prohibited 
in the same room as suction devices, chimneys 
or similar at the same time as the boiler unless 
there are additional openings dimensioned in a 
way to satisfy the further necessity for air. For the 
dimensioning of these additional openings, refer 
to qualified technical staff. In particular, an open 
fire must have its own air supply.
On the contrary, the boiler cannot be installed 
in the same room.

• Attenzione: the use of components involving 
use of electrical power requires some 
fundamental rules to be observed:

 - do not touch the appliance with wet or 
moist parts of the body; do not touch when 
barefoot;

 - never pull electrical cables or leave the 
appliance exposed to weathering (rain, 
sunlight, etc.);

 - the appliance power cable must not be 
replaced by the user;

 - in the event of damage to the cable, switch 
off the appliance and contact exclusively 
qualified staff for replacement;

 - if the appliance is not to be used for a certain 
period, disconnect the main power switch.

N.B.: the temperatures indicated by the display 
have a tolerance of +/- 3°C due to environmental 
conditions that cannot be attributed to the boiler.

At the end of its service life, the appliance must 
not be disposed of like normal household waste 
nor abandoned in the environment, but must 
be removed by a professionally authorised 
company. Contact the manufacturer for disposal 
instructions.

2.4 CONTROL PANEL.

Fig. 2-1

Key:
 1 - Reset button
 2 - Stand-by/summer/winter button
 3 - Button (+) to increase 

the domestic hot water temperature
 4 - Button (-) to reduce  

the domestic hot water temperature

 5 - Button(+) to increase the system water 
temperature

 6 - Button (-) to reduce the system water 
temperature

 7 - Boiler manometer
 8 - Domestic hot water functioning
 9 - Temperatures and error code display
 10 - Unit of measurement

 11 - Central heating functioning
 12 - Winter
 13 - Summer
 14 - Power distributed
 15 - Flame presence
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2 ІНСТРУКЦЫІ ПА 
ЭКСПЛУАТАЦЫІ І  
ТЭХНІЧНАМУ 
АБСЛУГОЎВАННЮ

2.1 АЧЫСТКА І ТЭХНІЧНАЕ 
АБСЛУГОЎОВАННЕ.

Увага: цеплавыя сістэмы павінны праходзіць 
перыядычнае тэхнічнае абслугоўванне (гл. 
у сувязі з гэтым, у гэтай кнізе, у тэхнічным 
раздзеле адносна "штогадовы агляд і тэхнічнае 
абслугоўванне абсталявання") і праверайце 
каляндар энергаэфектыўнасцьіу адпаведнасці 
з нацыянальнымі, рэгіянальнымі або 
мясцовымі правіламі.
Гэта дазваляе захоўваць нязменным з цягам 
часу характарыстыкі бяспекі, эфектыўнасці 
і функцыянавання, якія адрозніваюць гэты 
кацёл. 
Прапаноўваем падпісаць кантракт на 
штогадовую ачыску і тэхнічнае абслугованее 
з тэнікам, які працуе ў вашай зоне.

2.2 ВЕНТЫЛЯЦЫЯ ПАМЯШКАННЯЎ.
Неабходна, каб у памяшканне, у якім 
усталяваны кацёл, па меншай меры, патупала 
дастаткова паветра, колькі неабходна 
для поўнага згарання газу і вентыляцыі. 
Патрабаванні адносна вентыляцыі, комінаў, 
труб і інш., выкладзеныя ў пар. 1,5, 1,6 і 
1,7. Калі ў вас ёсць пытанні аб належнай 
вентыляцыі, звярніцеся да кваліфікаванага 
спецыяліста.

2.3 АГУЛЬНЫЯ ПАПЯРЭДЖВАННІ.
Не падвяргайце насценны кацёл парам 
непасрэдна ад варачнай панэлі.
Забараняецца выкарыстанне катла дзіцямі і 
нявопытнымі асобамі.
Калі вы вырашылі часовае адключэнне катла 
неабходна:
a) спустошыць гідраўлічную сістэму, дзе не 

дапускаецца выкарыстанне антыфрызаў;
b) а ж ы ц ц я в і ц ь  п е р а х о п  п а д а ч ы 

электраэнергіі, вады і газу.
У  в ы п а д к у  п р а ц ы  а б о  т э х н і ч н а г а 
абслугоўвання збудаванняў, размешчаных 
паблізу каналаў або дымавых газаў, і іх 
прылад, выключыце сілкаванне і правядзіце 
работы па праверцы эфектыўнасці каналаў і 
абсталявання кваліфікаваным персаналам.
Не выкарыстоўвайце для чысткі прыбора або 
яго частак гаручае.
Не пакідайце кантэйнеры гаручых рэчываў у 
памяшканні, дзе ўсталяваны прыбор.
Забаронена і небяспечна нават часткова 
засланяць вентыляцыйныя адтуліны для 
вентыляцыі ў памяшканні, дзе ўсталяваны 
кацёл.
Таксама забаронены, з-за яго небяспекі, 
работа ў той жа пакоі аспіратараў, камінаў ці 
падобных прылад адначасова с катлом, калі 
няма дадатковых адтулін з памерамі, якія 
задаволяць дадатковую патрэбнасць паветра 
Для вызначэння памераў гэтых дадатковых 
адтулін звярніцеся да кваліфікаванага 
спецыяліста. У прыватнасці, адкрыты 
камін павінен мець сваю   уласную крыніцу 
ўсмактоўвання паветра.
У адваротным выпадку, кацёл не можа быць 
усталяваны ў тым жа памяшканні.

• Увага: выкарыстанне любых кампанентаў, 
якія выкарыстоўваюць электраэнергію 
азначае выкананне некаторых асноўных 
правіл:

 - не дакранайцеся да прыбора мокрымі 
або вільготнымі часткамі цела, не 
дакранайцеся нават басымі нагамі;

 - не цягніце за правады, не пакідайце 
прыбор пад уздзеяннем атмасферных з'яў 
(дождж, сонца і г.д.);

 - кабель сілкавання не павінен заменяцца 
карыстальнікам;

 - калі кабель пашкоджаны, выключыце 
сілкаванне і зьвярнецеся да кваліфікаванай 
асобы для замены;

 - калі вы вырашылі не выкарыстоўваць 
прыладу на працягу пэўнага перыяду часу, 
неабходна адключыць электрасілкаванне 
на ўваходзе.

Увага: паказаныя на дысплэі тэмпературы 
маюць хібнасць ± 3 °C з прычыны ўмоў 
навакольнага асяроддзя, што ўплываюць на 
функцыянаванне прылады.

У канцы тэрміну эксплуатацыі выраб 
нельга ўтылізаваць разам са звычайнымі 
бытавымі адыходамі і не пакідаць у асяроддзі, 
а, наадварот, яго павінна дэмантаваць 
упаўнаважаная кампанія. З пытаннямі па 
ўтылізацыю звяртайцеся да вытворцы.

2.4 ПАНЭЛЬ КІРАВАННЯ.

Мал. 2-1

Умоўныя пазначэнні:
 1 - Кнопка Reset 
 2 - Кнопка чакання / зіма / лета
 3 - Кнопка (+) для павялічэння  

 тэмпературы гарачай вады
 4 - Кнопка (+) для памяншэння 

 тэмпературы гарачай вады

 5 - Кнопка (+) для павялічэння 
тэмпература вады ў сістэме

 6 - Кнопка (+) для памяншэння 
тэмпературы вады ў сістэме

 7 - Манометр катла
 8 - Санітарная эксплуатацыя
 9 - Візуалізацыя тэмпературы і код 

памылкі

 10 - Адзінка вымярэння
 11 - Ацяпленне
 12 - Зімовае
 13 - Летняе
 14 - Прадуглежданная моцнасць
 15 - Наяўнасць полымя
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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 انظر هذا الكتيب في 
القسم المخصص بالقائم بأعمال الصيانة في النقطة المتعلقة 

ب “الفحص والصيانة السنوية للجهاز”( وإلى عمليات فحص 
األداء التشغيلي للتأكد من مدى كفاءة الطاقة تطبيقاً للقواعد 

والقوانين والمعايير القومية واإلقليمية والمحلية المعمول بها 
في هذا الشأن.

يسمح  هذا األمر بالحفاظ على ثبات معايير توفير األمن 
والسالمة ومعدل الكفاءة والعمل العاليين الذين يميزان 

الغالية.
نقترح بإجراء عقود سنوية للنظافة والصيانة مع الفني 

المختص في منطقتكم.

تهوية	األماكن 		2.2
من الضروري أن يتدفق على األقل قدر الهواء الذي يتوافق 

مع المطلوب بسبب احتراق الغاز 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.

3.2		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؛

ب(  التأكد من فصل إمدادات الكهرباء والمياه والغاز عن 
الغالية.

في حالة القيام بأعمال أو عمليات صيانة في التركيبات 
والبنايات التي تقع بالقرب من أنابيب أو أجهزة تصريف 

عوادم االحتراق أو بالقرب من أي كماليات تشغيلية تخصها، 
قم بإطفاء الجهاز، وأثناء القيام بهذه األعمال والصيانة، يجب 

عمل 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.

ال تقم بترك أي أوعية أو حاويات لمواد قابلة لالشتعال في 
المكان الذي تم تركيب الجهاز فيه.

ممنوع وخطير سد مأخذ الهواء الخاص بتهوية األماكن التي 
يتم تثبيت الغالية فيها ولو حتى جزئيا.

ممنوع أيضا، نظرا لخطورته، تشغيل مداخن 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. على وجه الخصوص، يجب أن يكون للمدخنة 
المفتوحة إمداد صحيح بالهواء.

•  انتبه:	استخدام أي مكونات تعمل بالطاقة الكهربائية يتطلب 
مراعاة بعض القواعد األساسية وهى:

-  ال تقم بلمس الجهاز وهناك أجزاء مبللة في جسدك كما ال   
تلمسه وأنت حافي القدمين؛

-  ال تقم بشد الوصالت الكهربائية وال تجعل الجهاز   
عرضة للعوامل المناخية )كالمطر 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؛
-  في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة معينة، يستحسن   

فصل مفتاح اإليقاف والتشغيل تماماً عن التيار الكهربي.
مالحظة	هامة: درجات الحرارة التي تظهر على الشاشة 

لديها درجة تسامح تتراوح بين +/- 3 درجة مئوية بسبب 
ظروف بيئية ال عالقة لها بالغالية.

ال ينبغي أن يتم التخلص من المنتج في نهاية حياته التشغيلية 
مع النفايات المنزلية أو تركه في البيئة، بل يجب إزالته من 
قبل شركة مؤهلة مهنيا. للحصول على التعليمات الالزمة 

للتخلص من الجهاز يرجى مراجعة الشركة المصنعة.

4.2.	لوحة	األوامر	التشغيلية.

الشكل 2 ـ 1

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

عرض درجة الحرارة ورمز الخطأ 9   ـ  
 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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2 İSTIFADƏ VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT QAYDALARI

2.1 TƏMIZLƏMƏ VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT.

Diqqət: isitmə sistemlərində qüvvədə olan milli, 
regional və yerli qanunlara əsasən mütəmadi 
texniki xidmət (bunu oxuyan zaman texniki 
xidmət mühəndislər üçün hazırlanmış bölmədə 
"illik yoxlamalar və texniki xidmət" mövzusuna 
nəzər salın) və mütəmadi enerji səmərəliliyi 
yoxlamaları keçirilməlidir.
Bu buxar qazanının optimal təhlükəsizliyi, 
işi və əməliyyatınının uzun müddət dəyişməz 
qalmasını təmin edir.
Biz sahə işçinizlə əlaqədə illik təmizləmə və 
texniki xidmətin keçirilməsini məsləhət görürük. 

2.2 OTAQLARIN 
HAVALANDIRILMASI.

Buxar qazanı quraşdırılan otaqda ən azı qazın 
normal yanması üçün lazım ola qədər hava 
axınının olması və otağın havalandırılması 
vacibdir.  Havalandırma, baca boruları, bacalar 
və qapaqlar ilə bağlı təminatlar Par. 1.5, 1.6 
və 1.7-də verilmişdir. Düzgün havalandırma 
ilə bağlı şübhə yaranarsa, peşəkar və ixtisaslı 
işçilərə müraciət edin.

2.3 ÜMUMI XƏBƏRDARLIQLAR.
Mətbəxdən buxarın çıxarılması üçün heç zaman 
divarda quraşdırılmış buxar qazanından istifadə 
etməyin.
Buxar qazanının səlahiyyətsiz şəxslər və 
ya uşaqlar tərəfindən istifadə edilməsi qəti 
qadağandır.
Əgər buxar qazanının müvəqqəti söndürülməsi 
tələb olunarsa, aşağıdakı prosesləri həyata 
keçirin:

a) anti-friz istifadə edilmıdiyi zaman sistemi 
boşaldıb qurudun;

b) bütün elektrik, su və qaz mənbələrini 
söndürün.

Buxar borularının və ya qaz çıxma cihazları 
və ya onlarla bağlı aksesuarların yaxınlığında 
yerləşən strukturun texniki xidmət və ya işi 
zamanı cihazı spndürün və əməliyyat bitdikdən 
sonra ixtisaslı işçinin buxar boruları və ya digər 
cihazları yoxladığından əmin olun.
Heç zaman avadanlığı və ya ona bağlı hissələri 
asan alışa bilən materaillarla silməyin.
Heç zaman konteyner və ya alışa bilən maddələri 
cihazla eyni yerdə saxlamayın.
Buxar qazanının quraşdırı ldığı  otağın 
havalandırılması üçün hava girişinin qarşısını 
kəsmək (hətta qismən) təhlükəli və qadağandır. 
Təhlükə səbəbindən əlavə hava girişini təmin 
edən dəliklər olduğu hallar çıxmaq şərtilə, 
sorucu cihazları, bacalar və ya buna bənzər 
avadanlıq olan otaqda buxar qazanının eyni 
vaxtda çalışdırılması da eynilə qadağandır. Bu 
əlavə girişlərin ölçülməsi üçün ixtisaslı texniki 
işçilərə müraciət edin. Xüsusilə açıq atəşin öz 
hava təchizatı olmalıdır.
Əks halda buxar qazanı eyni otaqda quraşdırıla 
bilməz.

• Diqqət: elektrik mənbəyin istifadəsini nəzərdə 
tutan komponentlərin istifadəsi üçün bəzi əsas 
qaydalara diqqət yetirilməlidir:

 - bədəninizin yağ və ya yağlı hissələri ilə 
cihaza toxunmayın; ayaqyalın olduqda 
cihaza toxunmayın;

 - heç zaman elektrik naqillərini dartmayın və 
ya cihazı havanın təsirinə məruz qoymayın 
(yağı, günəş işığı və s.);

 - cihazın enerji naqili istifadəçi tərəfindən 
dəyişdirilməməlidir;

 - naqil zədələnən zaman cihazı spndürün və 
ixtisaslı işçiyə müraciət edin.

 - əgər cihaz müəyyən müddət ərzində istifadə 
edilməzsə, əsas enerji mənbəyini ayırın.

Qeyd: ekranda göstərilən temperaturların 
boylerlə əlaqədar olmayan ətraf mühitə görə  
+/- 3°C dözümlülüyü göstərir.

İstismar müddətinin sonunda qurğu adi məişət 
tullantısı kimi ətraf mühitdə tərk edilməməli 
və peşəkar səlahiyyətli şirkət tərəfindən 
kənarlaşdırılmalıdır. Kənarlaşdırma göstərişləri 
ilə əlaqədar istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.

2.4 İDARƏETMƏ PANELI.

Təs. 2-1

Açar sözlər:
 1 - Təkrar başlama düyməsi
 2 - Gözləmə/yay/qış düymələri
 3 -  

 daxili qaynar suyun temperaturunu 
artırmaq üçün (+) düyməsi

 4 -  

 daxili qaynar suyun temperaturunu 
azaltmaq üçün (-) düyməsi

 5 - sistemin suyunun temperaturunu 
artırmaq üçün (+) düyməsi

 6 - sistemin suyunun temperaturunu 
azaltmaq üçün (-) düyməsi

 7 - Buxar qazanının manometri
 8 - Daxili qaynar su funskiyası

 9 - Temperaturlar və xəta kodları 
displeyi

 10 - Ölçü vahidləri
 11 - Mərkəzi isitmə sistemi
 12 - Qış
 13 - Yay
 14 - Enerji paylanması
 15 - Alovun mövcudluğu
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• Увага:  використання будь-якого пристрою, 
що живиться від електричної енергії, вимагає 
дотримання певних фундаментальних правил, серед 
яких:

 - не торкатися пристрою мокрими та вологими 
частинами тіла; не торкатися приладу босяком;

 - не тягнути за електричний провід, не залишати 
прилад під прямою дією атмосферних явищ (дощ, 
сонце і т.д..);

 - користувач не повинен замінювати кабель 
живлення пристрою;

 - у  р а з і  пош код же н ня  ка б ел ю ж ивлен н я 
вимкнути пристрій і звернутися виключно до 
уповноваженого кваліфікованого персоналу з 
запитом щодо його заміни;

 - в разі довготривалого невикористання пристрою 
слід вимкнути електричний вимикач живлення.

Примітка: температури, що відображуються на 
дисплеї, мають допуск +/- 3 °C, пов’язаний з умовами 
середовища.

Після звершення строку служби пристрій не повинен 
утилізуватися як звичайні побутові відходи і вики-
датися у навколишнє середовище, а повинен бути 
утилізований уповноваженим професійним підприєм-
ством. У випадку необхідності отримання додаткових 
інструкцій з переробки, зверніться до виробника.

Вмикання ко тла .  Перед вмиканням 
перевірити, щоб система була наповнена 
водою, щоб стрілка манометру (7) вказувала 
на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на 

лінії перед котлом.
- Натиснути кнопку (2) та перевести котел 

в положення Estate/Літо ( ) або Inverno/
Зима ( ). 

 N.B.: кнопку (2) слід утримувати натиснутою 
на той проміжок часу, що дозволить 
перевести режим Stand-by (  ), Estate/
Літо (  ) або Inverno/Зима (  ).

 Увага: після кожного кроку все ж треба 
відпускати кнопку для переходу до 
наступної функції.

Після вибору роботи в положенні "літо" (
) температура води для домашнього вжитку 
регулюється кнопками (3-4).

Після вибору роботи в положенні "зима"  
( ) температура води системи регулюється 
кнопками (5-6), а температура води для 
домашнього вжитку регулюється тими 
ж кнопками (3-4), при натисканні на (+) 
температура підвищується, а при натисканні 
на (-) знижується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. При відсутності 
запиту на тепло (опалення чи гаряча вода для 
домашніх потреб) котел переходить в режим 
"очікування", при цьому котел живиться 
без присутності полум'я. Кожного разу при 
включенні запальника на дисплеї вмикається 
відповідний символ (15) присутності полум'я.

2.8 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

При наявності неполадок або аномалій 
освітлення дисплею з зеленого кольору 
змінюється на червоний, крім того, на 
ньому з'являються в блимальному режимі 
відповідні коди помилок, що приведені в 
наступній таблиці.

Сигнал аномалії код
помилка

Блокування з причини 
відсутності вмикання 01

Блокування термостату 
(запобіжного) при перевищенні 
заданої температури

02

Аномалія термостату димових 
газів 03

Електромеханічні контакти 04
Аномалія датчика подачі 05
Недостатнiй тиск у системі 
опалення 10

Перешкоди полум'я 20
Недостатня циркуляція 27
Втрата зв'язку з Дистанційним 
пультом управління 31

Блокув ання з причини відс у тнос ті 
вмикання При кожному запиту на опалення 
приміщення або виробництво гарячої води 
котельний агрегат вмикається автоматично. 
Якщо на протязі 10 секунд включення 
запальника не відбувається, котел переходить 
в “блокування вмикання” (код 01). Для виходу 
з “блоку вмикання” необхідно натиснути 
кнопку Reset (1). При першому вмиканні або 
вмиканні після тривалого простою пристрою 
може виникнути необхідність у виводі його 
з “блоку вмикання”. Якщо таке блокування 
відбувається д уже часто,  викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування Immergas).

Блокування термостату при перевищенні 
заданої температури. Під час нормальної 
р о б оти прис т р ою,  якщо з  причини 
якоїсь аномалії відбувається надмірне 
нагрівання всередині, котел переходить в 
режим блокування з причини перевищення 
вс тановленої  температ у ри (код 02) . 
Після необхідного охолодження вивести 
з “блокування з причини перевищення 
температури”, натиснувши кнопку Reset (1). 
Якщо таке блокування відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Аномалія термостату димових газів У режимі 
роботи, якщо труба виведення димових газів 
не працює як треба, вмикається термостат 
димових газів і блокує котел (код 03). Котел 
вмикається автоматично через 30 хвилин у 
разі відновлення нормальних умов роботи 
без необхідності його перезапуску. Якщо 
на протязі менш, ніж 2 годин термостат 
димових газів вмикається три рази, котел 
після блокування (код 03) вимагає ручного 
втручання, за допомогою натискання кнопки 
Reset (1). Якщо ця аномалія відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Електромеханічні контакти. Може статися, 
що при контакті опору запобіжного 
термостату або реле тиску димових газів 
(код 04) котел не вмикається; спробувати 
перезапустити котел, якщо аномалія 
з а л и ша є т ь с я ,  не о бх і д но  в и к л и к ат и 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування 
Immergas).

Аномалія датчика подачі Якщо плата 
виявляє аномалію датчика подачі (код 05), 
котел не вмикається; необхідно викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування 
Immergas).

Недостатній тиск в системі опалення. 
Визначений тиск води в контурі опалення 
(код 10) недостатній для гарантії справної 
роботи котла. Переконайтеся в тому, що тиск 
в контурі опалення складає 1-1,2 бари.

Перешкоди полум'я. Може статися при 
перешкодах системи збору даних або 
аномалії контролю за полум'ям (код 20); 
спробувати перезапустити котел, якщо 
аномалія залишається, необхідно викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування 
Immergas).

Циркуляція води недостатня. Має місце при 
перенагріванні котла з причин недостатньої 
циркуляції води в основній системі (код 27); 
причиною цього може бути:

- недостатня циркуляція системи; перевірити, 
щоб не було закритих проміжних кранів на 
системі опалення, а також щоб система була 
повністю вільної від повітря (звільнена від 
повітря);

- заблокований циркулятор; необхідно 
провести зблокування циркулятора.

Якщо таке блокування відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Втрата зв'язку з Дистанційним пультом 
управління. Відбувається через 1 хвилину 
після втрати зв 'язк у між котлом та 
Дистанційним пультом управління (код 31). 
Для перезапуску усунути код помилки та 
дати напругу на котел. Якщо таке блокування 
відбувається д уже часто,  викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування Immergas).

Вимикання котла. Натисну ти кнопку 
( 2  М а л .  2 - 1 )  ( )  і  в т р и м у в а т и , 
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

N.B.: в цих умовах котел все ще є під 
напругою.

Вимкну ти зовнішній вимикач котла 
та закрити газовий кран по лінії перед 
пристроєм. На залишати котел ввімкненим, 
якщо він не використовується тривалий час.

2.9 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Стрілка манометру котла повинна вказувати 
на значення між 1 та 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану наповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

N.B.: після виконання цієї операції закрити 
кран.
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• Увага:  використання будь-якого пристрою, 
що живиться від електричної енергії, вимагає 
дотримання певних фундаментальних правил, серед 
яких:

 - не торкатися пристрою мокрими та вологими 
частинами тіла; не торкатися приладу босяком;

 - не тягнути за електричний провід, не залишати 
прилад під прямою дією атмосферних явищ (дощ, 
сонце і т.д..);

 - користувач не повинен замінювати кабель 
живлення пристрою;

 - у  р а з і  пош код же н ня  ка б ел ю ж ивлен н я 
вимкнути пристрій і звернутися виключно до 
уповноваженого кваліфікованого персоналу з 
запитом щодо його заміни;

 - в разі довготривалого невикористання пристрою 
слід вимкнути електричний вимикач живлення.

Примітка: температури, що відображуються на 
дисплеї, мають допуск +/- 3 °C, пов’язаний з умовами 
середовища.

Після звершення строку служби пристрій не повинен 
утилізуватися як звичайні побутові відходи і вики-
датися у навколишнє середовище, а повинен бути 
утилізований уповноваженим професійним підприєм-
ством. У випадку необхідності отримання додаткових 
інструкцій з переробки, зверніться до виробника.

Вмикання ко тла .  Перед вмиканням 
перевірити, щоб система була наповнена 
водою, щоб стрілка манометру (7) вказувала 
на величину між 1 ÷ 1,2 бар.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на 

лінії перед котлом.
- Натиснути кнопку (2) та перевести котел 

в положення Estate/Літо ( ) або Inverno/
Зима ( ). 

 N.B.: кнопку (2) слід утримувати натиснутою 
на той проміжок часу, що дозволить 
перевести режим Stand-by (  ), Estate/
Літо (  ) або Inverno/Зима (  ).

 Увага: після кожного кроку все ж треба 
відпускати кнопку для переходу до 
наступної функції.

Після вибору роботи в положенні "літо" (
) температура води для домашнього вжитку 
регулюється кнопками (3-4).

Після вибору роботи в положенні "зима"  
( ) температура води системи регулюється 
кнопками (5-6), а температура води для 
домашнього вжитку регулюється тими 
ж кнопками (3-4), при натисканні на (+) 
температура підвищується, а при натисканні 
на (-) знижується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. При відсутності 
запиту на тепло (опалення чи гаряча вода для 
домашніх потреб) котел переходить в режим 
"очікування", при цьому котел живиться 
без присутності полум'я. Кожного разу при 
включенні запальника на дисплеї вмикається 
відповідний символ (15) присутності полум'я.

2.8 СИГНАЛИ НЕПОЛАДОК ТА 
АНОМАЛІЙ.

При наявності неполадок або аномалій 
освітлення дисплею з зеленого кольору 
змінюється на червоний, крім того, на 
ньому з'являються в блимальному режимі 
відповідні коди помилок, що приведені в 
наступній таблиці.

Сигнал аномалії код
помилка

Блокування з причини 
відсутності вмикання 01

Блокування термостату 
(запобіжного) при перевищенні 
заданої температури

02

Аномалія термостату димових 
газів 03

Електромеханічні контакти 04
Аномалія датчика подачі 05
Недостатнiй тиск у системі 
опалення 10

Перешкоди полум'я 20
Недостатня циркуляція 27
Втрата зв'язку з Дистанційним 
пультом управління 31

Блокув ання з причини відс у тнос ті 
вмикання При кожному запиту на опалення 
приміщення або виробництво гарячої води 
котельний агрегат вмикається автоматично. 
Якщо на протязі 10 секунд включення 
запальника не відбувається, котел переходить 
в “блокування вмикання” (код 01). Для виходу 
з “блоку вмикання” необхідно натиснути 
кнопку Reset (1). При першому вмиканні або 
вмиканні після тривалого простою пристрою 
може виникнути необхідність у виводі його 
з “блоку вмикання”. Якщо таке блокування 
відбувається д уже часто,  викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування Immergas).

Блокування термостату при перевищенні 
заданої температури. Під час нормальної 
р о б оти прис т р ою,  якщо з  причини 
якоїсь аномалії відбувається надмірне 
нагрівання всередині, котел переходить в 
режим блокування з причини перевищення 
вс тановленої  температ у ри (код 02) . 
Після необхідного охолодження вивести 
з “блокування з причини перевищення 
температури”, натиснувши кнопку Reset (1). 
Якщо таке блокування відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Аномалія термостату димових газів У режимі 
роботи, якщо труба виведення димових газів 
не працює як треба, вмикається термостат 
димових газів і блокує котел (код 03). Котел 
вмикається автоматично через 30 хвилин у 
разі відновлення нормальних умов роботи 
без необхідності його перезапуску. Якщо 
на протязі менш, ніж 2 годин термостат 
димових газів вмикається три рази, котел 
після блокування (код 03) вимагає ручного 
втручання, за допомогою натискання кнопки 
Reset (1). Якщо ця аномалія відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Електромеханічні контакти. Може статися, 
що при контакті опору запобіжного 
термостату або реле тиску димових газів 
(код 04) котел не вмикається; спробувати 
перезапустити котел, якщо аномалія 
з а л и ша є т ь с я ,  не о бх і д но  в и к л и к ат и 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування 
Immergas).

Аномалія датчика подачі Якщо плата 
виявляє аномалію датчика подачі (код 05), 
котел не вмикається; необхідно викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування 
Immergas).

Недостатній тиск в системі опалення. 
Визначений тиск води в контурі опалення 
(код 10) недостатній для гарантії справної 
роботи котла. Переконайтеся в тому, що тиск 
в контурі опалення складає 1-1,2 бари.

Перешкоди полум'я. Може статися при 
перешкодах системи збору даних або 
аномалії контролю за полум'ям (код 20); 
спробувати перезапустити котел, якщо 
аномалія залишається, необхідно викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
з Центру технічного обслуговування 
Immergas).

Циркуляція води недостатня. Має місце при 
перенагріванні котла з причин недостатньої 
циркуляції води в основній системі (код 27); 
причиною цього може бути:

- недостатня циркуляція системи; перевірити, 
щоб не було закритих проміжних кранів на 
системі опалення, а також щоб система була 
повністю вільної від повітря (звільнена від 
повітря);

- заблокований циркулятор; необхідно 
провести зблокування циркулятора.

Якщо таке блокування відбувається дуже 
часто, викликати уповноважену технічну 
службу (наприклад, Центр технічного 
обслуговування Immergas).

Втрата зв'язку з Дистанційним пультом 
управління. Відбувається через 1 хвилину 
після втрати зв 'язк у між котлом та 
Дистанційним пультом управління (код 31). 
Для перезапуску усунути код помилки та 
дати напругу на котел. Якщо таке блокування 
відбувається д уже часто,  викликати 
уповноважену технічну службу (наприклад, 
Центр технічного обслуговування Immergas).

Вимикання котла. Натисну ти кнопку 
( 2  М а л .  2 - 1 )  ( )  і  в т р и м у в а т и , 
поки на дисплеї не з'явиться символ  
( ).

N.B.: в цих умовах котел все ще є під 
напругою.

Вимкну ти зовнішній вимикач котла 
та закрити газовий кран по лінії перед 
пристроєм. На залишати котел ввімкненим, 
якщо він не використовується тривалий час.

2.9 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Стрілка манометру котла повинна вказувати 
на значення між 1 та 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній 
системі) необхідно відновити рівень за 
допомогою крану наповнення, що знаходиться 
в нижній частині котла (Мал. 2-2).

N.B.: після виконання цієї операції закрити 
кран.
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Kazanın ateşlenmesi. Cihazı yakarak, çalıştır-
madan evvel manometre üzerinde yer alan ibreye 
(7) bakmak suretiyle mevcut su değerinin 1 ÷ 1,2 
bar arasında olmasını kontrol edin.
- Kazanın ana girişindeki gaz musluğunu açın.
- Düğmeye (2) basın ve kazanı Yaz ( ) veya Kış 

( ) konumuna getirin 
 NOT: düğmeye (2), Stand-by (  ), Yaz (  

) veya Kış (  ) fonksiyonlara geçmek için 
gereken süre kadar basılmalıdır.

 Dikkat: bir fonksiyondan diğerine geçtikten 
sonra, bir sonraki fonksiyona geçmek için 
düğme serbest bırakılmalıdır.

Yaz ( ) fonksiyonu seçildikten sonra kullanma 
suyu sıcaklığı (3-4) numaralı düğmeler aracılı-
ğıyla ayarlanır.

Kış ( ) fonksiyonu seçildikten sonra tesisat 
suyunun sıcaklığı (5-6) numaralı düğmelerle 
ayarlanırken, kullanma suyunun sıcaklığı (3-4) 
numaralı düğmelerle ayarlanır; (+) düğmesine 
basıldığında sıcaklık artar, (-) düğmesine basıl-
dığında azalır.

Bu andan itibaren kazan otomatik olarak çalışır. 
Isı talebi yoksa (kullanma suyu veya ısıtma), 
aynı şekilde alevsiz beslemeli kazan durumunda 
olduğu gibi kazan kendini bekleme konumuna 
getirir. Brülörün her yanışında gösterge üzerinde 
alev mevcudiyetini gösteren ilgili sembol (15) 
görüntülenir.

2.5 HATA VE ARIZA HALLERİNİN 
BİLDİRİLMESİ.

Kazan göstergesinin ışıkları herhangi bir arıza 
durumunda yeşilden kırmızıya döner ve ayrıca 
gösterge üzerindeki tabloda hata kodları yanıp 
söner.

İşaretlenmiş anormallik codice
hata

Ateşleme eksikliği engeli 01
Emniyet termostatı arızası (aşırı 
ısınmadan ötürü) 02

Atık gaz termostatında arıza 03
Elektromekanik temaslar 04
Çıkış sondasında arıza 05
Tesisat basıncı yeterli değil 10
Parazit alev 20
Yetersiz sirkülasyon 27
Uzaktan kumanda iletişim kaybı 31

Ateşleme eksikliği nedeniyle bloke olma. Her 
ortam ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi 
talebinde otomatik olarak ateşlenir. 10 saniye 
içerisinde brülörün ateşlemesi gerçekleşmezse 
kazan “ateşleme engellemesine" girer (kod 01). 
“Ateşleme engelinin” giderilebilmesi amacıyla 
Reset (1) düğmesine basılması gerekmektedir. 
Cihazın ilk çalıştırılmasında veya uzun bir süre 
çalıştırılmamasından sonra “ateşleme engeli” ha-
linin kaldırılması için müdahalede bulunulması 
gerekebilir. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması 
halinde uzman bir firmaya müracaat edin (me-
sela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Termostatı aşırı ısı engeli. Normal çalışma 
evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içe-
ride aşırı ısınma oluşursa kazan aşırı ısınmadan 
ötürü engelleme safhasına girer (kod 02). Gerekli 
soğumayı müteakiben “aşırı ısıdan dolayı arıza 
durumunu” Rset (1) düğmesine basmak suretiyle 
giderin. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması ha-
linde uzman bir firmaya müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Atık gaz termostatında arıza. Kazan çalışırken 
atık gaz tahliye kanalı düzgün çalışmazsa atık gaz 
termostatı devreye girerek kazanı bloke eder (kod 
03). Normal koşullar tekrar sağlandığında kazan 
30 dakika sonra resetlenmesine gerek kalmadan 
kendiliğinden çalışır. Atık gaz termostatının iki 
saatten az süre içinde üç kez devreye girmesi 
halinde, kazan bloke olduktan sonra (kod 03) 
Reset (1) düğmesine basılarak çalıştırılmalıdır. 
Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat edin (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Elektromekanik temaslar. Emniyet termostatı-
nın veya atık gaz basınç şalterinin rezistif kontak 
oluşması halinde (kod 04) meydana gelir ve 
kazan çalışmaz; kazanı resetlemeyi deneyin ve 
arıza devam ederse uzman bir firmaya (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisi) müracaat edin.

Gönderme sonda anormalliği. Tesisat akta-
rımına ait gönderim sondasında (kod 05) ana 
kart tarafından arıza tespit edilmesi halinde ve 
kazanın çalışmaması durumunda uzman bir 
firmaya müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisine).

Tesisat basıncı yeterli değil. Kombinin sağlıklı ve 
düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç 
tesisat içerisinde tespit edilemiyor (kod 10). Tesisat 
basıncının 1÷1,2 bar olmasını kontrol ediniz.

Parazit alev. Alev kontrol veyahut da tesisat al-
gılamasının arızalı çalışmasından ötürü oluşması 
halinde (kod 20) kazan devreye girmez; kazanı 
resetlemeye çalışın, çalışmaması halinde yetkili 
bir firmaya müracaat edin (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Yetersiz su devirdaimi. Ana devrede yetersiz 
su devr-i daimi olmasından ötürü oluşan aşırı 
ısınma halinde oluşur (kod 27); sebepleri aşağı-
dakilerden biri olabilir,

- tesisatta yetersiz devr-i daim; devrede hava 
olmamasından emin olun ve gerekirse radya-
törlerin havasını alın (hava boşaltımı);

- devr-i daim arızalı; devr-i daim arızasının 
giderilmesi gerekir.

Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir firmaya müracaat edin (mesela Im-
mergas Yetkili Teknik Servisi).

Uzaktan Kumanda ile iletişim kaybı. Kazan 
ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin 
kesilmesinden 1 dakika sonra oluşur (kod 31). 
Hata kodunu resetlemek için, kazanın elektriğini 
kesin ve yeniden elektrik verin. Bu durumun 
sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir firmaya 
müracaat edin (mesela Immergas Yetkili Teknik 
Servisi).

Kazanın kapatılması. Göstergede ( ) sembolü 
görüntülene kadar düğmeye (2 Şekil 2-1) (
) basın.

NOT: bu koşullarda kazan hala gerilim altın-
dadır.

Kazan dışında yer alan ana şalteri devre dışı bıra-
kın ve cihaz girişindeki gaz musluğunu kapatın. 
Kazanınızın uzun süreli olarak kullanılmaması 
durumunda gereksiz olarak devrede bırakmayın.

2.6 KALORİFER TESİSAT BASINCININ 
YENİDEN AYARLANMASI.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak kont-
rol edin. Kazan manometre ibresinin 1 ile 1,2 bar 
arasında bir tam değer göstermesi gerekmektedir.
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi du-
rumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) kazanın alt 
kısmında yer alan doldurma musluğu vasıtasıyla 
basıncın doğru değere ulaştırılması gerekmektedir 
(Şek. 2-2).

NOT: işlemin sonunda dolum musluğunu 
kapatın.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere varıyor-
sa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda uzman personel müdahalesi talep 
edin.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik per-
sonele müracaat edilmelidir.

2.7 TESİSATIN BOŞALTILMASI.
Tesisatın boşaltılabilmesi amacıyla tesisat boşalt-
ma musluğu müdahalede bulunmak gerekmek-
tedir (Şek. 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum mus-
luğunun kapalı olduğundan emin olun.
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Encendido de la caldera. Antes de realizar 
el encendido, comprobar que la instalación 
contenga suficiente agua a través de la aguja 
del manómetro (7) que deberá indicar un valor 
entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Abra la llave del gas situada antes de la caldera.
- Presionar el pulsador (2) y llevar la caldera a la 

posición verano ( ) o invierno ( ). 
 IMPORTANTE: el botón (2) se tiene que pre-

sionar durante el tiempo necesario que permite 
pasar a la función de Stand-by (  ), Verano (

 ) o Invierno (  ).
 Atención: después de cada pasaje hay que soltar 

el botón para pasar a la función siguiente.
Una vez seleccionado el funcionamiento en la 
posición verano ( ), la temperatura del agua 
sanitaria será regulada por los pulsadores (3-4).

Una vez seleccionado el funcionamiento en la 
posición verano ( ), la temperatura del agua 
de la instalación será regulada por los pulsadores 
(5-6), mientras para regular la temperatura del 
agua sanitaria se utilizan los pulsadores (3-4), 
presionando el (+) la temperatura aumenta, 
presionando el (-) disminuye.

A partir de este momento la caldera funciona 
automáticamente. Cuando no se requiere pro-
ducción de calor (calefacción o producción de 
agua caliente sanitaria), la caldera se encuentra 
en modo “espera”: caldera alimentada y sin llama. 
Cada vez que el quemador se enciende, la pantalla 
visualiza el símbolo (15) correspondiente de 
presencia de llama.

2.5 INDICACIONES DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

La iluminación de la pantalla de la caldera, en 
caso de anomalía, cambia de verde a rojo, además 
en la pantalla aparecen los correspondientes 
códigos de errores que se muestran en la tabla.

Anomalía señalada código
error

Bloqueo por fallo de encendido 01
Bloqueo por termostato de seguri-
dad (sobretemperatura) 02

Anomalía del termostato de 
humos. 03

Contactos electromecánicos 04
Anomalía de la sonda de ida 05
Presión de instalación insuficiente 10
Llama parásita 20
Circulación insuficiente 27
Pérdida de la comunicación con el 
mando remoto 31

Bloqueo por fallo de encendido. Cada vez que 
se requiere calefacción ambiente o agua caliente 
la caldera se enciende automáticamente. Si el 
quemador no se enciende en un tiempo de 10 
segundos, la caldera activa el "bloqueo por fallo 
de encendido" (código 01). Para eliminar el 
“bloqueo de encendido", es necesario presionar 
el pulsador de Reset (1). No es extraño que 
durante el primer encendido o después de un 
período prolongado de inactividad del aparato 
sea necesario solucionar un posible “bloqueo por 
fallo de encendido”. Si esta anomalía tiene lugar 
frecuentemente, llame a una empresa habilitada 
(por ejemplo, al servicio de asistencia técnica 
de Immergas).

Bloqueo termostato por sobretemperatura. Si, 
durante el régimen normal de funcionamiento, se 
produce, por causa de una anomalía, un excesivo 
sobrecalentamiento interno, la caldera efectúa 
un bloqueo por sobretemperatura (código 02). 
Después de haber enfriado de manera adecuada, 
eliminar el "bloqueo por sobretemperatura" pre-
sionando el pulsador Reset (1). Si esta anomalía 
tiene lugar frecuentemente, llame a una empresa 
habilitada (por ejemplo, al servicio de asistencia 
técnica de Immergas).

Anomalía del termostato de humos. Si durante 
el régimen de funcionamiento, el conducto de 
evacuación de humos no funciona correctamente, 
el termostato de humos efectúa el bloqueo de la 
caldera (código 03). Si se restablecen las condicio-
nes normales, es decir sin necesidad de resetear la 
caldera, ésta vuelve a arrancar automáticamente 
después de 30 minutos. Si el termostato de humos 
interviene tres veces en menos de dos horas, la 
caldera después del bloqueo (código 03), debe ser 
rearmada manualmente presionando el pulsador 
de Reset (1). Si la anomalía continúa es necesario 
llamar a un técnico autorizado (por ejemplo el 
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Contactos electromecánicos. Se produce en 
caso de un contacto resistivo del termostato de 
seguridad, del presostato humos (código 04) la 
caldera no arranca; intentar resetear la caldera. 
Si la anomalía persiste será necesario que inter-
venga una empresa autorizada (por ejemplo el 
Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

Anomalía de la sonda de ida. Si la tarjeta detecta 
una avería en la sonda de ida (código 05), la 
caldera no arranca y será necesario llamar a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

Presión de instalación insuficiente. La presión 
detectada del agua en el circuito de calefacción 
(código 10) no es suficiente para garantizar el 
funcionamiento correcto de la caldera. Comprobar 
que la presión de la instalación esté entre 1÷1,2 bar.

Llama parásita. Sucede en caso de dispersión del 
circuito de detección o anomalía en el control de 
llama (código 20); intente resetear la caldera. Si 
la anomalía persiste será necesario llamar a una 
empresa autorizada (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

Circulación de agua insuficiente. Por sobreca-
lentamiento de la caldera debido a insuficiente 
circulación de agua en el circuito primario 
(código 27); las causas posibles son:

- poca circulación en la instalación; comprobar 
que no exista una llave de paso cerrada en el 
circuito de calefacción y que la instalación esté 
completamente libre de aire (purgada);

- Circulador bloqueado; hay que desbloquear el 
circulador.

Si esta anomalía tiene lugar frecuentemente, 
llame a una empresa autorizada (por ejemplo, 
al servicio de asistencia técnica de Immergas).

Pérdida de comunicación con el Mando 
Remoto. Tiene lugar 1 minuto después de la 
interrupción de la comunicación entre la caldera 
y el mando remoto (código 31). Para resetear 
el código de error, quite y luego vuelva a su-
ministrar tensión a la caldera. Si esta anomalía 
tiene lugar frecuentemente, llame a una empresa 
autorizada (por ejemplo, al servicio de asistencia 
técnica de Immergas).

Apagado de la caldera. Presionar el botón (2 
Fig. 2-1) ( ) hasta que en la pantalla aparezca 
el símbolo ( ).

IMPORTANTE: en estas condiciones la caldera 
debe considerarse todavía bajo tensión.

Desconectar el interruptor omnipolar externo a 
la caldera y cerrar la llave de paso del gas situada 
antes de la entrada del gas a la caldera. No dejar 
la caldera inútilmente encendida si no debe ser 
utilizada durante un periodo prolongado.

2.6 RESTABLECIMIENTO DE LA 
PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

Controlar periódicamente la presión del agua de 
la instalación. La aguja del manómetro de la cal-
dera debe indicar un valor de entre 1 y 1,2 bares.
Si la presión es inferior a 1 bar (con la instalación 
fría) es necesario reponer agua a través del grifo 
situado en la parte inferior de la caldera (Fig. 2-2).

IMPORTANTE: cierre el grifo cuando se haya 
finalizado la operación.
Si la presión llega a valores cercanos a 3 bares 
existe el riesgo de que intervenga la válvula de 
seguridad.
En tal caso, solicitar la actuación de personal 
profesionalmente cualificado.

Si las bajadas de presión son frecuentes, solicite 
la intervención de personal profesionalmente 
cualificado, pues hay que eliminar la probable 
pérdida en la instalación.

2.7 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para poder realizar la operación de vaciado de 
la caldera, abrir el grifo de vaciado (Fig. 2-2).
Antes de realizar esta operación compruebe que 
el grifo de llenado esté cerrado.
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Включение бойлера. Перед включением, 
убедитесь, что в систему залита вода - стрелка 
манометра (7) должна показывать величину 
между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе 

бойлера.
- Нажать кнопку (2) и установить бойлер 

на Летний ( ) или Зимний ( ) режим 
работы. 

 Примечание: кнопку (2) на время, необхо-
димое для перехода на функцию ожидания 
(  ), Летнего (  ) или Зимнего режима (

 ).
 Внимание: после каждого перехода отпу-

стить кнопку, чтобы перейти на следующую 
функцию.

Выбирая летний режим работы ( ) тем-
пература ГВС регулируется при помощи 
кнопок (3-4).

Выбирая зимний режим работы ( ) темпе-
ратура воды отопительной системы регули-
руется при помощи кнопок (5-6), во то время 
как для регулирования ГВС, используются 
кнопки (3-4), нажаимая (+) температура 
увеличивается, нажимая (-) уменьшается.

Начиная с этого момента бойлер, работает 
в автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды), бойлер переходит в состо-
яние “ожидания” то есть бойлеру подается 
питание, но отсутствует пламя. Каждый раз 
при зажигании горелки, на дисплее отобра-
жаеться соотвествующи символ (15) наличия 
пламени.

2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При аварии на бойлере освещение дисплея 
переключается с красного на зелёный, а также 
появляются соответствующие соды ошибок, 
перечисленные в таблице.

Отображённая неполадка код
ошибка

Блокировка зажигания 01
Блокировка термостата (защит-
ная функция) при перегреве 02

Неполадка термостата выхлоп-
ных газов 03

Электромеханические контакты 04
Неисправность термопары. 05
Недостаточное давление 
установки 10

Помехи пламени 20
Недостаточная циркуляция 27
Потеря коммуникации Дистан-
ционного Управления 31

Блокировка зажигания При каждом запросе 
на обогрева помещения или производство 
ГВС, происходит автоматическое зажигание 
горелки бойлера. Если в течении 10 секунд 
не считывается включение горелки, бойлер 
переходит в "блокирование зажигания" (код 
01). Для снятия “блокировки включения” 
необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) 
(1). При первом включении агрегата или 
после его продолжительного простоя может 
потребоваться устранение “блокировки 
зажигания”. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к уполномоченной 
организацие (например, из Сервисной служ-
бы фирмы Immergas).

Блокировка реле давления сверхтемперату-
ры. Во время нормального режима работы, 
если при неполадке появляется внутренний 
перегрев, бойлер блокируется по перегреву 
(код 02). После соответствующего охлажде-
ния, удалить "блокирование по перегреву" 
нажима на кнопку Reset (Сброс) (1). Если 
подобное явление часто повторяется, обрати-
тесь к уполномоченной организацие (напри-
мер, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неполадка термостата выхлопных газов. 
Если во время нормального режима работы 
канал дымоудаления не функционирует 
должным образом, срабатывает реле давле-
ния дыма, блокируя бойлер (код 03). Бойлер 
запускается автоматически после 30 минут 
при возобновлении работы в нормальных 
условиях, без необходимости операции сбро-
са. При трёх срабатываниях реле давления 
дыма за два часа, бойлер после блокирования 
(код 03) нуждается в ручном подключении 
к работы при нажатии на кнопку Reset (1). 
Если неполадка не устраняется; в этом случае 
следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы 
фирмы Immergas). 

Электромеханические контакты. Появля-
ется при резистивном контакте предохра-
нительного термостата, реле давления дымов 
или реле давления установки (код 04) бойлер 
не запускается; попробуйте выключить и 
включить бойлер, если неполадка не устраня-
ется, вызвать квалифицированного техника 
(например, Авторизированной Сервисной 
Службой компании Immergas).

Неисправность термопары. Если при 
включении электронный блок обнаружит 
неисправность термопары установки (код 
05), включения бойлера не произойдет. В 
этом случае следует обращаться к специ-
ализированной организацие (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Недостаточное давление установки. Не 
происходит достаточного измерения давления 
воды в системе отопления, (код 10) для 
гарантирования правильной работы бойлера. 
Проверить, что давление установки, находиться 
в диапазоне  1÷1,2 бар.

Помехи пламени. Возникает в случае потерь 
на данном контуре или при неполадках кон-
троля пламени (код 20); попробовать вклю-
чить и выключить бойлер, если неполадка не 
устраняется, вызвать квалифицированную 
организацию (например, из Сервисной служ-
бы фирмы Immergas).

Недостаточная циркуляция воды. Это 
происходит в случае перегрева бойлера, вы-
званного недостаточной циркуляцией воды в 
первичном контуре (код 27); причины этого 
могут быть следующие:

- недостаточная циркуляция воды в системе; 
убедитесь, что отопительная система не 
перекрыта каким-нибудь вентилем и что в 
ней нет воздушных пробок (воздух страв-
лен);

- заблокирован циркуляционный насос; 
необходимо принять меры по его разбло-
кировке.

Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к уполномоченной организацие 
(например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлени-
ем. Возникает после 1 минуты потери связи 
между бойлером и дистанционным управле-
нием (код 31). Для того, чтобы сбросить код 
ошибки, отключить и вновь подать напряже-
ние к бойлеру. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к уполномоченной 
организацие (например, из Сервисной служ-
бы фирмы Immergas).

Выключение бойлера. Нажать на кнопку (2 
Илл. 2-1) ( ) пока на дисплее не появиться 
значок ( ).

ПРИМЕЧАНИЕ: в настоящих условиях 
бойлер считается под напряжением.

Отключить внешний однополярный выклю-
чатель бойлера и закрыть газовый вентиль, 
расположенный перед агрегатом. Если бойлер 
не используется в течение длительного време-
ни, не оставляйте его включенным.

2.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды 
в системе. Стрелка манометра на бойлере 
должна показывать значение от 1 до 1,2 бар.
Если давление ниже 1 бар (при холодной си-
стеме), необходимо восстановить давление с 
помощью крана наполнения, расположенного 
в нижней части бойлера (Илл. 2-2).

ПРИМЕЧАНИЕ: закрыть кран наполнения 
в конце операции.
Если давление доходит до величины около 3 
бар появляется риск срабатывания предохра-
нительного клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью 
к квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту; между 
тем следует устранить возможные утечки.

2.7 СЛИВ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте вен-
тиль слива установки (Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.
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Allumage de la chaudière. 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 ( ). 
 N.B. : le bouton (2) doit être tenu appuyé pen-

dant le temps nécessaire qui permet de passer 
à la fonction Stand-by (  ), Été (  ) ou Hiver 
(  ).

 Attention  : après chaque passage le bouton 
doit de toute façon être relâché pour passer à 
la fonction successive.

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), alors 
que pour régler la température de l'eau sanitaire 
il faut toujours utiliser les boutons (3-4), en 
appuyant sur (+) la température augmente et en 
appuyant sur (-) elle diminue.

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.

En cas d'anomalie, l'éclairage de l'écran de la 
chaudière change, il passe du vert au rouge et, 
de plus, les codes d'erreurs clignotants énumérés 
dans le tableau s'affichent.

Anomalie signalée code
erreur

Blocage allumage raté 01
Blocage thermostat (sécurité) 
surchauffe 02

Anomalie thermostat de fumées 03
Contacts électromécaniques 04
Anomalie sonde refoulement 05
Pression installation insuffisante 10
Flamme parasite 20
Circulation insuffisante 27
Perte de communication Com-
mande à Distance 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 
une entreprise agréée (par exemple le Service 
d'Assistance Technique Immergas).

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 une entreprise agréée 
(par exemple le Service d'Assistance Technique 
Immergas).

Anomalie thermostat de fumées. Pendant le 
régime de fonctionnement, si le conduit d'éva-
cuation des fumées ne fonctionne pas correc-
tement, 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 
interventions du thermostat des fumées en moins 
de deux heures, la chaudière nécessite, après le 
blocage (code 03), d'un réarmement manuel en 
appuyant sur le bouton de Réinitialisation (1). 
Si l'anomalie persiste, contacter un technicien 
qualifié (par exemple le Service d'Assistance 
Technique Immergas).

Contacts électromécaniques. Est constaté en 
cas de contact résistif du thermostat de sécurité 
et du pressostat des fumées (code 04), la chau-
dière ne démarre pas ; essayer de la réinitialiser, 
si l'anomalie persiste il est nécessaire d'appeler 
une entreprise agréée (par exemple le Service 
d'Assistance Technique Immergas).

Anomalie de la sonde de refoulement Si la carte 
détecte une anomalie sur la sonde de refoulement 
(code 05) la chaudière ne démarre pas  ; il est 
nécessaire de contacter une entreprise agréée 
(par exemple le Service d'Assistance Technique 
Immergas).

Pression de l'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. Vérifier que la pression de l'instal-
lation soit comprise entre 1÷1,2 bar.

Flamme parasite. Est constaté en cas de disper-
sion du circuit de détection ou d'anomalie lors 
du contrôle de la flamme (code 20) ; essayer de 
réinitialiser la chaudière, si l'anomalie persiste, il 
est nécessaire de contacter une entreprise agréée 
(par exemple le Service d'Assistance Technique 
Immergas).

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 
une entreprise agréée (par exemple le Service 
d'Assistance Technique Immergas).

Perte de communication avec la Commande à 
Distance. Est constaté après 1 minute de perte 
de communication entre la chaudière et la com-

mande à distance (code 31). Pour réinitialiser le 
code d'erreur, couper et remettre la tension à la 
chaudière. Si le phénomène se produit souvent, 
contacter une entreprise agréée (par exemple 
le Service d'Assistance Technique Immergas).

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

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

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 chau-
dière, actionner le robinet de vidange (Fig. 2-2).
Avant d'effectuer cette opération, s'assurer que le 
robinet de remplissage soit fermé.
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Boiler ignition. Before ignition make sure the 
heating system is filled with water and that the 
manometer (7) indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press key (2) and set the boiler on Summer (

) or Winter ( ). 
 N.B.: the button (2) must be pressed and 

held for the time required to switch from the 
Stand-by (  ), Summer (  ) or Winter (  ) 
function.

 Attention: after each switch the button must 
in any case be released to switch to the next 
function.

When in summer position ( ) the domestic 
hot water temperature is adjusted with the but-
tons (3-4).

When the winter position is selected ( ) the 
system water temperature is adjusted with the 
buttons (5-6), whilst the domestic hot water 
temperature is adjusted using the buttons (3-4), 
by pressing (+) to increase and (-) to reduce the 
temperature.

From this moment the boiler functions auto-
matically. With no demand for heat (heating or 
domestic hot water production) the boiler goes 
to “standby” function, equivalent to the boiler 
being powered without presence of flame. Each 
time the boiler ignites, the relative flame present 
symbol is displayed (15).

2.5 TROUBLESHOOTING.
In the event of an anomaly the boiler backlight 
turns from green to red on and the relative error 
codes, listed in the table, flash on the display.

Anomaly signalled code
error

No ignition block 01
Over-heating (safety) thermostat 
block 02

Flue safety thermostat anomaly 03
Electro-mechanical contacts 04
Flow probe anomaly 05
Insufficient system pressure 10
Parasite flame 20
Insufficient circulation 27
Loss of remote control commu-
nication 31

Ignition block. The boiler ignites automatically 
with each request for room heating or hot water 
production. If the burner does not ignite within 
10 seconds, the boiler goes into "ignition block" 
(code 01). To eliminate “ignition block” the Reset 
button (1) must be pressed. On commissioning 
or after extended appliance downtime, it may 
be necessary to eliminate the “ignition block”. If 
this phenomenon occurs frequently, contact an 
authorised company (e.g. Immergas After-Sales 
Technical Assistance Service).

Overheating thermostat block. During normal 
operation, if a fault causes excessive overheating 
internally, the boiler goes into overheating block 
(code 02). After allowing to cool, eliminate the 
"overheating block" by pressing the Reset key (1). 
If this phenomenon occurs frequently, contact an 
authorised company (e.g. Immergas After-Sales 
Technical Assistance Service).

Flue safety thermostat anomaly. If the flue 
evacuation pipe does not work properly during 
functioning, the flue thermostat intervenes by 
blocking the boiler (code 03). The boiler will 
automatically restart after 30 minutes if normal 
conditions resume without having to be reset. 
If the flue thermostat intervenes 3 times in less 
than two hours (code 03), it is necessary to reset 
the boiler manually by pressing the Reset button 
(1). If this anomaly persists, contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas After-
Sales Service).

Electro-mechanical contacts This occurs when 
the safety thermostat, the fume pressure switch or 
the system pressure switch do not work properly 
(code 04). The boiler does not start; try resetting 
the boiler. If the anomaly persists contact an 
authorised company (e.g. Immergas After-Sales 
Technical Assistance Service).

Delivery probe anomaly If the board detects an 
anomaly on the flow probe (code 05), the boiler 
will not start; contact an authorised company 
(e.g. Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service).

Insufficient system pressure. Water pressure 
inside the heating system (code 10), sufficient to 
guarantee the correct functioning of the boiler, 
is not detected. Check that the system pressure 
is between 1÷1.2 bar.

Parasite flame. This occurs in the event of a leak 
on the detection circuit or anomaly in the flame 
control unit (code 20); try to reset the boiler. 
If the anomaly persists contact an authorised 
company (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

Insufficient water circulation. This occurs if 
the boiler overheats due to insufficient water 
circulating in the primary circuit (code 27); the 
causes can be:

- low system circulation; check that no shut-off 
devices are closed on the heating circuit and 
that the system is free of air (deaerated);

- pump blocked; free the pump.
If this phenomenon occurs frequently, contact an 
authorised company (e.g. Immergas After-Sales 
Technical Assistance Service).

Loss of Remote Control communication. This 
occurs 1 minute after loss of communication 
between the boiler and the remote control (code 
31). To reset the error code, remove and re-apply 
voltage to the boiler. If this phenomenon occurs 
frequently, contact an authorised company (e.g. 
Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service).

Boiler shutdown. Press the button (2 Fig. 2-1) 
( ) until the symbol ( ) appears on the 
display.

N.B.: in these conditions the boiler is still 
powered.

Disconnect the external omnipolar boiler switch 
and close the gas cock upstream of the appliance. 
Never leave the boiler switched on if left unused 
for prolonged periods.

2.6 RESTORING CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler manometer should read a pressure 
between 1 and 1.2 bar.
If the pressure is below 1 bar (with the circuit cool) 
restore normal pressure via the filling cock located 
in the lower part of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the filling cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case contact a professional technician 
for assistance.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the pos-
sible system leakage.

2.7  SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling valve is 
closed.
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Уключэнне катла .  Перад уключэннем 
пераканайцеся, што сістэма запоўнена вадой, 
праверыўшы, што манометр (7) паказвае на 
значэнне ад 1 ÷ 1,2 бар.
-  Адкрыйце газавы кран перад катлом.
- Націсніце кнопку (2) і пастаўце кацёл у 

становішча Лета ( ) ці Зіма ( ). 
 Заўвага:кнопка (2) павінна быць націснута 

напрацягу адпаведнага часу да пераходу 
да функціі чакання ( ), Лета ( ) ці Зіма  
( ).

 Увага: пасля кожнага кроку кнопка 
неабходна адпушчаць, аднак, каб перайсці 
да наступнай функцыі. 

Устанавіце працу на становішчы Лета ( ) 
тэмпература вады рэгулюецца з дапамогай 
кнопак (3-4).

Пры выбары функціі Зіма ( ) тэмпературы 
вады сістэмы рэгулюецца з дапамогай кнопак 
(5-6), а таксама для рэгулявання тэмпературы 
гарачай вады заўсёды выкарыстоўвайце 
кнопкі (3-4), націснуўшы на кнопку (+) 
тэмпература павялічваецца, націснуўшы (-) 
памяншаецца.

З  г э т а г а  мом а н т у,  к а ц ёл  п р а ц у е  ў 
аўтаматычным рэжыме. Пры адсутнасці 
неабходнага цяпла (ацяплення або гарачай 
вады), кацёл пераходзіць у рэжым "чакання" 
эквівалентны катлу, які сілкуецца без 
полымя. Кожны раз пры ўключэнні гарэлкі 
адлюстроўваецца адпаведны знак (15) 
наяўнасці полымя.

2.5 СІГНАЛІЗАЦЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ 
І АНАМАЛІІ.

Высвечвацца на дысплеі катла ў выпадку 
выхаду з ладу і змяняецца з зялёнага 
на  чырв оны,  а  т а кс ама  на  дысп леі 
адлюстроўваюцца перарывістыя коды 
памылак, пералічаных у табліцы.

Сігналізацыя аб анамаліі код
памылка

Адсутнасці блакіроўкі 
падключэння 01

Блакіроўка тэрмастата (бяспекі) 
пры перагрэве 02

Анамалія тэрмастата дыма 03
Электрамеханічныя кантакты 04
Анамалія датчыка расходу 05
Недостаточное давление 
установки 10

Паразітарнае полымя 20
Недастатковая цыркуляцыя 27
Страта кантролю 
Дістанцыйнага кіравання 31

Адсу тнасці блакіроўкі падключэння.
Пры любом запыце ацяплення або гарачай 
вады кацёл ўключыцца аў таматычна. 
Калі на працягу 10 секунд гарэлка не 
ўключаецца, кацёл знаходзіцца ў "блакіроўцы 
падключэння" (код 01). Для выдалення 
"блакіроўкі падключэння", вы павінны 
націснуць кнопку Reset (1). У першы 
раз ці пасля доўгага бяздзеяння сістэме 
можа спатрэбіцца выдаленне "блакіроўкі 
падключэння". Калі гэта з'ява паўтараецца 
часта, звярніцеся да кваліфікаванай кампаніі 
(напрыклад, Аўтарызованай тэхнічнай 
дапамогі Immergas).

Блакіроўка тэрмастата (бяспекі) пры 
перагрэве. Падчас стандартнай працы 
сістэмы ў выпадку няспраўнасці, пры 
празмернам ўнутранам нагрэве, кацёл 
выключаецца (код 02). Пасля адпаведнага 
астуджэння неабходна выдаліць "блакіроўку 
пры перагэве", націснуўшы кнопку Reset 
(1). Калі гэта з'ява паўтараецца часта, 
звярніцеся да кваліфікаванай кампаніі 
(напрыклад, Аўтарызованай тэхнічнай 
дапамогі Immergas).

Анамалія тэрмастата дыма. Падчас рэжыму 
працы, калі канал выдалення не працуе 
належным чынам, уключаецца тэрмастат 
дыма, блакуючы кацёл (код 03). Кацёл 
аўтаматычна перазагрузіцца праз 30 хвілін, 
калі нармальныя ўмовы адноўлены без 
неабходнасці скідвання. У выпадку трох 
уключэнняў тэрмастата дыма менш чым 
за дзве гадзіны, кацёл пасля блакіроўкі 
(код 03) патрабуе ручнога скіду, які можна 
ажыцявіць, націснуўшы на кнопку Reset (1). 
Калі гэта з'ява паўтараецца часта, звярніцеся 
да кваліфікаванай кампаніі (напрыклад, 
Аўтарызованай тэхнічнай дапамогі Immergas).

Электрамех анічныя кантакты. Ка лі 
адбываецца ў выпадку рэзістыўнага кантакту 
тэрмастата бяспекі або датчыка ціску дыма 
(код 04) кацёл не запускаецца, паспрабуйце 
перазагрузіць кацёл, калі праблема не 
вырашаецца, вы павінны патэлефанаваць 
кваліфікаванай кампаніі (напрыклад, у 
службу тэхнічнай падтрымкі Immergas).

Анамалія датчыка расходу. Калі схема 
выяўляе няспраўнасць у датчыку расходу 
(код 05) кацёл не запускаецца, вы павінны 
патэлефанаваць кваліфікаванай кампаніі 
(напрыклад, у службу тэхнічнай падтрымкі 
Immergas).

Недостаточное давление установки. Не 
происходит достаточного измерения давления 
воды в системе отопления, (код 10) для 
гарантирования правильной работы бойлера. 
Проверить, что давление установки, находиться 
в диапазоне  1÷1,2 бар.

Паразітарнае полымя. Адбываецца ў 
выпадку дысперсіі контуру выяўлення 
або няспраўнасці ў кантролі полымя (код 
20); паспрабуйце скінуць наладкі катла, 
калі праблема не ўхіленая, вы павінны 
патэлефанаваць кваліфікаванай кампаніі 
(напрыклад, у службу тэхнічнай падтрымкі 
Immergas).

Нед а с т атков ая цырк уляцыя в а ды. 
Адбываецца ў тым выпадку, калі ёсць 
перагрэў катла з-за дрэннай цыркуляцыі вады 
ў першасным контуры (код 27); прычынамі 
могуць быць:

- д р э н н а  ц ы р к у л я ц ы я  ў  с і с т э м е ;  і 
пераканайцеся, што няма клапана на схеме 
ацяплення і сістэма цалкам вольныя ад 
паветра (вентыляваная);

- п о м п а  з а б л а к а в а н а ;  н е а б х о д н а 
разблакіраваць помпу.

Калі гэта з'ява паўтараецца часта, звярніцеся 
да кваліфікаванай кампаніі (напрыклад, 
Аў т арыз ов а на й т эхні чна й да памог і 
Immergas).

Страта сувязі з Дістанцыйным кіраваннем.
Адбываецца пасля 1 хвіліны падзення сувязі 
паміж катлом і пультам дыстанцыйнага 
кіравання (код 31). Для скіду кода памылкі 
выключыце і зноў уключыце напружанне 
катла. Калі гэта з'ява паўтараецца часта, 
звярніцеся да кваліфікаванай кампаніі 
(напрыклад, Аўтарызованай тэхнічнай 
дапамогі Immergas).

Выключэнне катла. Націсніце кнопку (2 Мал. 
2-1) ( ), пакцль на дысплее не з'явіцца сімвал  
( ).

ЗАЎВАГА: у гэтых умовах кацёл варта 
разглядаць як яшчэ пад напруджаннем.

Выключыце выключальнік па-за катлом і 
зачыніце газавы кран на ўваходзе ў блок. 
Не пакідаць кацёл падключаным без 
неабходнасці, калі ж не выкарыстоўваецца 
на працягу доўгага перыяду часу.

2.6 АДНАЎЛЕННЕ ЦІСКУ Ў СІСТЭМЕ 
АЦЯПЛЕННЯ.

Перыядычна правярайце ціск вады ў сістэме. 
Датчык ціску катлоў павінен паказаць 
значэнне ад 1 да 1,2 бар.
Калі ціск ніжэй за 1 бар (пры халоднай 
сістэме), неабходна забяспечыць аднаўленне 
праз заправачны клапан у ніжняй частцы 
катла (Мал. 02-02). 

ЗАЎВАГА: зачыніце впускной клапан пасля 
аперацыі.
Калі ціск дасягае значэнняў, блізкіх да 3 бара 
ёсць рызыка ўключэння ахоўнага клапана.
У гэтым выпадку неабходна звярнуцца да 
кваліфікаванага персаналу.

К а л і  в ы  в ы п р а б о ў в а е ц е  ч а с т ы я 
перапады ціску, звярніцеся па дапамогу 
да кваліфікаванага персаналу, паколькі 
выдаляецца магчымая страта сістэмы.

2.7 СПУСТАШЭННЕ СІСТЭМЫ.
Для таго каб дамагчыся спусташэння катла 
неабходна адкрыць зліўны клапан (Мал. 
02-02).
Перад гэтым пераканайцеся, што впускной 
клапан зачынены.
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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 انظر هذا الكتيب في 
القسم المخصص بالقائم بأعمال الصيانة في النقطة المتعلقة 

ب “الفحص والصيانة السنوية للجهاز”( وإلى عمليات فحص 
األداء التشغيلي للتأكد من مدى كفاءة الطاقة تطبيقاً للقواعد 

والقوانين والمعايير القومية واإلقليمية والمحلية المعمول بها 
في هذا الشأن.

يسمح  هذا األمر بالحفاظ على ثبات معايير توفير األمن 
والسالمة ومعدل الكفاءة والعمل العاليين الذين يميزان 

الغالية.
نقترح بإجراء عقود سنوية للنظافة والصيانة مع الفني 

المختص في منطقتكم.

تهوية	األماكن 		2.2
من الضروري أن يتدفق على األقل قدر الهواء الذي يتوافق 

مع المطلوب بسبب احتراق الغاز 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.

3.2		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؛

ب(  التأكد من فصل إمدادات الكهرباء والمياه والغاز عن 
الغالية.

في حالة القيام بأعمال أو عمليات صيانة في التركيبات 
والبنايات التي تقع بالقرب من أنابيب أو أجهزة تصريف 

عوادم االحتراق أو بالقرب من أي كماليات تشغيلية تخصها، 
قم بإطفاء الجهاز، وأثناء القيام بهذه األعمال والصيانة، يجب 

عمل 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.

ال تقم بترك أي أوعية أو حاويات لمواد قابلة لالشتعال في 
المكان الذي تم تركيب الجهاز فيه.

ممنوع وخطير سد مأخذ الهواء الخاص بتهوية األماكن التي 
يتم تثبيت الغالية فيها ولو حتى جزئيا.

ممنوع أيضا، نظرا لخطورته، تشغيل مداخن 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. على وجه الخصوص، يجب أن يكون للمدخنة 
المفتوحة إمداد صحيح بالهواء.

•  انتبه:	استخدام أي مكونات تعمل بالطاقة الكهربائية يتطلب 
مراعاة بعض القواعد األساسية وهى:

-  ال تقم بلمس الجهاز وهناك أجزاء مبللة في جسدك كما ال   
تلمسه وأنت حافي القدمين؛

-  ال تقم بشد الوصالت الكهربائية وال تجعل الجهاز   
عرضة للعوامل المناخية )كالمطر 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؛
-  في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة معينة، يستحسن   

فصل مفتاح اإليقاف والتشغيل تماماً عن التيار الكهربي.
مالحظة	هامة: درجات الحرارة التي تظهر على الشاشة 

لديها درجة تسامح تتراوح بين +/- 3 درجة مئوية بسبب 
ظروف بيئية ال عالقة لها بالغالية.

ال ينبغي أن يتم التخلص من المنتج في نهاية حياته التشغيلية 
مع النفايات المنزلية أو تركه في البيئة، بل يجب إزالته من 
قبل شركة مؤهلة مهنيا. للحصول على التعليمات الالزمة 

للتخلص من الجهاز يرجى مراجعة الشركة المصنعة.

4.2.	لوحة	األوامر	التشغيلية.

الشكل 2 ـ 1

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

عرض درجة الحرارة ورمز الخطأ 9   ـ  
 10 ـ وحدة القياس

 11 ـ تشغيل التدفئة
 12 ـ شتاء

 13 ـ صيف

القوة املزودة  14 ـ  
 15 ـ وجود الشعلة

ب
رتكي

بال
م 

قائ
ال

دم
تخ

س
امل

نة
صيا

بال
م 

قائ
ال

 11

إشعال	الغالية. 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.

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

   مالحظة:	الضغط على الزر )2( للوقت الالزم الذي يسمح 
باالنتقال إلى وظيفة االستعداد  ) (, الصيف ) ( أو 

الشتاء ) (.
   انتبه:	بعد كل خطوة، يجب تحرير الزر لالنتقال إلى 

الوظيفة التالية.
(  يتم ضبط  بعد اختيار التشغيل على وضع الصيف )

درجة حرارة المياه النظيفة بواسطة الزرين )3 ـ 4(.

(  يتم ضبط درجة  بعد اختيار التشغيل على وضع الشتاء )
حرارة المياه في التجهيز عن طريق الزرين )5 ـ 6(، لضبط 

درجة حرارة الماء يستخدم دائما الزران  )3 ـ 4(، عن 
طريق الضغط على الزر )+( لزيادة درجة الحرارة وعن 

طريق الضغط على الزر )-( لتخفيضها.

تبدأ الغالية منذ هذه اللحظة في العمل بشكل 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
تتغير إضاءة شاشة الغالية في حالة وجود عطل من اللون 

األخضر إلى اللون األحمر، وأيضا تظهر على الشاشة رموز 
الخطأ المذكورة في الجدول.

كودالخلل	المشار	إليه
الخطأ

01توقف سيب عدم االشتعال
توقف ترموستات )األمان( درجة الحرارة 

02المفرطة

03خلل في ترموستات عوادم االحتراق
04مالماسات كهروميكانيكية

05خلل في مسبار الدفع أو التدفق
10نقص في ضغط الشبكة

20شعلة لهب تطفلية
27نقص في معدل التدوير

31فقدان االتصال بنظام التحكم عن بعد.

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

زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط )1(. عند اإلشعال 
األول وبعد عدم عمل الجهاز لفترة طويلة قد يصبح من 

الضروري التدخل إللغاء حالة “توقف عملية اإلشعال”. إذا 
ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الضروري 

استدعاء شركة مؤهلة )على سبيل المثال مركز خدمة 
.)IMMERGAS العمالء والدعم الفني

توقف		في	الترموستات	مع	زيادة	كبيرة	في	درجة	الحرارة. 
لو حدث خلل معين أثناء عمل الغالية تسبب في ارتفاع كبير 
في درجة الحرارة الداخلية، تتوقف الغالية عن العمل نتيجة 
للزيادة الكبيرة في درجة الحرارة فوق المعدل العادي )كود 

02(. 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 
شركة مؤهلة )على سبيل المثال مركز خدمة العمالء والدعم 

.)IMMERGAS الفني

خلل	في	ترموستات	عوادم	االحتراق خالل فترة التشغيل، 
إذا كان مجرى إخالء الدخان ال يعمل بشكل صحيح، يتدخل 
ترموستات األدخنة بإيقاف الغالية )الكود 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 
الضغط على الزر "إعادة تهيئة" )1(. إذا تكرر أو استمر 

حدوث هذا الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري 
طلب يد المساعدة من فني مختص مؤهل ) مثل مركز خدمة 

.)IMMERGAS العمالء وتقديم الدعم الفني

مالماسات	كهروميكانيكية يحدث وقف الثرموستات في 
حالة التالمس المقاوم لثرموستات السالمة أو برستوسات 
األدخنة )كود 04( فال تعمل الغالية؛ حاول إعادة تهيئة 

الغالية، وإذا استمر العطل يجب استدعاء شركة متخصصة 
)على سبيل المثال مركز خدمة العمالء و الدعم الفني 

.)IMMERGAS

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

يصبح من الضروري استدعاء شركة مؤهلة )على سبيل 
.)IMMERGAS المثال مركز خدمة العمالء والدعم الفني

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 شركة 
مؤهلة )على سبيل المثال مركز خدمة العمالء و الدعم الفني 

.)IMMERGAS

دوران	الماء	غير	كاف	تحدث في حالة وجود 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(؛

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

إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الضروري 
استدعاء شركة مؤهلة )على سبيل المثال مركز خدمة 

.)IMMERGAS العمالء والدعم الفني

فقدان	االتصال	بنظام	التحكم	عن	بعد. يحدث هذا الخلل بعد 
مرور دقيقة واحدة على سقوط االتصال بين الغالية ونظام 

التحكم عن بعد )كود 31(. إلعادة ضبط كود الخطأ هذا، قم 
بفصل التيار الكهربي عن الغالية ثم أعد توصيله مره أخرى. 
إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الضروري 

استدعاء شركة مؤهلة )على سبيل المثال مركز خدمة 
.)IMMERGAS العمالء والدعم الفني

( حتى  إنطفاء	الغالية اضغط الزر )2 الشكل 2 ـ 1( )
 يضهر على الشاشة الرمز 

.) (

مالحظة هامة: في هذه األوضاع التشغيلية يجب اعتبار 
الغالية أنها ال تزال تحت الجهد.

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 

.)2-2

مالحظة هامة: قم بإغالق صنبور الملء بعد القيام بعملية 
الملء.

في حالة وصول مستوى الضغط لمعدل قريب من مستوى ال 
3 بار فإنه هناك خطر بدء عمل صمام األمان.

في هذه الحالة، قم بطلب خدمة الدعم من أحد األشخاص 
المؤهلين فنياً.

في حالة تكرار وجود انخفاض في مستوى الضغط داخل 
الشبكة، قم بطلب خدمة المساعدة من أحد الفنيين المؤهلين 

بحيث تتمكن من تجنب التعرض لخطر فقدان الشبكة.

7.2		تفريغ	الشبكة
لتتمكن من القيام بعملية تفريغ الغالية، قم باستخدام صنبور 

التفريغ المخصص لذلك )شكل 2-2(.
قبل القيام بهذه العملية تأكد من إغالق صنبور الملء.
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Buxar qazanının yandırılması. Yandırmazdan 
öncə əmin olun ki, isitmə sisteminin su ilə dolu 
olduğundan və manometrin (7) 1 ÷ 1.2 bar təzyiq 
göstərdiyindən əmin olun. 
- Buxar qazanının qaz ventilini açın.
- (2) düyməsini sıxın və buxar qazanını Yay  (

) və ya Qış ( ) rejiminə keçirin. 
 Q: (2) düyməsi sıxılmalı və Gözləmə (

 ), Yay (  ) və ya Qış (  ) rejimindən 
keçmək üçün lazım olan müddət ərzində sıxılı 
qalmalıdır.

 Diqqət: hər keçirmədən sonra düymə istənilən 
halda növbəti rejimə keçmək üçün açılmalıdır. 

Yay rejimində olduqda  ( ) daxili qaynar su 
temperaturu (3-4) düymələri ilə tənzimlənir.

Qış rejimi seçildikdə (  sistemin su temperaturu 
(5-6) düymələri ilə tənzimlənir, bir halda ki, 
daxili qaynar su temperaturu (+) artırmaq və 
(-) azaltmaq üçün sıxmaqla (3-4) düymələri ilə 
tənzimlənir. 

Bu andan etibarən buxar qazanının funksiyaları 
avtomatik çalışır. İsidilmə tələb edilmədən 
(qızdırılma və ya daxili qaynar su) buxar 
qazanı "gözləmə" rejiminə keçir və bu isə buxar 
qazanının atəşsiz enerji almasına bərabərdir. 
Buxar qazanı hər dəfə yandıqda, müvafiq atəş 
simvolu görünür (15).

2.5 NASAZLIQLARIN ARADAN 
QALDIRILMASI

Qeyri-normal hal zamanı buxar qazanının işıqları 
yaşıl rəngdən qırmızı rəngə keçir və cədvəldə 
verilən müvafiq xəta kodları ekranda yanıb-
sönməyə başlayır.

Qeyri-normal siqnallar kod
xəta

Yanma bloku yoxdur 01
Həddindən artıq qızma 
(təhlükəsizlik) termostat bloku 02

Bacanın təhlükəsizlik 
termostatının qeyri-normallığı 03

Elektrik-mexaniki əlaqələri 04
Axın probunda qeyri-normallıq 05
Qeyri-müvafiq sistem təzyiqi 10
Ziyanverici atəş 20
Səmərəsiz sirkulyasiya 27
Uzaqdan idarəetmə əlaqəsinin 
itirilməsi 31

Yandırma bloku.Buxar qazanı hər dəfə otağı 
və ya suyun isidilməsi sorğusi verildikdən sonra 
avtomatik yanır. Əgər odluq 10 saniyə ərzində 
yanmazsa, buxar qazanı "yanma blokuna" 
keçir (kod 01). "Yanma blokunu" ləğv etmək 
üçün Təkrar başlama (1) düyməsi sıxılmalıdır. 
İstismar və ya uzadılmış işləklik müddətindən 
sonra "yanma blokunu" ləğv etmək lazım ola 
bilər. Əgər bu fenomen tez-tez yaranırsa, o 
zaman səlahiyyətli şirkətlər (məs., Immergas 
Satış Sonrası Texniki Yardım Xidməti) ilə əlaqə 
saxlayın.

Həddindən artıq qızma termostat bloku. 
Adi əməliyyat zamanı yaranan xəta daxildən 
həddindən artıq qızmaya səbəb olarsa, buxar 
qazanı həddindən artıq qızma blokuna keçir 
(kod 02). Qazanı soyutduqdan sonra Təkrar 
başlama (1) düyməsini sıxmaqla "həddindən 
artıq bloku" ləğv edin. Əgər bu fenomen tez-tez 
yaranırsa, o zaman səlahiyyətli şirkətlər (məs., 
Immergas Satış Sonrası Texniki Yardım Xidməti) 
ilə əlaqə saxlayın.

Bacanın təhlükəsizlik termostatının qeyri-
normallığı. Əgər buxar çıxma borusu müvafiq 
işləmirsə, termostat buxar qazanını bloklaşması 
rejiminə (kod 03) keçir. Buxar qazanı təkrar 
başlanmadan adi şəraitdə 30 dəqiqə sonra 
avtomatik olaraq təkrar işə düşür. Əgər termostat 
2 saat ərzində 3 dəfə blok rejiminə keçərsə (kod 
03), Təkrar başlama düyməsini sıxaraq (1) buxar 
qazanını əllə təkrar işə salmaq lazımdır.  Əgər 
qeyri-normal hal davam edərsə, ixtisaslı texniki 
işçiyə müraciət edin (məs., Immergas Satış 
Sonrası Xidməti).

Elektro-mexanik əlaqələr Bu təhlükəsizlik 
termostatı, baca təzyiqi keçiricisi və ya sistem 
təzyiqi keçiricisi müvafiq işləmədikdə baş verir 
(kod 04). Buxar qazanı işə düşmür; onu təkrar 
işə salmağa çalışın. Əgər bu fenomen tez-tez 
yaranırsa, o zaman səlahiyyətli şirkətlə (məs., 
Immergas Satış Sonrası Texniki Yardım Xidməti) 
əlaqə saxlayın.

Çatdırma avadanlığında qeyri-normallıq Əgər 
buxar qazanı axın cihazında xəta aşkar edərsə 
(kod 05), buxar qazanı işə başlamayacaqdır; 
bu zaman səlahiyyətli şirkətlə əlaqə saxlayın 
(məs., Immergas Satış Sonrası Texniki Yardım 
Xidməti).

Qeyri-müvafiq sistem təzyiqi Buxar 
qazanının işininn düzgün qurulması üçün 
istilik sisteminin daxilindəki su təzyiqi (kod 
10) müəyyən edilməmişdir. Sistem təzyiqi 
1÷1.2 bar arası olmasını yoxlayın.

Ziyanverici atəş.Bu aşkaretmə zəncirində sızma 
olduqda və ya atəşin idarəetmə panelində qeyri-
normallıq (kod 20) olduqda baş verir; bu zaman 
buxar qazanını təkrar işə salın. Əgər bu fenomen 
tez-tez yaranırsa, o zaman səlahiyyətli şirkətlə 
(məs., Immergas Satış Sonrası Texniki Yardım 
Xidməti) əlaqə saxlayın.

Səmərəsiz su sirkulyasiyası.  Bu buxar qazanı 
ilkin zəncirdə səmərəsiz su sirkulyasiyası 
nəticəsində həddindən artıq qızdıqda baş verir 
(kod 27); bunun səbəbləri aşağıdakılar ola bilər:

- zəif sistem sirkulyasiyası; sönmüş cihazların 
isitmə halqasına bağlı olmamasını və sistemin 
daxilində hava olmamasını yoxlayın;

- pompaların bloklanması; pompaları boşaldın.
Əgər bu fenomen tez-tez yaranırsa, o zaman 
səlahiyyətli şirkətlər (məs., Immergas Satış 
Sonrası Texniki Yardım Xidməti) ilə əlaqə 
saxlayın.

Uzaqdan idarəetmə əlaqəsinin itirilməsi. Bu 
buxar qazanı və uzaqdan idarəetmə arasında 
əlaqə itirildikdən 1 dəqiqə sonra baş verir (kod 
31). Xəta kodunu təkrarlamaq üçün gərginliyi 
buxar qazanından ayırın və təkrar birləşdirin. 
Əgər bu fenomen tez-tez yaranırsa, o zaman 
səlahiyyətli şirkətlər (məs., Immergas Satış 
Sonrası Texniki Yardım Xidməti) ilə əlaqə 
saxlayın.

Buxar qazanının sönməsi. Ekranda simvol 

(2 Təs. 2-1) ( ) görünənədək ( ) düyməni 
sıxın.

Q: bu şəraitdə buxar qazanı hələdə enerji 
mənbəyində olur.

Xarici pomnipolar buxarqazanı keçiricisini 
ayırın və qaz ventilini bağlayın. Uzun müddət 
istifadə edilməyəcəyi halda heç zaman buxar 
qazanını yanılı qoymayın.

2.6 MƏRKƏZI ISITMƏ SISTEMININ 
TƏZYIQININ BƏRPA EDILMƏSI.

Mütəmadi olaraq, sistemin su təzyiqini yoxlayın. 
Buxar qazanının manemetri 1 və 1.2 bar 
arasındakı təzyiqi oxumalıdır.
Əgər təzyiq 1 bardan aşağı olarsa (soyutma 
zənciri ilə), buxar qazanının aşağı hissəsində 
yerəşən ventil vasitəsilə adi təzyiqi bərpa edin 
(Təs. 2-2). 

Q: əməliyyatdan sonra ventili bağlayın.
Əgər təzyiq 3 bara çatarsa, təhlükəsizlik klapanı 
aktivləşdirilməlidir.
Bu zaman yardım üçün peşəkar texniki işçiyə 
müraciət edin.

Təzyiq tez-tez düşdükdə, mümkün sistem 
sızmalarının qarşısını akmaq üçün peşəkar 
texniki işçiyə müraciət edin.

2.7  SISTEMIN BOŞALDILMASI.
Buxar qazanınını boşaltmaq üçün xüsusi drenaj 
klapanlarından istifadə edin (Təs. 2-2).
Boşaltmazdan öncə doldurma klapanının bağlı 
olduğundan əmin olun.
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Мал. 2-2

Умовні позначення:
 1 - Кран наповнення
 2 - Кран випорожнення

Якщо рівень тиску досягає 3 бар і вище, є 
ризик включення запобіжного клапану.
В цьому разі викликати кваліфіковану 
технічну службу.

Якщо такі перепади тиску відбуваються 
часто, необхідно викликати технічну службу, 
оскільки це вказує на можливий витік в 
системі.

2.10 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористуватися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
До початку випорожнення впевнитися в 
тому, що кран наповнення закритий.

2.11 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел доустаткований серією функцій проти 
замерзання, що передбачає ввімкнення 
насосу та запальника, якщо температура води 
системи опускається нижче 4 °C (захист до 
температури мінім. -5 °C) та їх вимикання 
при перевищенні 42 °C. Функція захисту від 
замерзання гарантована, якщо пристрій та 
всі його складові в робочому стані, не має 
місця "блокування", подається електричне 
живлення. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У випадку 
системи, що підлягає частим випорожненням, 
необхідно прийняти до уваги, що вода для 
системи повинна бути належним чином 
оброблена для усунення її твердості та ризику 
кальцієвого осаду.

2.12 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не користуватися абразивними та 
порошковими миючими засобами.

Вид знизу.

2.13 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні 
виконуватися кваліфікованим технічним 
персоналом, перевірити відключення 
електричного, гідро- та газового живлення.
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Мал. 2-2

Умовні позначення:
 1 - Кран наповнення
 2 - Кран випорожнення

Якщо рівень тиску досягає 3 бар і вище, є 
ризик включення запобіжного клапану.
В цьому разі викликати кваліфіковану 
технічну службу.

Якщо такі перепади тиску відбуваються 
часто, необхідно викликати технічну службу, 
оскільки це вказує на можливий витік в 
системі.

2.10 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористуватися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
До початку випорожнення впевнитися в 
тому, що кран наповнення закритий.

2.11 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел доустаткований серією функцій проти 
замерзання, що передбачає ввімкнення 
насосу та запальника, якщо температура води 
системи опускається нижче 4 °C (захист до 
температури мінім. -5 °C) та їх вимикання 
при перевищенні 42 °C. Функція захисту від 
замерзання гарантована, якщо пристрій та 
всі його складові в робочому стані, не має 
місця "блокування", подається електричне 
живлення. Щоб уникнути необхідності 
утримування пристрою в робочому стані на 
випадок довготривалої відсутності необхідно 
повністю випорожнити систему або додати 
до води системи опалення субстанції 
проти замерзання. В обох випадках слід 
випорожнити систему виробництва гарячої 
води для домашніх потреб. У випадку 
системи, що підлягає частим випорожненням, 
необхідно прийняти до уваги, що вода для 
системи повинна бути належним чином 
оброблена для усунення її твердості та ризику 
кальцієвого осаду.

Вид знизу.

2.12 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не користуватися абразивними та 
порошковими миючими засобами.

2.13 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
В разі необхідності остаточної дезактивації 
котельного агрегату ці роботи повинні 
виконуватися кваліфікованим технічним 
персоналом, перевірити відключення 
електричного, гідро- та газового живлення.
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Şek. 2-2

Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu

2.8 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Kazan, sıcaklık 4°C'nin altına düştüğünde brülö-
rü otomatik olarak çalıştıran ve 42°C'nin üzerine 
çıktığında duran bir donma önleme fonksiyonu 
ile donatılmıştır. Donme önleme fonksiyonu, 
cihazın tamamı mükemmel şekilde çalışıyor 
ve “engelli” veya “off ” pozisyonunda değilse 
kullanılabilir. Uzun süre mahalde yaşanmaması 
durumunda cihazı çalıştırma zorunda kalma-
mak amacıyla tesisatın tamamen boşaltılması 
veyahut da tesisat suyu içerisine antifriz ilave 
edilmesi gerekmektedir. Her iki durumda da 
kazanın kullanma suyu devresinin boşaltılması 
gerekmektedir. Sıklıkla boşaltılan bir kazanın 
tekrar dolumunun, kireç oluşumuna sebep ola-
bilecek su sertliğini önlemek için işlenmiş su ile 
ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

2.9 KAPLAMANIN TEMİZLİĞİ.
Kazan kasasının temizliği için nemli bezler ve 
saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz deterjanlar 
kullanmayın.

2.10  TAMAMEN KAPATILARAK DEVRE 
DIŞI BIRAKILMASI.

Kazanın nihai olarak tamamen devre dışı bırakıl-
masına karar verilmesi durumunda, elektrik, su 
ve gaz bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin 
olmak suretiyle gerekli tüm işlemlerin uzman 
teknik personel tarafından yapılmasını sağlayın.

Alt görünüm.
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Fig. 2-2

Leyenda: 
 1 - Grifo de llenado
 2 - Grifo de vaciado

2.8 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera dispone de serie de una función 
antihielo que pone en funcionamiento automá-
ticamente el quemador cuando la temperatura 
del agua dentro de la caldera se pone por debajo 
de 4 °C y se para al superar los 42 °C. La función 
antihielo está garantizada si todas las partes del 
aparato funcionan perfectamente, no está en 
modo de ''bloqueo'', ni en modo “off ”. Para evitar 
el funcionamiento de la instalación, en el caso de 
una prolongada ausencia, es necesario vaciarla 
totalmente o añadir sustancias anticongelantes al 
agua de la instalación de la calefacción. Vaciar en 
ambos casos, el circuito sanitario de la caldera. 
En las instalaciones que frecuentemente deban 
ser vaciadas, es indispensable que sean rellena-
das con agua tratada, de forma que se elimine 
la dureza, para evitar incrustaciones calcáreas.

2.9 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, use 
paños húmedos y jabón neutro. No use deter-
gentes abrasivos o en polvo.

2.10 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
Cuando se decida llevar a cabo la desactivación 
definitiva de la caldera, encargar a personal 
profesionalmente cualificado estas operaciones, 
comprobando que se hayan cortado las alimen-
taciones eléctricas, de agua y de combustible.

Vista inferior.

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

Илл. 2-2

Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

2.8 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
В стандартной комплектации бойлер ос-
нащён функцией защиты от замерзания, 
которая запускает горелку в автоматическом 
режиме, когда температура опускается ниже 
4°C и останавливается по достижении 42°C. 
Функция защиты от замерзания гарантиру-
ется, если прибор находится в оптимальных 
рабочих условиях и не блокирован ни один 
из его компонентов и не находится в режиме 
“off ”. Чтобы не поддерживать установку в 
рабочем состоянии, например, после дли-
тельного отсутствия, необходимо полностью 
опустошить установки или добавить к воде 
системы отопления антифриз. В обоих 
случаях, вода из системы ГВС, должна быть 
слита. В отопительные системы, из которых 
приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой 
обработке с целью ее умягчения, потому что 
слишком жесткая вода может привести к 
отложениям водяного камня.

2.9  ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ 
ОБОЛОЧКИ.

Для очистки внешней оболочки бойлера ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразив-
ные и порошковые моющие средства.

2.10 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении бойлера, отключение долж-
но быть произведено квалифицированным 
персоналом, убедиться при этом, что аппарат 
отключён от газовой магистрали, водопрово-
да и сети электропитания.

Вид снизу.
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Fig. 2-2

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

2.8 PROTECTION ANTIGEL.
La chaudière est équipée d'une fonction antigel 
qui allume automatiquement le brûleur lorsque 
la température descend en-dessous de 4  °C et 
s'arrête lorsque 42 °C sont dépassés. La fonction 
antigel est garantie si l'appareil fonctionne par-
faitement dans toutes ses parties, il n'est pas en 
état de « blocage » et n'est pas en mode « off ». 
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 
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.

Vue inférieure.
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Fig. 2-2

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

2.8 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The boiler features an antifreeze function that 
automatically ignites the burner when the tem-
perature falls below 4°C and stops once 42°C 
have been exceeded. The antifreeze function is 
ensured if the appliance is in perfect working 
order in all its parts, if it is not “blocked”, and if it 
is not in “off ” mode. To avoid keeping the system 
switched on in case of a prolonged absence, the 
system must be drained completely or antifreeze 
substances must be added to the heating system 
water. In both cases the boiler domestic hot wa-
ter circuit must be drained. In systems that are 
drained frequently, filling must be carried out 
with suitably treated water to eliminate hardness 
that can cause lime-scale.

2.9 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.10 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the boiler, 
contact professional staff for the procedures and 
ensure that the electrical, water and gas supply 
lines are shut off and disconnected.

Bottom view.
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Мал. 2-2

Умоўныя пазначэнні:
 1 - Кран запаўнення
 2 - Кран спусташэння

2.8 АХОВА АД ЗАМЯРЗАННЯ.
Кацёл абсталяваны функцыяй абароны ад 
замярзання, якая аўтаматычна ўключае 
гарэлку, калі тэмпература падае ніжэй 
4°C і спыняецца, як толькі яна перавысіла 
42°C. Функцыя абароны ад замярзання 
гарантавана, калі прылада з'яўляецца 
цалкам функцыянальнай, не знаходзіцца ў 
блакіроўке, ці рэжыме off. Каб пазбегнуць 
увода сістэмы ў эксплуатацыю, у выпадку 
працяглай адсутнасці, неабходна спустошыць 
сістэму або дадаць да вады ў ацяпляльнай 
сістэме антыфрыза. У абодвух выпадках 
санітарна схема катла павінна быць 
спустошана. Аб'ект, якi падлягае частаму 
спусташэнню, неабходна, каб напаўненне 
ажыццяўлялась адпаведнай вадою для 
выдалення калянасці, што можа прывесці 
да вапняка.

2.9 АЧЫСКА АБШЫЎКІ.
Ачыстка корпуса катла адбываецца з 
дапамогай вільготнай тканіны і мяккага 
мыла. Не выкарыстоўвайце абразіўныя 
сродкі або парашкі.

2.10 ВЫВАД З ЭКСПЛУАТАЦЫІ.
Калі вы вырашылі канчаткова вывесці кацёл 
эксплуатацыі, гэта павінна выконвацца 
кваліфікаванымі спецыялістамі падчах 
не а бх од н ы х  а пе р а ц ы й ,  п р а в е рк і ,  у 
прыватнасці, адключэнне сілкавання, вады 
і паліва.

Від знізу.
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الشكل 2 ـ 2

لوحة الرموز:

 1 ـ صنبور ملء
 2 ـ صنبور تفريغ

8.2		حماية	ضد	التجمد
الغالية القياسية مزودة بوظيفة الحماية ضد التجمد تقوم 

بتشغيل أوتوماتيكي للشعلة عندما تنخفض درجة الحرارة 
إلى أقل من 4 درجات مئوية وتتوقف بعد الوصول إلى 42 
درجة مئوية. وظيفة مكافحة التجمد مكفولة إذا كان الجهاز 

يعمل بكامل طاقته في جميع أجزائه، ليس "متوقفا"، وال في 
وضع "إيقاف التشغيل". 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 يجب تفريغ دائرة الماء النظيف في الغالية. 
في حالة الشبكات التي تتطلب عمليات ملء متكررة، ننصح 
باستعمال مياه تمت معالجتها إلزالة قوة 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 فصل مصادر التيار الكهربي 

ومصادر المياه ومصادر الوقود عن الغالية.

صورة	للغالية	من	األسفل.
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Təs. 2-2

Açar sözlər:
 1 - Doldurma klapanı
 2 - Boşaltma klapanı

2.8 DONMADAN MÜHAFIZƏ  
(ANTI-FRIZ).

Buxar qazanı temperatur 4°C-dən aşağı düşdükdə 
və 42°C-ni keçdikdən sonra dayandıqda avtomatik 
olaraq odluğu yandıran anti-friz xassəsi ilə təchiz 
olunmuşdur.  Anti-friz funskiyası avadanlıq və 
onun bütün hissələri mükəmməl işlək vəziyyətdə 
olduqda, "bloklanmadıqda" və "qeyri-işlək" 
vəziyyətdə olmadıqda təmin edilir.  Uzun 
müddət işlətməyəcəyiniz zaman sistemi yanılı 
saxlamamaq üçün sistem tamamilə boşaldılmalı 
və ya istilik sisteminin suyuna anti-friz əlavə 
edilməlidir. Hər iki halda buxar qazanının 
daxili qaynar su zənciri qurudulmalıdır. Tez-
tez boşaldılan sistemərdə doldurulma prosesi 
ərp yaranmasının qarşısının alınması üçün 
xüsusi işlənmiş sudan istifadə ediərək həyata 
keçirilməlidir.

2.9 KORPUSUN TƏMIZLƏNMƏSI.
Nəm parça və neytral yuyucu vasitələrdən 
istifadə edərək buxar qazanının korpusunu 
təmizləyin.  Heç zaman abraziv və ya toz 
vasitələrdən istifadə etməyin.

2.10 İSTISMARDAN ÇIXARMA.
Buxar qazanının müvəqqəti söndürülməsi 
zamanı peşəkar işçiyə müraciət edin və elektrik, 
su və qaz xətlərinin söndürüldüyündən və 
ayrıldığından əmin olun.

Aşağıdan görünüş.
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параметри тиску відповідали вказаним в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- п е р е в і ри т и  с п р а ц юв а н н я  о рг а н і в 

3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ.

Мал. 3-1

регулювання;
- запечатати пристрої регулювання подачі 

газу (в разу їх зміни);
- перевірити виробництво гарячої води для 

домашнього вжитку;
- перевірити герметичність водосистем;
- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а / а б о 

провітрювання приміщенні установки, 
якщо передбачено.

Якщо хоча б одна з  вказаних видів 
перевірки дає негативний результат, котел 
забороняється вводити в експлуатацію.

Умовні позначення:
 1 - Датчик потоку води для 

домашнього вжитку
 2 - Кран наповнення системи
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Газовий клапан
 5 - Посудина наповнення системи
 6 - Запальник
 7 - Основний обмінник
 8 - Витяжка димових газів
 9 - Термостат димових газів
 10 - Запобіжний термостат
 11 - Датчик подачі
 12 - Клапан випуску повітря
 13 - Циркулятор котла
 14 - Кран випорожнення системи
 15 - Датчик тиску системи
 16 - Обмінник води для домашнього 

вжитку
 17 - Клапан триходовий 

(моторизований)
 18 - By-pass
 19 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для 

домашнього вжитку
 AF - Вхід холодної води для 

домашнього вжитку
 R - Повернення установки
 M - Подача установки

3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ  
(ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для вводу котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав 

тому, для якого передбачений котел;
- перевірити приєднання до мережі в 220 

В-50 Гц, відповідно полярності L-N та 
заземлення;

- перевірити, щоб система опалення була 
наповнена водою, проконтролювати, щоб 
стрілка манометру вказувала на значення 
тиску в 1÷1,2 бар;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити, щоб подачу газу, максимальна, 
середня та мінімальна, та відповідні 
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параметри тиску відповідали вказаним в 
посібнику (Парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного 
пристрою на випадок відсутності газу та 
відповідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального 
вимикача, встановленого на лінії перед 
котлом;

- перевірити існуючу тягу під час роботи 
пристрою, наприклад, за допомогою 
тягоміра, встановленого зразу ж на виході 
продуктів горіння пристрою;

- перевірити, щоб у приміщенні не було 
залишків продуктів горіння, в тому числі 
під час роботи електричних вентиляторів, 
якщо вони встановлені;

- п е р е в і ри т и  с п р а ц юв а н н я  о рг а н і в 

3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ.

Мал. 3-1

регулювання;
- запечатати пристрої регулювання подачі 

газу (в разу їх зміни);
- перевірити виробництво гарячої води для 

домашнього вжитку;
- перевірити герметичність водосистем;
- п е р е в і р и т и  в е н т и л я ц і ю  т а / а б о 

провітрювання приміщенні установки, 
якщо передбачено.

Якщо хоча б одна з  вказаних видів 
перевірки дає негативний результат, котел 
забороняється вводити в експлуатацію.

Умовні позначення:
 1 - Датчик потоку води для 

домашнього вжитку
 2 - Кран наповнення системи
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Газовий клапан
 5 - Посудина наповнення системи
 6 - Запальник
 7 - Основний обмінник
 8 - Витяжка димових газів
 9 - Термостат димових газів
 10 - Запобіжний термостат
 11 - Датчик подачі
 12 - Клапан випуску повітря
 13 - Циркулятор котла
 14 - Кран випорожнення системи
 15 - Датчик тиску системи
 16 - Обмінник води для домашнього 

вжитку
 17 - Клапан триходовий 

(моторизований)
 18 - By-pass
 19 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Постачання газу
 AC - Вихід гарячої води для 

домашнього вжитку
 AF - Вхід холодної води для 

домашнього вжитку
 R - Повернення установки
 M - Подача установки

3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ  
(ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для вводу котла в експлуатацію необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав 

тому, для якого передбачений котел;
- перевірити приєднання до мережі в 220 

В-50 Гц, відповідно полярності L-N та 
заземлення;

- перевірити, щоб система опалення була 
наповнена водою, проконтролювати, щоб 
стрілка манометру вказувала на значення 
тиску в 1÷1,2 бар;

- ввімкнути котел та перевірити правильність 
вмикання;

- перевірити, щоб подачу газу, максимальна, 
середня та мінімальна, та відповідні 
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3 KAZANIN  
ÇALIŞTIRILMASI  
(BAŞLANGIÇ KONTROLÜ).

Kazanın devreye sokulması için gerekenler,
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kazanın 

ayarlanmış olduğu gaz türünün uyumlu olma-
sını kontrol edin;

- 230V-50Hz ağa bağlantı yapıldığını, L-N ku-
tuplarına riayet edildiğini ve toprak hattının 
bağlandığını kontrol edin;

- kalorifer tesisatında su dolu olduğundan emin 
olun, kazan üzerinde yer alan manometredeki 
basıncın 1÷1,2 bar arasında olmasını kontrol 
edin;

- kazanı yakın ve sağlıklı ateşleme oluştuğundan 
emin olun;

- azami, ortalama ve asgari gaz debisi ile basınç 
durumunun kullanım kılavuzunda belirtilen 
değerlere uygun olduğunu kontrol edin (Parag. 
3.16);

- gaz kesilmesi halinde güvenlik araçlarının 
devreye girip girmediğini ve ilgili müdahale 
sürelerini kontrol edin;

- kazan girişine ve kazanın girişine yerleştirilmiş 
genel şalterin müdahalesini kontrol edin;

- cihazın normal çalışması sırasındaki çekişi, 
örneğin yanma ürünlerinin cihazdan çıktığı 
noktaya yerleştireceğiniz bir deprimometre ile 
kontrol edin;

- elektrikli fanlar çalışırken dahi, yanma ürünle-
rinin mekanın içine geri tepilip tepilmediğini 
kontrol edin;

- ayarlama organlarının müdahalelerini kontrol 
edin;

3.1 HİDROLİK ŞEMA.

Şek. 3-1

- gaz aktarım ayar düzeneklerini mühürleyin 
(ayarlarda değişiklik yapılması halinde);

- Sıcak kullanım suyu üretimini kontrol edin;
- hidrolik devrelerin sızdırmazlığı kontrol edin;
- cihazın monte edildiği mekanda, gereksinim 

halinde, havalanma ve havalandırmayı kontrol 
edin.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi olumsuz 
sonuç vermesi durumunda tesisatın kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir.

Açıklamalar:
 1 - Kullanım suyu flusostatı
 2 - Tesisat dolum musluğu
 3 - Akış sınırlayıcı
 4 - Gaz valfı
 5 - Tesisat genleşme tankı
 6 - Brülör
 7 - Ana dağıtıcı
 8 - Duman davlumbazı
 9 - Duman termostatı
 10 - Güvenlik termostatı
 11 - Gönderme sondası
 12 - Hava alım musluğu
 13 - Kazan sirkülasyon pompası
 14 - Tesisat boşaltma musluğu
 15 - Tesisat presostatı
 16 - Kullanma suyu eşanjörü
 17 - Üç yollu valf (tahrik sistemli)
 18 - By-pass
 19 - 3 bar güvenlik valfi

 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 AF - Soğuk kullanma suyu girişi
 R - Tesisat geri dönüş hattı
 M - Tesisat gidiş hattı
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3 PUESTA EN SERVICIO DE 
LA CALDERA  
(CONTROL INICIAL)

Para la puesta en servicio de la caldera es ne-
cesario:
- comprobar que el gas utilizado coincida con el 

previsto para el funcionamiento de la caldera;
- compruebe que existe la conexión a una red de 

230V-50Hz y que se respete la polaridad L-N, 
controle la conexión de tierra;

- compruebe que la instalación de calefacción 
esté llena de agua, con el manómetro de la 
caldera indicando una presión igual a 1÷1,2 
bares;

- encender la caldera y comprobar que el encen-
dido sea correcto;

- comprobar que el caudal máximo, intermedio 
y mínimo del gas y las correspondientes presio-

nes coincidan con las indicadas en el manual, 
apdo. 3.16;

-  compruebe la intervención del dispositivo de 
seguridad en caso de falta de gas y el respectivo 
tiempo de intervención;

- comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado en tramo eléctrico anterior a la 
caldera;

- comprobar el tiro existente durante el regular 
funcionamiento del aparato, mediante, por 
ejemplo, un deprimómetro ubicado en la salida 
de los productos de la combustión del aparato;

- comprobar que en el local no se produzca un 
retorno de los productos de la combustión, 
como también durante el funcionamiento de 
electroventiladores;

- controle el funcionamiento de los órganos de 

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.

Fig. 3-1

regulación;
- precintar los dispositivos de regulación del 

caudal de gas (si se cambian las regulaciones).
- controle la producción de agua caliente sanita-

ria;
- controlar la estanqueidad de los circuitos de 

agua.
- controlar la ventilación y/o aireación del local 

de instalación si se ha previsto.
Si al menos uno de los controles de seguridad 
resulta negativo, la instalación no debe ser puesta 
en funcionamiento.

Leyenda: 
 1 - Flujostato sanitario
 2 - Grifo de llenado de la instalación
 3 - Limitador de flujo
 4 - Válvula de gas
 5 - Vaso de expansión de la instalación
 6 - Quemador
 7 - Intercambiador primario
 8 - Campana de humos
 9 - Termostato de humos
 10 - Termostato de seguridad
 11 - Sonda de ida
 12 - Purgador
 13 - Circulador de la caldera
 14 - Grifo de vaciado de la instalación
 15 - Presostato de la instalación
 16 - Intercambiador sanitario
 17 - Válvula de tres vías (motorizada)
 18 - By-pass
 19 - Válvula de seguridad 3 bares

 G - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada del agua fría sanitaria
 R - Retorno de la instalación
 M - Ida de la instalación
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
БОЙЛЕРА К РАБОТЕ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕР-
КА).

При запуске в эксплуатацию бойлера не-
обходимо:
- проверить соответствие используемого 

газа, с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления; 
- проверить, что установка отопления за-

полненна водой, проверить что стрелка 
манометра бойлера указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар;

- включить бойлер и проверить правиль-
ность зажигания;

- проверить что максимальный, промежу-

точный и минимальны газовый расход и 
соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте параг. 3.16;

- проверить включение защитного устрой-
ства, в случае отсутствия газа, и затрачен-
ное на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед бойлером;

- проверить существующую вытяжку во вре-
мя регулярной работы агрегата, например 
при помощи тягомера, расположенного сра-
зу на выходе продуктов сгорания агрегата;

- проверить, что в помещение не происходит 
переполнение продуктов сгорания, даже во 
время работы электровентиляторов;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Илл. 3-1

- проверить производство ГВС;
- проверить непроницаемость гидравличе-

ской цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветри-

вание помещения, где предусмотрена 
установка.

Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена

Условные обозначения:
 1 - Регулятор потока ГВС
 2 - Кран заполнения системы
 3 - Ограничитель потока
 4 - Газовый клапан
 5 - Расширительный бак установки.
 6 - Горелка
 7 - Первичный теплообменник
 8 - Вытяжной кожух
 9 - Реле давления дыма
 10 - Предохранительное реле давле-

ния
 11 - Зонд подачи
 12 - Клапан стравливания воздуха
 13 - Циркуляционный насос бойлера
 14 - Кран слива воды из системы
 15 - Реле давления установки
 16 - Теплообменник ГВС
 17 - Трехходовой клапан (моторизи-

рованный)
 18 - Байпас
 19 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход холодной санитарной воды
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
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Fig. 3-1

3 MISE EN SERVICE DE LA 
CHAUDIÈRE (VÉRIFICA-
TION INITIALE)

Pour la mise en service de la chaudière, il faut :
- vérifier la correspondance du gaz utilisé avec 

celui pour lequel la chaudière est prévue ;
- 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 
manomètre de la chaudière indique une pres-
sion 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. 3.16 ;

- 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 - Fluxostat sanitaire
 2 - Robinet de remplissage installation
 3 - Limiteur de flux
 4 - Soupape de gaz
 5 - Vase d'expansion installation
 6 - Brûleur
 7 - Échangeur primaire
 8 - Hotte fumées
 9 - Thermostat fumées
 10 - Thermostat de sécurité
 11 - Sonde refoulement
 12 - Soupape purge d'air
 13 - Circulateur chaudière
 14 - Robinet de vidange installation
 15 - Pressostat d'installation
 16 - Échangeur sanitaire
 17 - Soupape 3 voies (motorisée)
 18 - By-pass
 19 - Soupape de sécurité 3 bars

 G - Alimentation du 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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3 BOILER COMMISSIONING  
(INITIAL CHECK)

To commission the boiler:
- make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- check connection to a 230V-50Hz power 

mains, correct L-N polarity and the earthing 
connection;

- make sure the central heating system is filled 
with water and that the manometer indicates 
a pressure of 1÷1.2 bar.

- switch the boiler on and check correct ignition;
- make sure the gas maximum, intermediate 

and minimum flow rate and pressure values 
correspond to those given in the handbook 
par. 3.16;

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler;

- check the existing draught during normal 
functioning of the appliance, e.g. a draught 
gauge positioned at the exit of the appliance 
combustion products;

- check that there is no backflow of combustion 
products into the room, even during 
functioning of fans;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- check the production of domestic hot water;

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

Fig. 3-1

- check sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the 

installation room where required.
If even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.

Key:
 1 - Domestic hot water flow switch
 2 - System filling valve
 3 - Flow limiter
 4 - Gas valve
 5 - System expansion vessel
 6 - Burner
 7 - Primary heat exchanger
 8 - Fumes hood
 9 - Flue safety thermostat
 10 - Safety thermostat
 11 - Delivery probe
 12 - Vent valve
 13 - Boiler circulator pump
 14 - System draining valve
 15 - System pressure switch
 16 - DHW heat exchanger
 17 - Three-way valve (motorised)
 18 - By-pass
 19 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic cold water inlet
 R - System return
 M - System flow
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3 УВОД КАТЛА Ў  
ЭКСПЛУАТАЦЫЮ  
(ПЕРШАПАЧАТКОВАЯ 
ПРАВЕРКА)

Для ўводу ў эксплуатацыю катла неабходна:
- ка лі  ласка,  праверце а дпаведнасць 

выкарыстоўванага газу для катла;
- калі ласка, праверце сеткавае падключэнне 

да 230 В, 50 Гц, захаваннем палярнасці L-N 
і зазямлення;

- пераканайцеся, што сістэма ацяплення 
запоўненая вадой, праверыўы, што 
манометр паказвае ціск катла 1÷1,2 бар;

- уключыце кацёл і праверце правільнасць 
запальвання;

- пераканайце ся,  што рас ход г а з у  і 
адносны ціск адпавядаюць з дадзенымі, 

выкладзенымі ў брашуры (п. 3.16);
- праверце падключэнне ахоўнай прылады 

ў выпадку адсутнасці газу і адносны час 
актывацыі;

- калі ласка, праверце працу асноўнага 
перамыкача, размешчанага вышэй па плыні 
ад катла;

- калі ласка, праверце існуючую цягу падчас 
чарговай працы прылады, з дапамогай, 
напрыклад, цягамер, размешчанага адразу 
на выхадзе прадуктаў згарання прыбора;

- пераканайцеся, што ў памяшканні няма 
рэгургітацыі прадуктаў згарання, нават 
падчас працы любога электрычнага 
вентылятара;

- калі ласка, праверце часткі рэгулявання;
- зачыніце газавы струмень прылады 

3.1 ГІДРАЎЛІЧНАЯ СХЕМА.

Мал. 3-1

кіравання (калі налады былі змененыя);
- праверце гарачую ваду;
- калі ласка, праверце герметычнасць 

гідраўлічных контураў;
- калі ласка, праверце вентыляцыю і/ або 

аэрацыію сістэмы, дзе патрабуецца.
Калі толькі адзін з элементаў кіравання, 
звязаныя з бяспекай быць адмоўным, сістэма 
не павінна быць уведзена ў эксплуатацыю.

Умоўныя пазначэнні:
 1 - Санітарны паток
 2 - Кран запаўнення ўстановы
 3 - Абмежавальнік патоку
 4 - Газавы клапан
 5 - Посуд пашырэння сістэмы
 6 - Гарэлка
 7 - Першасны цеплаабменнік
 8 - Выцяжной каўпак
 9 - Тэрмастат дыма
 10 - Ахоўны тэрмастат
 11 - Шчуп нагнятання
 12 - Клапан выдалення паветра
 13 - Помпа катла
 14 - Кран спусташэння сістэмы
 15 - Датчык ціску сістемы
 16 - Санітарны цеплаабменнік 
 17 - Троххадовы клапан (з 

электрапрывадам)
 18 - Байпас
 19 - Аахоўны клапан 3 бар

 G - Газазабеспячэнне
 AC - Выхад санітарнай гарачай вады
 AF - Уваход санітарнай халоднай 

вады
 R - Сістэма вяртання
 M - Сістэма дастаўкі
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الشكل 2 ـ 2

لوحة الرموز:

 1 ـ صنبور ملء
 2 ـ صنبور تفريغ

8.2		حماية	ضد	التجمد
الغالية القياسية مزودة بوظيفة الحماية ضد التجمد تقوم 

بتشغيل أوتوماتيكي للشعلة عندما تنخفض درجة الحرارة 
إلى أقل من 4 درجات مئوية وتتوقف بعد الوصول إلى 42 
درجة مئوية. وظيفة مكافحة التجمد مكفولة إذا كان الجهاز 

يعمل بكامل طاقته في جميع أجزائه، ليس "متوقفا"، وال في 
وضع "إيقاف التشغيل". 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 يجب تفريغ دائرة الماء النظيف في الغالية. 
في حالة الشبكات التي تتطلب عمليات ملء متكررة، ننصح 
باستعمال مياه تمت معالجتها إلزالة قوة 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 فصل مصادر التيار الكهربي 

ومصادر المياه ومصادر الوقود عن الغالية.

صورة	للغالية	من	األسفل.
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تشغيل	الغالية	)اإلشعال(	)الفحص	3 
األولي(

يلزم لبدء تشغيل الغالية القيام بما يلي:
-  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.
-  قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعملية اإلشعال؛

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

محدد في كتيب التعليمات )الفقرة 16.3؛
-  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؛

ـ  تحقق من السحب الموجود أثناء العمل العادي 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؛

-  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.

1.3	المخطط	المائي

الشكل 3 ـ 1

لوحة الرموز:

 1   ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.
 2   ـ صنبور ملء الشبكة

 3   ـ ُمحّدد التدفق
 4   ـ صامم غاز

 5   ـ وعاء توسيع الشبكة
 6   ـ موقد

 7   ـ مبادل من النوع األويل
 8   ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق
 9   ـ ترموستات عوادم االحرتاق

 10 ـ ترموستات أمان
 11 ـ مسبار دفع

 12 ـ صامم تنفيس للهواء
 13 ـ دوار ضخ خاص بالغالية

 14 ـ صنبور تفريغ الشبكة
 15 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة
 16 ـ مبادل تدفق املياه العادية
 17 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(

 18 ـ ممر فرعي
 19 ـ صامم أمان 3 بار.

G    ـ  تعنى “التزويد بالغاز”
AC  ـ  تعنى مخرج املاء الساخن
AF  ـ تعنى “مدخل املاء البارد”

R    ـ تعنى “عودة الشبكة”
M    ـ تعنى “تدفق الشبكة”
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3 BUXAR QAZANININ 
ISTISMARI (ILKIN 
YOXLAMA).

Buxar qazanının istismarı üçün:
- istifadə olunan qaz növünün buxar qazanına 

uyğun olmasından əmin olun;
- 230V-50Hz enerji mənbələrinə birləşməni 

yoxlayın,  L-N ziddiyyətini və torpaqlama 
əlaqəsini düzəldin; 

- mərkəzi istilik sisteminin su ilə dolu 
olduğundan və manometrin 1÷1.2 bar təzyiq 
göstərdiyindən əmin olun.

- buxar qazanını işə salın və düzgün yanmasını 
yoxlayın;

- qazın maksimum, orta və minimum axın 
dərəcəsinin və təzyiq klapanlarının par. 3.16-da 

verilənlərə uyğun olduğundan əmin olun;
- qaz olmadıqda təhlükəsizlik cihazının 

aktivləşdiyindən əmin olun;
- buxar qazanının yuxarı hissəsində yerləşən əsas 

keçirinin aktivləşdirilməsini yoxlayın;
- cihazın normal işləməsi zamanı mövcud 

yelçəkmənin olmasını yoxlayın, məsələn, 
yelçəkmə ölçücüsü cihazın alışma maddələrinin 
çıxışında yerləşdirilir;

- fenlər çalışdıqda belə alışma maddələrinin 
otağa geri qayıtmamasını yoxlayın;

- bütün tənzimləyici cihazların aktivləşməsindən 
əmin olun;

- qaz axını dərəcəsinin nizamlayıcı cihazını 
bağlayın (ayarlar dəyişdirildikdə);

3.1 HIDRAVLIK SISTEM.

Təs. 3-1

- daxili qaynar suyun istehsalını yoxlayın;
- su halqalarının sıxlığını yoxlayın;
- quraşdırılacaq otağın ventilyasiya və/və ya 

havalandırılmasını yoxlayın. 
Hətta bir təhlükəsizlik yoxlaması zamanı belə 
mənfi nəticə əldə edilərsə, sistemi istismara 
verməyin.

Açar sözlər:
 1 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 2 - Sistemin doldurma klapanı
 3 - Axın məhdudlaşdırıcı
 4 - Qaz klapanı
 5 - Sistemin genişləndirmə çəni
 6 - Odluq
 7 - İlkin istilik mübadiləçisi
 8 - Buxartutan
 9 - Bacanın təhlükəsizlik termostatı
 10 - Təhlükəsizlik termostatı
 11 - Çatdırılma probası
 12 - Ventilyasiya klapanı
 13 - Buxar qazanının sirkulyasiya 

pompası
 14 - Sistemin boşaldılma klapanı
 15 - Sistem təzyiq keçiricisi
 16 - DQS isitmə mübadiləçisi
 17 - Üçmilli klapan (motorlaşdırılmış)
 18 - Baypas
 19 - 3 bar təhlükəsizlik klapanı

 Q - Qaz mənbəyi
 AC - Daxili qaynar su çıxışı
 AF - Daxili soyuq su girişi
 R - Sistemin qayıtması
 M - Sistemin axması
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Мал. 3-2

Умовні позначення:
 В1 - Датчик подачі
 CARV2 - Пульт управління Amico 

Remoto 
Версія 2 (опція)

 DS1 - Дисплей
 Е1 - Свічка ввімкнення  

та збору даних
 Е4 - Запобіжний термостат
 Е6 - Термостат димових газів
 F1 - Лінійний плавкий запобіжник
 F2 - Нейтральний плавкий запобіжник

 М1 - Циркулятор котла
 М30 - Клапан триходовий
 S2 - Перемикач режиму роботи
 S3 - Кнопка reset blocco/перезапуску 

блокування
 S4 - Датчик потоку води для 

домашнього вжитку
 S5 - Датчик тиску системи
 S20 - Термостат приміщення (опція)
 S21 - Кнопка підвищення  

температури води для 
домашнього вжитку

Пульт "Amico Remoto"V2: передбачено, що 
котел може управлятися за допомогою 
Пульта "Аmico Remoto"V2 (CARV2), який слід 
приєднати до затискачів 40 та 41, приймаючи 
до уваги полярність та усунувши перемичку 
X40.

Термостат приміщення: передбачено, що 
для роботи котла може використовуватися 
Термостат приміщення (S20), який слід 
приєднати до затискувачів 40 - 41, усунувши 
перемичку X40.

З'єднувач X6 служить для приєднання до 
персонального комп'ютера.

3.3 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: всі роботи з ремонту та технічного 
обслуговування повинні проводитися 
уповноваженим технічним персоналом 
( н а п р и к л а д ,  з  Ц е н т р у  т е х н і ч н о г о 
обслуговування Immergas).

- Запах газу. Виникає у разу витоку газу 
з системи газового трубопроводу. Слід 
перевірити герметичність газової системи.

- Нерегулярне горіння (полум'я червоне 

або жовте). Має місце, якщо запальник 
забруднений, а бо якщо забивається 
пластинчатий пакет котла. Провести чистку 
запальника та пластинчатого пакету.

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури. 
Причиною може бути недостатня кількість 
води в котлі, недостатня циркуляція води 
в системі або блокування циркулятора. 
Перевірити за манометром, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Перевірити, 
щоб клапани радіаторів не були закриті, а 
циркулятор працював.

- Котел виробляє конденсат. Причиною 
може бути забивання каміну або висота 
камінів, непропорційна характеристикам 
котла. Може пояснюватися також надто 
низькою температурою роботи котла. У 
цьому випадку слід підвищити температуру 
роботи котла.

- Часті включення термостату димових газів. 
Можуть бути спричинені забиванням 
трубопроводу димових газів. Перевірити 
трубопровід димових газів. Трубопровід 
димових газів може бути забитий, або ж 
його висота та довжина не відповідають 
характеристикам котла. Може бу ти 

недостатня вентиляція приміщення (див, 
параграф "вентиляція приміщень"). 

- Присутність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки відповідного клапану 
виведення повітря (Мал. 1-6). Перевірити, 
щоб тиск системи та посудини наповнення 
системи був у встановлених рамках; тиск 
перед заповненням в посудині наповнення 
системи опалення повинен відповідати 1,0 
бар, а в системі бути в рамках від 1 до 1,2 
бар.

- Блокування вмикання та Блокування 
каміну. Див. парагр. 2.8 та 1.3 (приєднання 
до електричного живлення).

 S22 - Кнопка зниження 
температури води для 
домашнього вжитку

 S23 - Кнопка підвищення 
температури опалення

 S24 - Кнопка зниження 
температури опалення

 T1 - Живильник низького тиску
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 U1 - Внутрішній вирівнювач на 

з'єднувач газового клапана 
(присутній лише на газових 
клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка термостата 
приміщення

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - N.B.: інтерфейс користувача 

знаходиться з боку 
приварювання таблички 
котла

 3 - Живлення 220Vac 50Hz
 4 - Синій
 5 - Коричневий
 6 - Жовтий/Зелений
 7 - Чорний
 8 - Сірий
 9 - Білий
 10 - З'єднувач x6 використовується 

для автоматичної установки
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Мал. 3-2

Умовні позначення:
 В1 - Датчик подачі
 CARV2 - Пульт управління Amico 

Remoto 
Версія 2 (опція)

 DS1 - Дисплей
 Е1 - Свічка ввімкнення  

та збору даних
 Е4 - Запобіжний термостат
 Е6 - Термостат димових газів
 F1 - Лінійний плавкий запобіжник
 F2 - Нейтральний плавкий запобіжник

 М1 - Циркулятор котла
 М30 - Клапан триходовий
 S2 - Перемикач режиму роботи
 S3 - Кнопка reset blocco/перезапуску 

блокування
 S4 - Датчик потоку води для 

домашнього вжитку
 S5 - Датчик тиску системи
 S20 - Термостат приміщення (опція)
 S21 - Кнопка підвищення  

температури води для 
домашнього вжитку

Пульт "Amico Remoto"V2: передбачено, що 
котел може управлятися за допомогою 
Пульта "Аmico Remoto"V2 (CARV2), який слід 
приєднати до затискачів 40 та 41, приймаючи 
до уваги полярність та усунувши перемичку 
X40.

Термостат приміщення: передбачено, що 
для роботи котла може використовуватися 
Термостат приміщення (S20), який слід 
приєднати до затискувачів 40 - 41, усунувши 
перемичку X40.

З'єднувач X6 служить для приєднання до 
персонального комп'ютера.

3.3 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

N.B.: всі роботи з ремонту та технічного 
обслуговування повинні проводитися 
уповноваженим технічним персоналом 
( н а п р и к л а д ,  з  Ц е н т р у  т е х н і ч н о г о 
обслуговування Immergas).

- Запах газу. Виникає у разу витоку газу 
з системи газового трубопроводу. Слід 
перевірити герметичність газової системи.

- Нерегулярне горіння (полум'я червоне 

або жовте). Має місце, якщо запальник 
забруднений, а бо якщо забивається 
пластинчатий пакет котла. Провести чистку 
запальника та пластинчатого пакету.

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури. 
Причиною може бути недостатня кількість 
води в котлі, недостатня циркуляція води 
в системі або блокування циркулятора. 
Перевірити за манометром, щоб тиск 
системи відповідав заданому. Перевірити, 
щоб клапани радіаторів не були закриті, а 
циркулятор працював.

- Котел виробляє конденсат. Причиною 
може бути забивання каміну або висота 
камінів, непропорційна характеристикам 
котла. Може пояснюватися також надто 
низькою температурою роботи котла. У 
цьому випадку слід підвищити температуру 
роботи котла.

- Часті включення термостату димових газів. 
Можуть бути спричинені забиванням 
трубопроводу димових газів. Перевірити 
трубопровід димових газів. Трубопровід 
димових газів може бути забитий, або ж 
його висота та довжина не відповідають 
характеристикам котла. Може бу ти 

недостатня вентиляція приміщення (див, 
параграф "вентиляція приміщень"). 

- Присутність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки відповідного клапану 
виведення повітря (Мал. 1-6). Перевірити, 
щоб тиск системи та посудини наповнення 
системи був у встановлених рамках; тиск 
перед заповненням в посудині наповнення 
системи опалення повинен відповідати 1,0 
бар, а в системі бути в рамках від 1 до 1,2 
бар.

- Блокування вмикання та Блокування 
каміну. Див. парагр. 2.8 та 1.3 (приєднання 
до електричного живлення).

 S22 - Кнопка зниження 
температури води для 
домашнього вжитку

 S23 - Кнопка підвищення 
температури опалення

 S24 - Кнопка зниження 
температури опалення

 T1 - Живильник низького тиску
 T2 - Трансформатор ввімкнення
 U1 - Внутрішній вирівнювач на 

з'єднувач газового клапана 
(присутній лише на газових 
клапанах Honeywell)

 X40 - Перемичка термостата 
приміщення

 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - N.B.: інтерфейс користувача 

знаходиться з боку 
приварювання таблички 
котла

 3 - Живлення 220Vac 50Hz
 4 - Синій
 5 - Коричневий
 6 - Жовтий/Зелений
 7 - Чорний
 8 - Сірий
 9 - Білий
 10 - З'єднувач x6 використовується 

для автоматичної установки
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3.2 ELEKTRİK ŞEMASI.

Şek. 3-2

Açıklamalar:
 B1 - Gidiş sensörü
 CARV2- Amico Uzaktan Kumanda 

Versiyon 2 (opsiyonel)
 DS1 - Ekran
 E3 - Algılama ve ateşleme bujisi
 E4 - Güvenlik termostatı
 E6 - Atık gaz termostatı
 F1 - Hat sigortası
 F2 - Nötr sigorta
 M1 - Kazan sirkülasyon pompası
 M30 - Üç yollu valf

 S2 - Fonksiyon selektörü
 S3 - Reset düğmesi
 S4 - Kullanma suyu akış şalteri
 S5 - Tesisat basınç şalteri
 S20 - Oda termostatı (opsiyonel)
 S21 - Kullanma suyu sıcaklığı artıma 

düğmesi
 S22 - Kullanma suyu sıcaklığı azaltma 

düğmesi
 S23 - Kalorifer sıcaklığı artıma düğmesi
 S24 - Kalorifer sıcaklığı azaltma düğmesi
 T1 - Alçak gerilim güç kaynağı

Amico Uzaktan KumandaV2:: kazan, 40 ve 41 
numaralı slotlarının x40 köprüsü kaldırılarak 
ve kutuplara dikkat edilerek bağlanacağı Ami-
co Uzaktan KumandaV2 (CARV2) kullanımına 
uygundur.

Oda termostatı: Kazan, 40. ve 41 slotlarına,X40 
köprüsü kaldırılarak ve kutuplara dikkat edilerek 
Oda Termostatı (S20) bağlantısına uygundur.

X6 ileticisi kişisel bilgisayara bağlanmak için 
kullanılır.

3.3 MUHTEMEL ARIZA DURUMLARI 
VE NEDENLERİ.

NOT: bakım işlemleri uzman bir firma (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisi) tarafından 
yapılmalıdır.

- Gaz kokusu. Gaz devresinde yer alan boru-
lardaki kaçaklardan kaynaklanır. Gaz sürücü 
devrelerinin bağlantılarının kontrol edilmesi 
gereklidir.

- Yanma düzenli değil (kırmızı ya da sarı alev). 
Brülör kirli ise veya gaz önleme vanası tıkalı 
ise meydana gelir. Brülörü veya gaz önleme 
vanasını temizleyin.

- Emniyet termostatının çok sık devreye girmesi. 

Kazandasu eksikliğinden, tesisatta yetersiz su 
devirdaiminden veya bloke olmuş sirkülatör-
den kaynaklanabilir. Manometreyi kontrol 
ederek kazandaki su basıncının sabit değer 
aralığında olduğundan emin olun. Radyatör 
valflarının tümünün kapalı olmamasını ve 
sirkülasyon motorunun çalıştığını kontrol edin.

- Kazanda yoğuşma suyu oluşması. Kazana uy-
gun olmayan yükseklik veya kesite sahip baca 
veya bacaların tıkanmasından kaynaklanıyor 
olabilir. Ayrıca kazanın aşırı düşük bir sıcak-
lıkta çalışmasından da kaynaklanabilir. Böyle 
bir durumda kazanı daha yüksek sıcaklıkta 
çalıştırın.

- Atık gaz termostatının çok sık devreye girmesi. 
Atık gaz devresinde tıkanıklık olmasından 
kaynaklanabilir. Atık gaz tahliye kanalını 
kontrol edin. Atık gaz tahliye kanalı tıkalı veya 
yükseklik veya kesiti kazana uygun olmayabilir. 
Havalandırma yeterli olmayabilir (mekanların 
havalandırılması başlığına bakın). 

- Tesisatta hava mevcut. Hava tahliye valf baş-
lığının açık olduğunu kontrol edin (Şek. 1-6). 
Genleşme tankı ve tesisat basıncının belirtilen 
değerler aralığında olmasını kontrol edin; 
kalorifer genleşme tank basıncı 1.0 bar, tesisat 
basınç değerinin de 1 ile 1,2 bar arasında olması 

gerekmektedir.
- Ateşleme engeli ve baca engeli. Bkz. parag. 2.5 

ve 1.3 (elektrik bağlantısı).

 T2 - Ateşleme transformatörü
 U1 - Gaz valfı konnektörü içeri-

sindeki düzeltici (yalnızca 
Honeywell gaz valflarında 
bulunmaktadır)

 X40 - Oda termostatı köprüsü
 Y1 - Gaz valfi
 Y2 - Gaz valfi modülasyon ünitesi
 1 - Kullanıcı arabirimi
 2 - NOT: Kullanıcı arabirimi ka-

zan kartının kaynaklı tarafında 
yer alır

 3 - 230Vac 50Hz güç beslemesi
 4 - Mavi
 5 - Kahverengi
 6 - Sarı / Yeşil
 7 - Siyah
 8 - Gri
 9 - Beyaz
 10 - X6 konnektörü otomatik test 

için kullanilir
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3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.

Fig. 3-2

Leyenda: 
 B1 - Sonda de ida
 CARV2- Comando Amico Remoto (Mando 

amigo remoto) Versione 2 (opcional)
 DS1 - Pantalla
 E3 - Bujía de encendido y detección
 E4  - Termostato de seguridad
 E6  - Termostato de humos
 F1 - Fusible de línea
 F2 - Fusible neutro
 M1 - Circulador de la caldera

 M30 - Válvula de tres vías
 S2 - Selector funcionamiento
 S3 - Botón reset bloqueo
 5 - Flujostato sanitario
 S5 - Presostato de la instalación
 S20 - Termostato ambiente (opcional)
 S21 - Pulsador incremento temperatura 

agua sanitaria
 S22 - Pulsador decremento temperatura 

agua sanitaria
 S23 - Pulsador incremento temperatura 

calefacción

Comando Amico RemotoV2: la caldera está 
preparada para la aplicación del mando amigo 
remoto V2 (CAR V2), el cual se debe conectar a 
los bornes 40 y 41 respetando la polaridad y 
eliminando el puente X40.

Termostato ambiente: la caldera está preparada 
para la aplicación del Termostato Ambiente 
(S20), el cual se debe conectar a los bornes 40 - 41 
eliminando el puente X40.

El conector X6 es para la conexión al ordenador.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

IMPORTANTE:: el mantenimiento debe ser 
efectuado por una empresa habilitada (por ejem-
plo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas).

- Olor a gas. Debido a pérdidas de las tuberías 
en el circuito de gas. Es necesario controlar la 
estanqueidad del circuito de transporte de gas.

- Combustión irregular (llama roja o amarilla). 
Sucede cuando el quemador está sucio o el 
bloque laminar de la caldera está obstruido. 
Limpiar el quemador o el bloque laminar.

- Disparos frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a 

falta de agua en la caldera, a poca circulación de 
agua en la instalación, o a que el circulador está 
bloqueado. Controle con el manómetro que la 
presión de la instalación se mantenga dentro 
de los límites establecidos. Comprobar que los 
grifos de los radiadores no estén todos cerrados 
y que el circulador funcione correctamente.

- La caldera produce condensación. Puede 
deberse a obstrucciones de la chimenea o a 
chimeneas de altura o sección no proporcio-
nadas a la caldera. Puede deberse también a un 
funcionamiento con temperatura de la caldera 
demasiado baja. En este caso hacer funcionar 
la caldera con una temperatura superior.

- Actuaciones frecuentes del termostato de 
humos. Pueden deberse a obstrucciones en el 
circuito de humos. Controlar el conducto de sa-
lida de humos. El conducto de salida de humos 
podría estar obstruido o su altura o sección no 
son proporcionadas a la caldera. La ventilación 
puede ser insuficiente (ver punto-ventilación 
de los locales). 

- Presencia de aire dentro de la instalación. 
Comprobar que la caperuza del purgador de 
aire se abre bien (Fig. 1-6). Comprobar que la 
presión de la instalación y de la precarga del 
vaso de expansión esté dentro de los límites 

establecidos, el valor de precarga del vaso de 
expansión de calefacción debe ser igual a 1,0 
bar, y el valor de la presión de la instalación 
debe estar entre 1 y 1,2 bar.

- Bloqueo de encendido y Bloqueo chimenea. 
Ver párr. 2.5 y 1.3 (conexión eléctrica).

 S24 - Pulsador decremento tempera-
tura calefacción

 T1 - Alimentador de baja tensión
 T2 - Transformador encendido
 U1 - Estabilizador interno al conec-

tor de la válvula de gas (existe 
solo en las válvulas de gas 
Honeywell)

 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula de gas
 Y2 - Modulador de válvula de gas
 1 - Interfaz usuario
 2 - IMPORTANTE: La interfaz 

usuario se encuentra en el lado 
de las soldaduras de la tarjeta 
de la caldera

 3 - Alimentación 230 V CC 50 Hz
 4 - Azul
 5 - Marrón
 6 - Amarillo / Verde
 7 - Negro
 8 - Gris
 9 - Blanco
 10 - El conector x6 se utiliza para la 

prueba inicial automática
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Илл. 3-2

Условные обозначения:
 B1 - Зонд подачи
 CARV2- Дистанционное управление Amico  

Версия 2 (факультативно)
 DS1 - Дисплей
 12 - Свечи зажигания и свечи-детек-

торы
 E4 - Предохранительное реле давления
 E6 - Реле давления дыма
 F1 - Линейный предохранитель
 F2 - Предохранитель нейтрали
 M1 - Циркуляционный насос бойлера

 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Режимный переключатель
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S20 - Комнатный термостат  

(факультативно)
 S21 - Кнопка увеличения  

температуры ГВС 
 S22 - Кнопка увеличения  

температуры ГВС

Дистанционное управление Amico V2: на бой-
лере может быть установлено Дистанционное 
Управление V2 (CARV2), которое должно быть 
подключено к клеммам 41 и 44, соблюдая 
полярность, при этом должна быть удалена 
перемычка X40.

Термостат помещения: бойлер предрасполо-
жен для подключения Термостата Помеще-
ния (S20) который должен быть подключён 
к клеммам 40 - 41, удаляя перемычку X40.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ: техобслуживание должно 
быть произведено уполномоченной орга-
низацией (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой маги-
страли. Необходимо проверить герметич-
ность газоснабжения.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Паявляется когда загрязнена горел-
ка или засорён пластинчатый клапан. Про-

извести очистку горелки или пластинчатого 
клапана.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может быть вызвано 
низким давлением воды в бойлере, недо-
статочной циркуляцией воды в системе 
отопления или блокированным циркуля-
ционным насосом. Проверить с помощью 
манометра, что давление на установке на-
ходиться в установленном диапазоне. Про-
верить, что не закрыты все вантуз-клапаны 
на радиаторах, а также функциональность 
циркуляционного насоса

- На бойлере образуется конденсат. Может 
быть вызвана засорением дымохода или 
если высота или сечение которых не про-
порциональны бойлеру. Может также за-
висить от чрезмерно низкой температуры 
работы бойлера. В этом случае установить 
бойлер на более высокую температуру.

- Частое срабатывание термостата выхлоп-
ных газов. Могут быть вызваны засорением 
вдымовой системе. Проверить дымовой 
канал. Может быть засорён дымовой канал, 
или длина или сечение канала не соот-
ветсвуют бойлеру. Может быть вызвано 

недостаточной вентиляцией (смотреть 
пункт - проветривание помещений). 

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для страв-
ливания воздуха (Илл. 1-6). Проверить, что 
давление установки и давление предвари-
тельной нагрузки расширительного бака 
отопления, находиться в установленных 
пределах, клапан предварительной нагруз-
ки расширительного бака отопления дол-
жен равняться 1,0 бар, давление установки 
должно находиться в диапазоне от 1 и до 
1,2 бар.

- Блокирование запуска и Блокирование 
дымохода. Смотреть параг. 2.5 и 1.3 (элек-
трическое подключение).

 S23 - Кнопка увеличения темпера-
туры отопления

 S24 - Кнопка уменьшения темпе-
ратуры отопления

 T1 - Питатель низкого напряже-
ния

 T2 - Трансформатор включения
 U1 - Внутренний выпрямитель 

к подключению газового 
клапана (имеется только на 
газовых клапанах Honeywell)

 X40 - Перемычка термостата по-
мещения

 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана 
 1 - Интерфейс пользователя
 2 - ПРИМЕЧАНИЕ: интерфейс 

пользователя находиться 
сбоку от сварки электронно-
го блока бойлера 

 3 - Питание 230 В пер. т. 50 Гц
 4 - Синий
 5 - Коричневый
 6 - Жёлтый / Зелёный
 7 - Чёрный
 8 - Серый
 9 - Белый
 10 - Разъём x6 используется 

для автоматических 
испытательных работ
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Fig. 3-2

3.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

Légende :
 B1 - Sonde de refoulement
 CARV2-  Commande Amie à Distance Ver-

sion 2 (en option)
 DS1 - Écran
 E3 - Électrode d'allumage et de détection
 E4 - Thermostat de sécurité
 E6 - Thermostat fumées
 F1 - Fusible ligne
 F2 - Fusible neutre
 M1 - Circulateur de la chaudière

 M30 - Soupape trois voies
 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

Commande Amie à DistanceV2  : la chaudière est 
prévue pour l'application de la Commande Amie 
à DistanceV2 (CARV2) qui doit être raccordée aux 
bornes 40 et 41 en respectant la polarité et en 
éliminant le pont X40.

Thermostat d'ambiance  : la chaudière est prévue 
pour l'application du Thermostat Ambiant (S20) 
qui doit être relié aux bornes 40 - 41 en éliminant 
le pont X40.

Le connecteur X6 est pour le branchement sur 
l'ordinateur personnel.

3.3 PROBLÈMES ÉVENTUELS ET LEURS 
CAUSES.

N.B. : les interventions de maintenance doivent être 
effectuées par une entreprise qualifiée (par exemple, 
le service d'assistance technique Immergas.)

- 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 fonctionne-
ment de la chaudière à une température exces-
sivement basse. Dans ce cas, faire fonctionner 
la chaudière à une température supérieure.

- Interventions fréquentes du thermostat des 
fumées. Elles peuvent être dues à des obstruc-
tions 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 chau-
dière. La ventilation peut être insuffisante (voir 
point-ventilation 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).

 S24 - Bouton diminution température 
chauffage

 T1 - Alimentateur basse tension
 T2 - Transformateur allumage
 U1 - Redresseur interne au 

connecteur vanne gaz (présent 
seulement 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'utilisateur 

se trouve sur le côté soudures de 
la carte de chaudière

 3 - Alimentation 230Vac 50Hz
 4 - Bleu
 5 - Marron
 6 - Jaune/Vert
 7 - Noir
 8 - Gris
 9 - Blanc
 10 - Le connecteur X6 est utilisé 

pour le test automatique
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3.2 WIRING DIAGRAM.

Fig. 3-2

Key:
 B1 - Flow probe
 CARV2- Comando Amico Remoto remote 

control Version 2 (optional)
 DS1 - Display
 E3 - Ignition and 

detection electrode
 E4 - Safety thermostat
 E6 - Flue safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 F2 - Neutral fuse

 M1 - Boiler circulator pump
 M30 - Three-way valve
 S2 - Operation selector
 S3 - Block reset button
 S4 - Domestic hot water flow switch
 S5 - System pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)
 S21 - Domestic hot water temperature 

increase button
 S22 - Domestic hot water temperature 

decrease button

Comando Amico RemotoV2: the boiler is set-
up for the application of the Comando Amico 
Remoto remote control V2 (CARV2) which must 
be connected to clamps 40 and 41, by observing 
polarity and eliminating jumper X40.

Room thermostat: the boiler is set-up for the 
application of the Room Thermostat (S20) which 
must be connected to clamps 40 and 41 and by 
eliminating jumper X40.

The connector X6 is for connection to a personal 
computer.

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: maintenance interventions must be carried 
out by an authorised company (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- Irregular combustion (red or yellow flame). 
When the burner is dirty or the boiler lamellar 
pack is blocked. Clean the burner or the boiler 
lamellar pack.

- Frequent interventions of the over heating 
safety thermostat. It can depend on the lack 
of water in the boiler, little water circulation 
in the system or blocked pump. Check on the 
manometer that the system pressure is within 
established limits. Check that the radiator 
valves are not closed and also the functionality 
of the pump.

- The boiler produces condensate. This can be 
caused by obstructions of the chimney or flues 
with height or section not proportioned to the 
boiler. It can also be determined by functioning 
at boiler temperatures that are excessively low. 
In this case, make the boiler run at higher 
temperatures.

- Frequent interventions of the flue safety 
thermostat. This can be caused by obstructions 
in the fumes circuit. Check the flue. The flue 
may be obstructed or by height or section 
not suitable for the boiler. Ventilation may be 
insufficient (see room ventilation point). 

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-6). Make 
sure the system pressure and expansion vessel 
pressure values are within the set limits; the 

pressure value for the expansion vessel must be 
1.0 bar, and system pressure must be between 
1 and 1.2 bar.

- Ignition block and Chimney block. (See par. 
2.5 and 1.3 (electric connection).

 S23 - Heating temperature increase 
button

 S24 - Heating temperature decrease 
button

 T1 - Low voltage power supply unit
 T2 - Ignition transformer
 U1 - Rectifier inside the gas valve 

connector (only available on 
Honeywell gas valves)

 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator
 1 - User interface
 2 - N.B.: the user interface is on the 

welding side of the boiler board
 3 - Power supply 230Vac 50Hz
 4 - Blue
 5 - Brown
 6 - Yellow/Green
 7 - Black
 8 - Grey
 9 - White
 10 - The x6 connector is used for 

automatic inspection
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3.2 ЭЛЕКТРЫЧНАЯ СХЕМА.

Мал. 3-2

Умоўныя пазначэнні:
 B1 - Шчуп нагнятання
 CARV2 - Дістанцыйнае кіраванне Amico 

Remoto 
V2 (апцыянальна):

 DS1 - Дысплей
 E3 - Свечка ўключэння  

і выяўлення
 E4 - Ахоўны тэрмастат
 E6 - Тэрмастат дыма
 F1 - Плаўкі засцерагальнік на лініі
 F2 - Нейтральны плаўкі засцерагальнік

 M1 - Помпа катла
 M30 - Троххадовы клапан
 S2 - Перамыкач працы 
 S3 - Кнопка reset блакіроўкі
 S4 - Санітарны паток
 S5 - Датчык ціску сістемы
 S20 - Тэрмастат навакольнага 

асяродзя (апцыянальны)
 S21 - Кнопка павялічэння  

тэмпературы санітарнай вады
 S22 - Кнопка памяншэння  

тэмпературы санітарнай вады

Дістанцыйнае кіраванне Amico RemotoV2: 
Кацёл прызначаны для прымянення 
дістанцыйнага кіравання Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2), які павінен быць падлучаны 
да клем 40 і 41, вылучая перамычку X40 (

Тэрмастат навакольнага асяродзя: кацёл 
прызначаны для ўжывання тэрмастата 
навакольнага асяродзя(S20), які павінен 
быць падлучаны да клем 40 да 41 ўхіленне 
перамычкі X40.

Раз'ём X6 прызначаны для падлучэння да 
персанальнага кампутара.

3.3 МАГЧЫМЫЯ НЕПАЛАДКІ І ІХ 
ПРЫЧЫНЫ.

Заўвага:тэхнічнае абслугоўванне павінна 
выконвацца кваліфікаванай кампаніяй 
(напрыклад, Службай тэхнічнай дапамогі 
Immergas).

- Пах газу. З-за страт у газавым трубаправодзе. 
Павінны быць правераны на прадмет 
уцечак ў газаправодзе.

- Спа льванне нерэгулярнае (полымя 
в о г н е н н а - ч ы р в о н а е  а б о  ж о ў т а е ) . 
Адбываецца, калі гарэлка забруджана 

або пласціністы клапан катла засмечаны. 
Ачысціце гарэлку ці дыск.

- Частае ўключэнне тэрмастату бяспекі ад 
перагэву. Можа быць выклікана адсутнасцю 
вады ў катле, дрэннай цыркуляцыяй 
вады ў помпе або заблакаванай помпай. 
Пераканайцеся, што датчык ціску ў сістэме 
знаходзіцца ў межах устаноўленых лімітаў. 
Пераканайцеся, што клапаны радыятара 
зачыненыя.

- Кацёл выклікае кандэнсат. Можа быць 
выклікана забруджаннем высокага коміну 
або дымаходу або у частцы, якая не 
з'яўляецца прапарцыйнай да катла. Можа 
быць таксама вызначана тэмпература 
працы катла, як занадта нізкая. У гэтым 
выпадку, неабходна эксплуатаваць кацёл 
пры тэмпературы вышэй.

- Частыя ўключэнні тэрмастату дымавых 
газаў. Можа быць, у сувязі з перашкодамі 
ў контуру дымавых газаў. Калі ласка, 
праверце комін.  Тру ба можа быць 
заблакавана ці вышыні ці падзелу не 
адпаведных для гэтага ў катла. Вентыляцыя 
можа быць недастаткова (гл. вентыляцыя 
памяшканняў). 

- Наяўнасць паветра ў сістэме. Праверце 
а д к р ы ц ц е  к р ы ш к і  а д п а в е д н а г а 
клапана выдалення паветра (мал. 1-6). 
Пераканайцеся, што ціск у сістэме і 
папярэдняя нагрузка пашыральнага бака 
знаходзіцца ў межах устаноўленых лімітаў; 
Значэнне папярэдняй загрузкі ў больш 
шырокам баку павінна быць 1,0 бар, 
велічыня ціску ў сістэме павінна быць 
паміж 1 і 1,2 бар.

- Блакіроўка ўключэння і Блакіроўка коміну. 
Гл. параг. 2.5 і 1.3 (электрычнае падлучэнне).

 S23 - Кнопка павялічэння  
тэмпературы ацяплення

 S24 - Кнопка памяншэння  
тэмпературы ацяплення

 T1 - Нізкае напруджанне 
сілкавальніка

 T2 - Трансфарматар уключэння
 U1 - Унутраны выпрамляльнік 

раздыма газавага клапана 
(толькі для газавых клапанаў 
Honeywell)

 X40 - Перамычка тэрмастата 
памяшкання

 Y1 - Газавы клапан
 Y2 - Мадулятар газавага клапана
 1 - Інтэрфейс карыстальніка
 2 - ЗАЎВАГА: інтэрфейс 

карыстальніка знаходзіцца с 
боку звакі платы катла

 3 - Сілкаванне 230Vac 50Гц
 4 - Блакітны
 5 - Карычневы
 6 - Жоўты/ Зялёны
 7 - Чорны
 8 - Шэры
 9 - Белы
 10 - Злучальнік x6 

выкарыстоўваецца 
для аўтаматычнага 
выпрабавання
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2.3	المخطط	الكهربائي

الشكل 3 ـ 2

لوحة الرموز:

مسبار تدفق  -  B1  
- جهاز التحكم عن بعد الرقمي منط 2   CARV2 

)اختياري(
شاشة  -  DS1 

شمعة إشعال و كشف  -  E3  
ترموستات أمان  -  E4  

 E6 ـ ترموستات عوادم االحرتاق
فيوز  خط  -  F1  

منصهر محايد  -  F2  
مضخة تدوير للغالية  -  M1  
صامم بثالثة مجاري  -  M30 

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   -  S21  
            درجة حرارة املاء العادية

زر تخفيض   -  S22  
           درجة حرارة املاء العادية

زر زبادة   -  S23  
           درجة حرارة التدفئة

زر تخفيض   -  S24  
            درجة حرارة التدفئة

مغذي التيار بالجهد املنخفض  -  T1
محّول اإلشعال  -  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 جانب   -  2
        لحامات بطاقة الغالية الفنية.

التحكم عن بعد الصديق V2: الغالية مجهزة مسبقا بتطبيقات 
التحكم عن بعد الصديق V2  ـ )CARV2( والذي يجب 

توصيله بلوحة توصيل 40 أو 41 مع مراعاة القطبية وإزالة 
.X40 الجسر

ثرموستات بيئة  المكان: الغالية مجهزة مسبقا بتطبيقات 
ثرموستات بيئة المكان )S20(  والذي يجب توصيله بلوحة 
.X40 توصيل 40 أو 41 مع مراعاة القطبية وإزالة الجسر

الموصل X6 يستخدم في التوصيل بالكومبيوتر الشخصي.

المشاكل	المحتملة	وحلولها. 	3.3
مالحظة	هامة:	يجب أن تنفذ عمليات الصيانة بواسطة شركة 
.)Immergas مؤهلة )على سبيل المثال مركز الدعم الفني

-  رائحة الغاز. يعود إلى تسرب في أنابيب دائرة الغاز. 
ينبغي التحقق من عازل تسرب دائرة إدخال الغاز.

-  االحتراق غير منتظم )شعلة حمراء أو صفراء(. يحدث 
هذا عندما تكون الشعلة متسخة أو 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 توقف المضخة. تحقق 
على المانومتر من أن 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 مدخنة أو 
مواسير المدخنة أو مداخن بطول 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.
-  كثرة التدخالت لثرموستات عوادم االحتراق )األدخنة(. 
يمكن أن يكون السبب انسداد في دائرة األدخنة. تحقق 

من المدخنة. قد تكون المدخنة مسدودة أو بطول وعرض 
غير مالئمين للغالية. قد تكون التهوية غير كافية )انظر 

النقطة- تهوية األماكن(. 
-  وجود هواء داخل التجهيز. تحقق من فتح رأس الصمام 

المعين لخروج الهواء )شكل 1 ـ 6(. تحقق من أن 
ضغط النظام والحمل المسبق 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(.

التغذية بالتيار 230 ف تيار مرتدد 50   -  3
        هريتز

 4 ـ أزرق
 5 ـبني

أصفر/أخرض  -  6
أسود  -  7

رمادي  -  8
أبيض  -  9
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3.2 NAQIL SXEMI

Təs. 3-2

Açar sözlər:
 B1 - Axın borusu
 CARV2- Comando Amico Remoto uzaqdan 

idarəetmə 2-ci versiya (əlavə)
 DS1 - Displey
 E3 - Yandırma və  

müəyyənetmə elektrodları
 E4 - Təhlükəsizlik termostatı
 E6 - Bacanın təhlükəsizlik termostatı
 F1 - Faza qoruyucusu
 F2 - Neytral qoruyucu

 M1 - Buxar qazanının sirkulyasiya 
pompası

 M30 - Üçmilli klapan
 S2 - Əməliyyat seçici
 S3 - Blok təkrarla düyməsi
 S4 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 S5 - Sistem təzyiq keçiricisi
 S20 - Otaq termostatı (əlavə)
 S21 - Daxili qaynar su temperaturunun 

artırılması düyməsi
 S22 - Daxili qaynar su temperaturunun 

Comando Amico RemotoV2: Buxar qazanı 
ziddiyyətin müşahidə ediməsi və X40 tağının 
ləğv edilməsi ilə 40 və 41 sıxacarı vasutəsilə 
birləşdirilməli olan Comando Amico Remoto 
uzaqdan idarəetmə V2 (CARV2) əlavəsi üçün 
qurulmuşdur. 

Otaq termostatı: Buxar qazanı ziddiyyətin 
müşahidə ediməsi və X40 tağının ləğv edilməsi 
ilə 40 və 41 sıxacarı vasutəsilə birləşdirilməli 
olan Otaq Termostat (S20) əlavəsi üçün 
quraşdırılmışdır. 

X6 əlaqələndir ic is i  fərdi  kompyuterə 
birləşdirilmək üçündür.

3.3 NASAZLIQLARIN ARADAN 
QALDIRILMASI

Q: texniki xidmət müdaxiləsi səlahiyyəti şirkət 
tərəfindən həyata keçirilməlidir (məs., Immergas 
Satış-Sonrası Texniki Yardım Xidməti).

- Qaz qoxusu. Qaz borularında sızma səbəbindən 
yaranır. Qaz giriş halqasının bağlı olmasını 
yoxlayın.

- Yalnış yanma (qırmızı və sarı alov). Odluq 
çirk olduqda və ya buxar qazanı laminar paketi 
qapalı olduqda baş verir. Odluğu və buxar 
qazanının laminar paketini təmizləyin.

- Həddindən art ıq qızma təhlükəsizlik 
termostatının tez-tez müdaxilələləri. Bu buxar 
qazanında su çatışmamazlığı, cüzi su dövriyyəsi 
və ya pompaların boklanması səbəbindən baş 
verə biər.  Sistem təzyiqinin təyin edilmiş limit 
çərçivəsində olub-olmadığını yoxlamaq üçün 
manometrə baxın. Radiator klapanlarının bağlı 
olmadığını və eyni zamanda pompaların işini 
yoxlayın.

- Buxar qazanı kondensat istehsal edir. Bu buxar 
və ya qaz bacalarının önündə maneələrin 
olması və ya sorulmanın qazana müvafiq 
olması səbəbindən yarana bilər. Bu eyni 
zamanda buxar qazanındakı aşağı temperaturla 
təyin edilə bilər.  Bu zaman buxar qazanını 
yüksək temperaturda işə salın.

- Təh lükəs iz l ik  t e rmos ta t ın ın  t ez - tez 
müdaxilələləri. Bu buxar kanalların maneənin 
olması səbəbindən yarana bilər. Bacanı 
yoxlayın. Bacada maneə ola bilər və ya o, 
hündürlük və bölmə cəhətdən buxar qazanına 
uyğun olmaya bilər. Havalandırma səmərəsiz 
ola bilər (otağın havalandırması mövzusuna 
baxın). 

- Sistemdə havanın olması. Xüsusi hava 
ventilyasiya klapanının qapağının açımasını 
yoxlayln (Təs. 1-6). Sistem təzyiqinin və 
mexanizmin təzyiq vahidlərinin təyin edilmiş 
limitlər çərçivəsində olduğundan əmin olun; 
mexanizmin təzyiq vahidi 1.0 bar, sistem 
təzyiqi isə  1 və 1.2 bar arasında olmalıdır.

- Yandırma bloku və Baca bloku (Bax par. 2.5 
və 1.3 (elektrik birləşmələr).

azaldılması düyməsi
 S23 - İsitmə temperaturunun 

artırılması düyməsi
 S24 - İsitmə temperaturunun 

azaldılması düyməsi
 T1 - Aşağı gərginlik enerji mənbəyi 

bloku
 T2 - Yandırma keçiricisi
 U1 - Qaz klapanı birləşdiricisinin 

içindəki düzışdirici (yalnız 
Honeywell qaz klapanlarında 
mövcuddur)

 X40 - Otaq termostat tağı
 Y1 - Qaz klapanı
 Y2 - Qaz klapanının modulyatoru
 1 - İstifadəçi interfeysi
 2 - Q: istifadəçi interfeysi yalnız 

buxar qazanı lövhəsinin 
qaynaq tərəfindədir

 3 - 230Vac 50Hz enerji mənbəyi
 4 - Mavi
 5 - Çəhrayı
 6 - Sarı/Yaşıl
 7 - Qara
 8 - Boz
 9 - Ağ
 10 - x6 əlaqələndiricisi avtomatik 

yoxlanma üçün istifadə edilir
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3.4 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці, необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації пристрою, 
яку можна провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, з Центру технічного обслуговування 
Immergas).
Для переходу з одного виду газу на інший 
необхідно:
- усунути напругу з пристрою;
- замінити форсунки основного запальника, при 

цьому слідкувати за тим, щоб встановити між 
газовим колектором та форсунками спеціальні 
герметичні розетки, що надаються в комплекті;

- повернути напругу на пристрій;
- вибрати за допомогою пульта управління 

котла параметр типу газу (P1), а потім вибрати 
(nG) в разі живлення метаном або (LG) в разі 
живлення GPL/зрідженим пропаном;

- відрегулювати номінальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла в фазі виробництва гарячої води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла в фазі опалення;

- відрегулювати (при необхідності) максимальну 
теплову потужність опалення;

- запечатати пристрої регулювання подачі газу (в 
разу їх зміни);

- після завершення робіт для модифікації 
приклеїти поряд з заводською табличкою 
відповідний самонаклеювальний напис, що 
надається в комплекті, про виконану конверсію. 
На самій табличці слід закреслити застарілі дані 
щодо попереднього типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.16).

3.5 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ ТИПУ 
ГАЗУ.

Після перевірки, що конверсія була виконана 
з використанням форсунок передбаченого для 
даного газу діаметру, а тарування було здійснено 
згідно установленого тиску, слід переконатися, 
що:
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто сильним, і не 

слабким, а також є стабільним (не відривається 
від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для 
тарування ретельно закриті, в системі немає 
витоку газу.

N.B.: всі операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, з Центру технічного обслуговування 
Immergas). Тарування запальника повинно 
проводитися за допомогою диференційного 
манометра на “U” або цифрового, під'єднаного 
до забору тиск на виході газового клапану (част. 
4 Мал. 3-3), приймаючи до уваги значення тиску, 
наведені в таблиці (Парагр. 3.16) для того типу 
газу, для якого регулюється котел.

3.6 МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ 
РЕГУЛЮВАННЯ.

• Регулювання номінальної теплової потужності 
котла.

- Натиснути кнопку (+) регулювання температури 
води для домашнього вжитку (3 Мал. 2-1) до 
максимальної температури роботи.

- Відкрити кран гарячої води для домашнього 
вжитку, щоб запобігти перериванню модуляції.

- Відрегулювати за допомогою латунної гайки 
(3 Мал. 3-3) номінальну потужність котла, 
приймаючи до уваги значення максимального 
тиску, наведені в таблицях (Парагр. 3.16) в 
залежності від типу газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при 
годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла на фазі виробництва гарячої води (Мал. 
3-3).

 N.B.: виконати лише після того, як здійснено 
тарування номінального тиску.

 Регулювання мінімальної теплової потужності 
одержуємо за допомогою пластмасового 
хрестоподібного гвинта (2), встановленого на 
газовому клапані, втримуючи латунну гайку (3);

- вимкнути живлення на модульну котушку 
(для цього досить вимкнути фастоновий 
наконечник); при повертанні гвинта за 
годинниковою стрілкою тиск збільшується, а 
проти годинникової стрілки - зменшується. 
Після завершення тарування знову подати 
живлення на модульну котушку. Мінімальна 
потужність котла на фазі виробництва гарячої 
води не повинна бути нижчою від зазначеної в 
таблицях (Парагр. 3.16) в залежності від типу 
газу.

N.B.: для регулювання газового клапану слід 
зняти пластмасову кришку (6), після виконання 
регулювання знову встановити кришку.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СХЕМИ.

Для роботи котла передбачена можливість 
програмування окремих параметрів його роботи. 
При зміні цих параметрів, як зазначено далі, можна 
настроїти роботу котла в залежності від своїх 
особистих потреб.

Для входу в фазу програмування необхідно діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

- натиснути одночасно на протязі приблизно 15 
секунд на кнопки (1) та (2), поки на дисплеї не 
з'явиться відображення входу в програмування;

- вибрати за допомогою кнопок (3) та (4) той 
параметр, який необхідно змінити, серед 
зазначених в наступній таблиці:

Перелік  
параметрів Опис

P1 Вибір типу газу

P2
Вибір особливого газу G110 
(Не використовується для 
цієї моделі)

P3
Set-point/Точка настройки 
виробництва гарячої води, 
фіксована або відносна

P5 Мінімальна потужність 
опалення

P6 Максимальна потужність 
опалення

P7 Таймер включення опалення

P8 Таймер рампи опалення

P9 Тип котла (фіксований на 
монотермічному)

- змінити значення, перевіряючи за наступними 
таблицями, за допомогою кнопок (5) та (6);

- підтвердити встановлене значення, натиснувши 
кнопку Reset (1) на приблизно 5 секунд; 
натиснувши одночасно на кнопки (3) + та (4) - 
регулювання температури виробництва гарячої 
води можна анулювати операцію.

 N.B.: якщо на протязі певного часу не торкатися 
кнопок, операцію буде автоматично анульовано.

Вибір типу газу. Установка цієї функції служить 
для регулювання роботи котла або на газові GPL/
зрідженому пропані, або на метані.

Вибір типу газу

Шкала значень для 
установки Параметр

LG (GPL) або nG (метан) P1

Газ G110 - Газ Cina (Не використовується для 
цієї моделі). Установка цієї функції служить 
для регулювання роботи котла або на газові 
першого типу.

Газ G110 - Газ Cina (газ першого типу)

Шкала значень для 
установки Параметр

on/вкл. - oF/викл. (Задання 
типу) P2

Set-point/Точка настройки виробництва гарячої 
води, фіксована або відносна. Встановивши 
параметр P3 в положення on/вкл. вимкнення 
запальника підпорядковано регулюванню 
температури виробництва гарячої води. В 
положенні oF/викл. вимкнення запальника 
відбувається при досягненні максимального 
значення.

Set-point/Точка настройки виробництва 
гарячої води, фіксована або відносна

Шкала значень для 
установки Параметр

on/вкл. відносне - oF/викл. 
фіксоване (Задання типу) P3
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3.4 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ.

У разі необхідності пристосування пристрою 
до газу, що відрізняється від зазначеного на 
заводській табличці, необхідно замовити 
відповідний комплект для модифікації пристрою, 
яку можна провести досить швидко.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, з Центру технічного обслуговування 
Immergas).
Для переходу з одного виду газу на інший 
необхідно:
- усунути напругу з пристрою;
- замінити форсунки основного запальника, при 

цьому слідкувати за тим, щоб встановити між 
газовим колектором та форсунками спеціальні 
герметичні розетки, що надаються в комплекті;

- повернути напругу на пристрій;
- вибрати за допомогою пульта управління 

котла параметр типу газу (P1), а потім вибрати 
(nG) в разі живлення метаном або (LG) в разі 
живлення GPL/зрідженим пропаном;

- відрегулювати номінальну теплову потужність 
котла;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла в фазі виробництва гарячої води;

- відрегулювати мінімальну теплову потужність 
котла в фазі опалення;

- відрегулювати (при необхідності) максимальну 
теплову потужність опалення;

- запечатати пристрої регулювання подачі газу (в 
разу їх зміни);

- після завершення робіт для модифікації 
приклеїти поряд з заводською табличкою 
відповідний самонаклеювальний напис, що 
надається в комплекті, про виконану конверсію. 
На самій табличці слід закреслити застарілі дані 
щодо попереднього типу газу.

Ці регулювання повинні відповідати типу газу, 
що використовується, згідно вказівкам наступної 
таблиці (Парагр. 3.16).

3.5 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ ТИПУ 
ГАЗУ.

Після перевірки, що конверсія була виконана 
з використанням форсунок передбаченого для 
даного газу діаметру, а тарування було здійснено 
згідно установленого тиску, слід переконатися, 
що:
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто сильним, і не 

слабким, а також є стабільним (не відривається 
від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для 
тарування ретельно закриті, в системі немає 
витоку газу.

N.B.: всі операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, з Центру технічного обслуговування 
Immergas). Тарування запальника повинно 
проводитися за допомогою диференційного 
манометра на “U” або цифрового, під'єднаного 
до забору тиск на виході газового клапану (част. 
4 Мал. 3-3), приймаючи до уваги значення тиску, 
наведені в таблиці (Парагр. 3.16) для того типу 
газу, для якого регулюється котел.

3.6 МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ 
РЕГУЛЮВАННЯ.

• Регулювання номінальної теплової потужності 
котла.

- Натиснути кнопку (+) регулювання температури 
води для домашнього вжитку (3 Мал. 2-1) до 
максимальної температури роботи.

- Відкрити кран гарячої води для домашнього 
вжитку, щоб запобігти перериванню модуляції.

- Відрегулювати за допомогою латунної гайки 
(3 Мал. 3-3) номінальну потужність котла, 
приймаючи до уваги значення максимального 
тиску, наведені в таблицях (Парагр. 3.16) в 
залежності від типу газу.

- При повертанні за годинниковою стрілкою 
теплова потужність збільшується, а при 
годинникової стрілки зменшується.

• Регулювання мінімальної теплової потужності 
котла на фазі виробництва гарячої води (Мал. 
3-3).

 N.B.: виконати лише після того, як здійснено 
тарування номінального тиску.

 Регулювання мінімальної теплової потужності 
одержуємо за допомогою пластмасового 
хрестоподібного гвинта (2), встановленого на 
газовому клапані, втримуючи латунну гайку (3);

- вимкнути живлення на модульну котушку 
(для цього досить вимкнути фастоновий 
наконечник); при повертанні гвинта за 
годинниковою стрілкою тиск збільшується, а 
проти годинникової стрілки - зменшується. 
Після завершення тарування знову подати 
живлення на модульну котушку. Мінімальна 
потужність котла на фазі виробництва гарячої 
води не повинна бути нижчою від зазначеної в 
таблицях (Парагр. 3.16) в залежності від типу 
газу.

N.B.: для регулювання газового клапану слід 
зняти пластмасову кришку (6), після виконання 
регулювання знову встановити кришку.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СХЕМИ.

Для роботи котла передбачена можливість 
програмування окремих параметрів його роботи. 
При зміні цих параметрів, як зазначено далі, можна 
настроїти роботу котла в залежності від своїх 
особистих потреб.

Для входу в фазу програмування необхідно діяти 
наступним чином (посилання Мал. 2-1):

- натиснути одночасно на протязі приблизно 15 
секунд на кнопки (1) та (2), поки на дисплеї не 
з'явиться відображення входу в програмування;

- вибрати за допомогою кнопок (3) та (4) той 
параметр, який необхідно змінити, серед 
зазначених в наступній таблиці:

Перелік  
параметрів Опис

P1 Вибір типу газу

P2
Вибір особливого газу G110 
(Не використовується для 
цієї моделі)

P3
Set-point/Точка настройки 
виробництва гарячої води, 
фіксована або відносна

P5 Мінімальна потужність 
опалення

P6 Максимальна потужність 
опалення

P7 Таймер включення опалення

P8 Таймер рампи опалення

P9 Тип котла (фіксований на 
монотермічному)

- змінити значення, перевіряючи за наступними 
таблицями, за допомогою кнопок (5) та (6);

- підтвердити встановлене значення, натиснувши 
кнопку Reset (1) на приблизно 5 секунд; 
натиснувши одночасно на кнопки (3) + та (4) - 
регулювання температури виробництва гарячої 
води можна анулювати операцію.

 N.B.: якщо на протязі певного часу не торкатися 
кнопок, операцію буде автоматично анульовано.

Вибір типу газу. Установка цієї функції служить 
для регулювання роботи котла або на газові GPL/
зрідженому пропані, або на метані.

Вибір типу газу

Шкала значень для 
установки Параметр

LG (GPL) або nG (метан) P1

Газ G110 - Газ Cina (Не використовується для 
цієї моделі). Установка цієї функції служить 
для регулювання роботи котла або на газові 
першого типу.

Газ G110 - Газ Cina (газ першого типу)

Шкала значень для 
установки Параметр

on/вкл. - oF/викл. (Задання 
типу) P2

Set-point/Точка настройки виробництва гарячої 
води, фіксована або відносна. Встановивши 
параметр P3 в положення on/вкл. вимкнення 
запальника підпорядковано регулюванню 
температури виробництва гарячої води. В 
положенні oF/викл. вимкнення запальника 
відбувається при досягненні максимального 
значення.

Set-point/Точка настройки виробництва 
гарячої води, фіксована або відносна

Шкала значень для 
установки Параметр

on/вкл. відносне - oF/викл. 
фіксоване (Задання типу) P3
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3.4 GAZ TÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ 
HALİNDE KAZANDA DÖNÜŞÜM 
YAPILMASI.

Kazanın etiketinde belirtilen gaz türünden farklı 
bir gaz türüne adapte edilebilmesi için çabukça 
uygulanabilen gerekli dönüştürme kitinin talep 
edilmesi gerekir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri 
için uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisine).
Bir tür gazdan diğer gaza geçişte:
- cihazın elektrik girişini kesin;
- ana boyler memelerini değiştirin ve bu işlemi 

yaparken gaz kollektörü ile memeler arasına 
setle birlikte sunulan tutuş pullarını yerleştir-
meyi ihmal etmeyin;

- cihazın elektrik girişini tekrar sağlayın;
- kazanın kumanda paneli vasıtasıyla gaz tipi 

parametresini (P1) seçin ve ardından doğal 
gazlı ise (nG) yada LPG'li ise (LG)'yi seçin;

- kazanın nominal termik gücünü ayarlayın;
- kazanın kullanım suyu aşamasında asgari 

termik gücünü ayarlayınız;
- kazanın kalorifer aşamasında asgari termik 

gücünü ayarlayınız;
- azami ısıtma gücünü ayarlayınız (gerekiyorsa);
- gaz aktarım ayar düzeneklerini mühürleyin 

(ayarlarda değişiklik yapılması halinde);
- dönüştürme işlemlerini tamamladıktan sonra, 

setle birlikte sunulan etiketi cihazın veri etiketi-
nin yakınına yerleştirin. Yeni konulan bu etiket 
üzerindeki eski gaz türünün sabit bir kalemle 
silinmesi gerekmektedir.

Bu ayarların kullanılacak olan yeni gaz türüne 
göre yapılması gerekmekte olup, bu işlemler 
için tabloda belirtilen uyarılara riayet edilmesi 
gerekmektedir (Parag. 3.16).

3.5 GAZ DÖNÜŞÜMÜ SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER.

Dönüştürme işlemleri yapılırken, kullanılan 
gaz tipine uygun önceden tespit edilmiş hortum 
ağızları ölçülerine sadık kalındığından ve dara 
ayarlarının sabit basınçta yapıldığından emin 
olunduktan sonra, kontrol edilmesi gerekenler:
- yanma haznesine alev erişiminin olmaması;
- boyler alevinin ne aşırı yüksek ne de aşırı alçak 

olmamasını ve sabit olmasını (boylerden ayrı 
gibi görünmemeli);

- kalibrasyon için kullanılan basınç testerlerinin 
tamamen kapalı olmasını ve devreye gaz sızdır-
mamasını.

NOT: kazan cihazlarının tüm ayar işlemleri uz-
man bir firma tarafından yapılmalıdır (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisi). Brülör ayarı, 
gaz valfi çıkış basıncı ağzına bağlanan “U” şek-
linde veya dijital bir diferansiyel manometre ile 
(Şek. 3-3, det. 4), kazanın kullandığı gaz türüne 
ait tabloda verilen basınç değerine uyularak 
(Parag. 3.16) yapılır.

3.6 YAPILABİLECEK MUHTEMEL 
AYARLAR.

• Kazanın nominal termik güç ayarı.
Kullanma suyu sıcaklığının ayarı için azami ça-

lışma ısı değerine kadar (+) düğmesine basınız 
(3 Şekil 2-1).

- Sıcak kullanım suyu musluğunu açarak modü-
lasyon müdahalesine mani olun;

- Kazanın nominal güç ayarını tablolarda verilen 
azami basınç değerlerine dikkat ederek pirinç 
somun (3 Şek. 3-3) üzerinden gaz türüne göre 
yapın (Parag. 3.16).

- Saat istikametine çevirmek suretiyle termik 
güç yükseltilir, saatin aksi yönüne çevirmek 
suretiyleyse azalır.

• Kazanın kullanma suyu aşamasında asgari 
termik güç ayarı (Şekil 3-3). 

 NOT: yalnızca nominal basınç kalibrasyonunu 
yaptıktan sonra işleme devam edin.

 Asgari termik güç ayarı, pirinç somun sabit 
tutularak (3) ve gaz valfının üzerinde yer alan 
plastik vidaya (2) müdahale edilerek yapılır;

- modülasyon bobininin beslemesini kesin (bir 
fastonun çıkartılması yeterlidir); vida saat yö-
nünde çevrildiğinde basınç artar, saat yönünün 
tersinde çevrildiğinde azalır. Kalibrasyon ayarı 
bittiğinde modülant bobine elektrik girişini 
sağlayın. Kazanın kullanım suyu aşamasında 
yapılan asgari güç basınç ayarı tabloda (Parag. 
3.17) belirtilmiş değerlerden aşağı seviyede 
olmamalıdır. 3.17) gaz tipine göre.

Not: gaz valfi üzerinde ayar yapabilmek için plas-
tik tapayı (6) çıkartmak gerekir, ayar işlemlerinin 
hitamında tapayı tekrar yerine takınız.

3.7 ELEKTRONİK KARTIN 
PROGRAMLANMASI.

Kazan bazı çalışma parametrelerinin olası prog-
ramlamaları için hazırlanmıştır. Bu parametreleri 
takiben belirtilen işlemler vasıtasıyla değiştirmek 
suretiyle kazanı özel gereksinimlerinize uyarlamak 
mümkün olacaktır.

Programlama aşamasına geçiş için aşağıda belir-
tilen şekilde ilerleyin (bkz. Şek. 2-1): 

- (1) ve (2) numaralı düğmelere aynı anda prog-
ramlama menüsüne girene kadar yaklaşık 15 
saniye basın;

- (3) ve (4) numaralı düğmelerle aşağıdaki tablo-
da yer alan değerlere göre değişiklik yapılmak 
istenen parametreyi seçin ;

Para-
metreler 

listesi
Tanımlama

P1 Gaz türü seçimi

P2 G110 özel gaz seçimi (Bu mo-
delde kullanılmamaktadır)

P3 Sabit veya bağlantılı kullanma 
suyu set-point ayarı

P5 Asgari ısıtma gücü

P6 Azami ısıtma gücü

P7 Isıtma ateşleme zamanlayıcısı

P8 Isınma rampa zamanlayıcı

P9 Kazan türü (monotermik 
üzerinde sabit)

- aşağıdaki tabloda belirtilen değerler çerçe-
vesinde arzulanan değeri (5) ve (6) numaralı 
düğmeler vasıtasıyla değiştirin ;

- yaklaşık 5 saniye süreyle (1) numaralı Reset 
düğmesine basmak suretiyle ayarı yapılan 
değeri onaylayın; (3) + ve (4) – kullanım suyu 
ısı ayar düğmelerine aynı anda basılması ile 
işlem iptal edilir.

 NOT: belli bir süre sonra, herhangi bir düğme-
ye basılmamasıyla, işlem otomatik olarak iptal 
olur.

Gaz türü seçimi. Bu işlevin seçilmesi suretiyle 
kazanın LPG veya Doğalgaz ile çalışmasına 
olanak sağlayacak ayar temin edilir.

Gaz türü seçimi

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

LG (GPL) veyao nG (Doğalgaz) P1

G110 gazı - Birinci aile gazlar (Bu modelde kul-
lanılmamaktadır). Bu işlevin seçilmesi suretiyle 
kazanın birinci aile gazlarla çalışmasına olanak 
sağlayacak ayar temin edilir.

Gaz G110 - Gaz Cina (birinci grup gaz)

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

on - oF (Seri ayarı) P2

Sabit veya bağlantılı kullanma suyu set-point 
ayarı. on modunda P3 parametresinin ayarlan-
ması suretiyle brülörün sönmesi kullanma suyu 
sıcaklığı ayarına bağlıdır. oFmodunda brülörün 
sönmesi azami değerde gerçekleşir.

Sabit veya bağlantılı kullanma suyu set-
point ayarı

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

bağlantılı on - oF sabit (Stan-
dart ayar) P3
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3.4 CONVERSIÓN DE LA CALDERA EN 
CASO DE CAMBIO DE GAS.

Si el aparato debe ser adaptado para un gas 
distinto al especificado en la placa, es necesario 
solicitar el kit con todo lo necesario para efectuar 
la operación de conversión, la cual no requiere 
demasiado tiempo.
La operación de adaptación a otro tipo de gas 
debe ser realizada por una empresa habilitada 
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica 
Immergas).
Para cambiar de gas es necesario:
- quite tensión al equipo;
- sustituir los inyectores del quemador principal 

colocando las arandelas de estanqueidad sumi-
nistradas con el kit entre el colector de gas y los 
inyectores;

- vuelva a dar tensión al equipo;
- seleccionar utilizando el teclado de la caldera el 

parámetro tipo de gas (P1) y después seleccio-
nar (nG) en caso de alimentación de Metano 
o (LG) en caso de alimentación de GLP;

- regular la potencia térmica nominal de la 
caldera;

- regular la potencia térmica mínima de la cal-
dera en modo sanitario;

- regular la potencia térmica mínima de la cal-
dera en modo calefacción.

- regular (si es necesario) la potencia máxima de 
calefacción;

- precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones);

- una vez realizada la transformación, colocar el 
adhesivo incluido en el kit conversión cerca de 
la placa de datos. En ésta, será necesario borrar, 
con un rotulador indeleble, los datos relativos 
al antiguo tipo de gas.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener 
en cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las 
indicaciones de las tablas (Apdo. 3.16).

3.5 CONTROLES A EFECTUAR TRAS 
LAS CONVERSIONES DE GAS.

Asegúrese de que la transformación se haya reali-
zado con los inyectores del diámetro establecido 
para el tipo de gas en uso y que la calibración se 
haya realizado a la presión establecida y luego 
compruebe que:
- no haya retorno de llama en la cámara de 

combustión;
- la llama del quemador no sea excesivamente 

alta o baja y que sea estable (no se separe del 
quemador);

- los comprobadores de presión utilizados para 
la calibración estén bien cerrados y no haya 
pérdidas de gas en el circuito.

IMPORTANTE: todas las operaciones concer-
nientes a las regulaciones de las calderas deben 
ser efectuadas por un técnico autorizado (por 
ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Im-
mergas). La calibración del quemador debe ser 
efectuada con un manómetro diferencial en “U” 
o digital, conectado a la toma de presión de salida 
de la válvula de gas (part. 4 Fig. 3-3), respetando 
el valor de presión indicado en la tabla (Apdo. 
3.16 para el tipo de gas para el que la caldera 
está preparada.

3.6 REGULACIONES POSIBLES.
• Regulación de la potencia térmica nominal de 

la caldera.
- Presionar el pulsador (+) de regulación de la 

temperatura del agua sanitaria (3 Fig. 2-1) hasta 
la temperatura máxima de funcionamiento.

- Abrir un grifo del agua caliente sanitaria para 
evitar que actúe la modulación.

- Regule en la tuerca de latón (3 Fig. 3-3) la 
potencia nominal de la caldera, respetando los 
valores de presión máxima de las tablas (Apdo. 
dependiendo del tipo de gas.

- Girándola en sentido horario, la potencia 
térmica aumenta, en sentido antihorario se 
reduce.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera en modo sanitario (Fig. 3-3).

 IMPORTANTE: realizarla sólo después de 
haber calibrado la presión nominal.

 La regulación de la potencia térmica mínima 
se realiza mediante el tornillo de plástico de 
estrella (2) situado en la válvula de gas mante-
niendo bloqueada la tuerca de latón (3).

- Cortar la alimentación a la bobina de modula-
ción (basta desconectar un faston); girando el 
tornillo en sentido horario la presión aumenta, 
en sentido antihorario se reduce. Una vez 
finalizada la calibración, volver a conectar la 
alimentación a la bobina de modulación. La 
presión a la que se debe regular la potencia 
mínima de la caldera en modo sanitario no 
debe ser inferior a la indicada en las tablas 
(Apdo. 3.16) dependiendo del tipo de gas.

IMPORTANTE: para realizar las regulaciones en 
la válvula del gas es necesario quitar la caperuza 
de plástico (6) y al finalizar las regulaciones 
volverla a montar.

3.7 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA.

La caldera está preparada para programar algunos 
parámetros de funcionamiento. Modificando estos 
parámetros, según las siguientes explicaciones, 
será posible adaptar la caldera a requerimientos 
específicos.

Para acceder a la fase de programación hacer lo 
siguiente (referencias Fig. 2-1):

- presionar simultáneamente durante 15 segun-
dos aproximadamente los pulsadores (1) y (2) 
hasta que la pantalla muestre la entrada en 
programación;

- seleccionar mediante los pulsadores (3) y (4) el 
parámetro que quiere modificar indicado en la 
siguiente tabla:

Lista de 
los pará-
metros

Descripción

P1 Selección tipo de gas

P2 Selección gas especial G110 
(No se usa en este modelo)

P3 Punto de consigna fijo o 
correlato

P5 Potencia mínima de calefac-
ción

P6 Potencia máxima de calefac-
ción

P7 Temporizador de encendidos 
calefacción

P8 Temporizador rampa calefac-
ción

P9 Tipo de caldera (fijo en mono-
térmica)

- modificar el valor correspondiente consultando 
las tablas siguientes mediante los pulsadores (5) 
y (6);

- confirmar el valor programado presionando el 
pulsador de Reset (1) por 5 segundos aproxima-
damente; presionando contemporáneamente 
los pulsadores (3) + y (4) - de regulación de la 
temperatura sanitaria se anula la operación.

 IMPORTANTE: la operación se anula automá-
ticamente después de un período de tiempo sin 
tocar ningún pulsador.

Selección tipo de gas. Seleccionando esta fun-
ción la caldera se ajusta para poder funcionar 
con los gases GLP o Metano.

Selección tipo de gas

Rango de valores programa-
bles Parámetro

LG (GLP) o nG (Gas Natural) P1

Gas G110 - Gas China (No se usa en este mo-
delo). Seleccionando esta función la caldera se 
ajusta para poder funcionar con los gases de la 
primera familia.

Gas G110 - Gas China (gas primera 
familia)

Rango de valores progra-
mables Parámetro

on "solar" - oF (Configuración 
de serie) P2

Punto de consigna fijo o correlato. Progra-
mando el parámetro P0 en modo on “solar”, el 
quemador se apaga según la regulación de la 
temperatura sanitaria. En modo oF el quemador 
se apaga cuando alcanza el valor máximo.

Punto de consigna fijo o correlato

Rango de valores programa-
bles Parámetro

on correlato - oF fijo (Configu-
ración de serie) P3
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3.4 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО ВИДА 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект, со всем необ-
ходимым для проведения данной модификации, 
которая может быть быстро произведена.
Операция по перенастройке на другой тип газа 
должна быть произведена уполномоченной 
организацией (например, Автоматизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на другой 
необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, необходимо 

установить между подключением газа и со-
плами специальные уплотнительный шайбы, 
входящие в комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта бой-

лера, параметр вида газа (P1) и затем выбрать 
(nG) если на бойлер поступает Метан (LG) если 
на бойлер поступает СНГ;

- отрегулировать номинальную тепловую мощ-
ность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую мощ-
ность на этапе ГВС;

- отрегулировать минимальную тепловую мощ-
ность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) макси-
мальную мощность отопления;

- запечатать устройство регулирования газового 
расхода (при изменении настройки);

- после того как была произведена модифика-
ция, установить клейкую этикетку, входящую 
в комплект рядом с заводской паспортной 
табличкой. С помощью несмывающегося 
фломастера на табличке необходимо удалить 
технические данные предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к ис-
пользуемому типа газа, следя указаниям таблиц 
(Параг. 3.16).

3.5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВЕРКИ, ПОСЛЕ 
ПЕРЕХОДА НА ДРУГОЙ ТИПА ГАЗА.

После того как модификация было произведена 
и были установлены сопла нужного диаметра 
для типа используемого газа, и было произве-
дено тарирование на установленном давлении, 
необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере сгора-

ния;
- пламя в горелке не слишком низкое и стабиль-

ное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для тари-

рования полностью закрыты и отсутствует 
утечка газа в системе.

ПРИМЕЧАНИЕ: все операции по настройке 
бойлера должны быть произведены уполно-
моченной организацией (например, Автома-
тизированной Сервисной Службой компании 
Immergas). Тарирование горелки должно быть 
произведено цифровым или “U” -образным 
дифференциальным манометром, который 
подключён к отводам газового давления, над 
герметичной камерой (парт. 4 Илл. 3-3), при-
держиваться давления, приведённого в таблице 
(Параг. 3.16) для того вида газа, для которого 
предрасположен бойлер.

3.6 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
• Настройка номинальной термической мощ-

ности бойлера.
- Нажать кнопку (+) регулирования температу-

ры ГВС (3 Илл. 2-1) до максимальной рабочей 
температуры. 

- Открыть кран ГВС, во избежаиния операции 
модуляции.

- Настроить при помощи латунной гайки (3 
Илл. 3-3) номинальную мощность бойлера, 
придерживаться значений максимального 
давления, указанных в таблице (Параг. 3.16) в 
зависимости от вида газа.

- Поворачивая по часовой стрелке, темрическая 
мощность увеличиваеться, против часовой, 
уменьшаеться.

• Регулирование минимальной термической 
мощность бойлера на этапе ГВС (Илл. 3-3).

 ПРИМЕЧАНИЕ: приступать только после 
тарирования номинального давления.

 Настройка минимальной тепловой мощности 
выполняется с помощью пластмассового 
винта с крестообразным шлицем (2) который 
находится на газовом клапане, латунная гайка 
должна оставаться блокированной (3);

- отключить питание модулирующей катушки 
(достаточно отключить фастон); поворачивая 
болт по часовой стрелке давление увеличива-
ется, против часовой стрелки уменьшается.. По 
завершении тарирования подключить электро-
питание к модулирующей катушке. Давление, 
на котором регулируется минимальная мощ-
ность бойлера на этапе ГВС, не должна быть 
ниже значения, указанного в таблице (Параг. 
3.16) в зависимости от вида газа.

ПРИМЕЧАНИЕ: для проведения настройки 
настройки газового клапана, снять пластиковую 
заглушку (6), по окончании настройки устано-
вить заглушку на место.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На бойлере возможно произвести программирова-
ние некоторых рабочих параметров. Изменяя эти 
параметры согласно нижеприведённым указаниям, 
можно настроить бойлер согласно собственным 
нуждам.

Для доступа к режиму программирование необ-
ходимо действовать следующим (образом: 2-1):

- приблизительное на 15 секунд одновременно 
нажать на кнопки (1) и (2) пока на дисплее не 
откроется режим программирования;

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) параметр, 
который необходимо изменить, указанный в 
следующей таблице:

Список  
параме-

тров
Описание

P1 Выбор вида газа

P2
Выбор специального газа 
G110 (не используется на 
этой модели)

P3 Постоянное или переменное 
заданное значение ГВС

P5 Минимальная мощность 
отопления

P6 Максимальная мощность 
отопления

P7 Таймер включения ото-
пления

P8 Таймер рампы отопления

P9 Вид котла (фиксированный, 
как монотермический)

- изменить соответсвующее значение при по-
мощи следующих таблиц посредством кнопок 
(5) и (6);

- подтвердить установленное значение при по-
мощи кнопки Reset (Сброс)(1) приблизительно 
на 5 секунд; при одновременном нажатии 
кнопок (3) + и (4) - регулирования температуры 
ГВС и отменяеться операция.

 ПРИМЕЧАНИЕ: после определённого перио-
да времени, когда не затрагивается никакая из 
кнопок, операция автоматически отменяется.

Выбор вида газа. Установка настоящей функции 
служит для настройки бойлера для работы с 
газом СНГ или Метаном.

Выбор вида газа

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

LG (GPL) или nG (Метан) P1

Газ G110 - Промышленный газ (Не исполь-
зуется на этой модели). Установка настоящей 
функции служит для настройки бойлера для 
работы с газоми первого разряда.

Газ G110 - Промышленный газ (газ 
первого разряда)

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

on - oF (Серийная настрой-
ка) P2

Постоянное или переменное заданное значе-
ние ГВС. Устанавливая параметр P3 в режиме 
on выключение горелки связано с настройкой 
регулирования температурой ГВС. В режиме 
oF выключение горелки происходит на макси-
мальном значения.

Постоянное или переменное заданное 
значение ГВС

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

on переменный - oF (Серий-
ная настройка) P3
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3.4 CONVERSION DE LA CHAUDIÈRE 
EN CAS DE CHANGEMENT DE GAZ.

Dès que l'appareil doit s'adapter à un gaz dif-
férent de celui de la plaque, il est nécessaire de 
demander le kit avec le nécessaire pour la trans-
formation qui pourra être effectuée rapidement.
L'opération d'adaptation au type de gaz doit être 
confiée à une entreprise qualifiée (par exemple, le 
service d'assistance technique Immergas.)
Pour passer d'un gaz à l'autre il faut :
- couper le courant sur l'appareil ;
- remplacer les gicleurs du brûleur principal 

en faisant attention d'interposer les rondelles 
d'étanchéité, fournies avec le kit, entre le col-
lecteur 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 ;

- régler la puissance thermique nominale de la 
chaudière ;

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

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

- régler (éventuellement) la puissance maximale 
de 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 
(Parag. 3.16).

3.5 CONTRÔLES À EFFECTUER APRÈS 
LES CONVERSIONS DU GAZ.

Après s'être assuré que la transformation a été 
exécutée 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'éta-
lonnage 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 une 
entreprise qualifiée (par exemple, le Service 
d'Assistance Technique Immergas.) 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 (Paragr. 3.16) pour le type de gaz pour 
lequel la chaudière est prédisposée.

3.6 RÉGLAGES ÉVENTUELS.
• Réglage de la puissance thermique nominale 

de chaudière.
- Appuyer sur le bouton (+) de réglage de tem-

pérature d'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 sur l'écrou en laiton (3 Fig. 3-3) la puis-
sance nominale de la chaudière, en respectant 
les valeurs de pression maximale indiquées 
dans les tableaux (Paragr. 3.16) 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 
modulation (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, ali-
menter de nouveau la bobine 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 
(Paragr. 3.16) 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.

3.7 PROGRAMMATION CARTE 
ÉLECTRONIQUE

La chaudière est prédisposée pour une éventuelle 
programmation de certains paramètres de fonc-
tionnement. 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, il 
faut procéder de la façon suivante (références 
Fig. 2-1):

- appuyer simultanément pendant 15 secondes 
environ sur les boutons (1) et (2) afin que sur 
l'écran soit mis en évidence l'entrée en pro-
grammation ;

- sélectionner, à l'aide des boutons (3) et (4), le 
paramètre que l'on souhaite modifier, indiqué 
dans le tableau suivant :

Liste des 
para-

mètres
Description

P1 Sélection type de gaz

P2 Sélection gaz spécial G110 (Pas 
utilisé dans ce modèle)

P3 Point de consigne sanitaire fixe 
ou corrélé

P5 Puissance minimum de 
chauffage

P6 Puissance maximum de 
chauffage

P7 Minuterie des allumages de 
chauffage

P8 Minuterie rampe de chauffage

P9 Type chaudière (fixe sur mono-
thermique)

- 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 automatique-
ment.

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 Paramètre

LG (GPL) ou nG (Méthane) P1

Gaz G110 - Gaz de ville (Pas utilisé sur ce 
modèle). 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 configu-
rables Paramètre

on - oF (Réglage standard) P2

Point de consigne sanitaire fixe ou corrélé. 
En configurant le paramètre P3 en mode on, 
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.

Point de consigne sanitaire fixe ou corrélé

Plage de valeurs configurables Paramètre

on corrélé - oF fixe (Réglage 
de série) P3
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3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS.

If the boiler has to be converted to a different gas 
type to that specified on the data plate, request 
the relative conversion kit for quick and easy 
conversion.
The gas conversion operation must be carried 
out by an authorised company (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- disconnect the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- re-power the appliance;
- select, using the boiler key, the gas parameter 

type (P1) and select (nG) in the case of methane 
supply or (LG) in the case of LPG supply;

- adjust the boiler nominal heat output;
- adjust the boiler nominal heat output in 

domestic hot water phase;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase;
- adjust (eventually) the maximum heating 

power;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- after completing the conversion, apply the 

sticker, contained in the conversion kit, near 
the data-plate. Using an indelible marker pen, 
cancel the data relative to the old type of gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (Par. 3.16).

3.5 CHECKS FOLLOWING 
CONVERSION TO ANOTHER TYPE 
OF GAS.

After making sure that conversion was carried 
out with a nozzle of suitable diameter for the 
type of gas used and the settings are made at the 
correct pressure, check that:
- there is no flame in the combustion chamber;
- the burner flame is not too high or low and that 

it is stable (does not detach from burner);
- the pressure testers used for calibration are 

perfectly closed and there are no leaks from 
the gas circuit.

N.B.: all boiler adjustment operations must 
be carried out by an authorised company (e.g. 
Immergas After-Sales Assistance). Burner 
adjustment must be carried out using a 
differential "U" or digital type pressure gauge 
connected to the gas valve outlet pressure point 
(part. 4 Fig. 3-3), keeping to the pressure value 
given in the table (Par. 3.16) according to the type 
of gas for which the boiler is prepared.

3.6 POSSIBLE ADJUSTMENTS.
• Adjustment of boiler nominal thermal heat 

output.
- Press the domestic hot water adjustment button 

(+) (3 Fig. 2-1) up to the maximum operating 
temperature.

- Open the domestic hot water cock in order to 
prevent modulation intervention.

- With the brass nut (3 Fig. 3-3) adjust the boiler 
nominal output, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Par. 3.16) 
depending on the type of gas.

- By turning in a clockwise direction the heating 
potential increases and in an anti-clockwise 
direction it decreases.

• Adjust the boiler minimum heat output in the 
domestic hot water phase (Fig. 3-3).

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
nominal pressure.

 Adjustment of the minimum thermal input 
is obtained by operating on the cross plastic 
screws (2) on the gas valve maintaining the 
brass nut blocked (3);

- disconnect the power supply to the modulating 
coil (just disconnect a faston); by turning 
the screw clockwise, the pressure increases, 
anti-clockwise it decreases. On completion of 
calibration, re-apply the power supply to the 
modulating coil. The pressure to which the 
boiler minimum power must be adjusted, must 
not be lower than that stated in the tables (Par. 
3.16) depending on the type of gas.

N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after adjusting, refit the cap.

3.7 PROGRAMMING THE P.C.B.
The boiler is prepared for possible programming of 
several operation parameters. By modifying these 
parameters as described below, the boiler can be 
adapted according to specific needs.

To access the programming phase, proceed as 
follows (references Fig. 2-1):

- press buttons (1) and (2) for 15 about seconds 
until the programming mode is accessed on 
the display;

- using buttons (3) and (4), select the parameter 
to be changed indicated in the following table:

List of  
param-

eters
Description

P1 Gas type selection

P2 Special gas G110 selection (Not 
used on this model)

P3 Fixed or correlated domestic 
hot water set-point

P5 Minimum CH output

P6 Maximum CH output

P7 Central heating ignitions timer

P8 Central heating ramp timer

P9 Boiler type (fixed on mono-
thermal)

- adjust the corresponding value consulting the 
table using keys (5) and (6);

- confirm the set value pressing the reset key 
(1) for approximately 5 seconds; pressing keys 
(3) + and (4) - at the same time to adjust the 
domestic hot water temperature, the operation 
is cancelled.

 N.B.: after a period of time, without touching 
any keys, the operation cancels automatically.

Gas type selection. The setting of this function 
is used to adjust the boiler in order to function 
with LPG gas or Methane gas.

Gas type selection

Range of values which can 
be set Parameter

LG (LPG) o nG (Methane) P1

Gas G110 - Industrial gas (Not used on this 
model). The setting of this function is used to 
adjust the boiler in order to function with gases 
from the first family.

Gas G110 - Industrial gas (first family gas)

Range of values which can 
be set Parameter

on - off (Standard setting) P2

Fixed or correlated domestic hot water set-
point. By setting the parameter P3 in on mode, 
burner disabling is correlated to the adjustment 
of the domestic hot water temperature. In OFF 
mode, the burner is switched off at maximum 
value.

Fixed or correlated domestic hot water 
set-point

Range of values which can 
be set Parameter

on correlated - off fixed (Stand-
ard settings) P3
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3.4 ПЕРАЎТВАРЭННЕ КАТЛА Ў 
ВЫПАДКУ ЗМЕНЫ ГАЗА.

Там, дзе неабходна адаптаваць прыладу 
да іншага газа, чым той, что вызначаны на 
этыкетка, вы павінны мець камплект з усім 
неабходным для пераўтварэння, што можа 
быць зроблена хутка. 
Працэс адаптацыі да тыпу газу павінен 
выконвацца кваліфікаванай кампаніяй 
(напрыклад, Службай тэхнічнай дапамогі 
Immergas).
Каб пераключыцца з аднаго газу на іншы, 
неабходна:
- адключыць напруджанне ў сістэме;
- заменіць галоўныя сопла гарэлкі, звяртаючы 

ўвагу, каб ўставіць паміж калектарам газу і 
сопла спецыяльную ушчыльняльную шайбу, 
якая пастаўляецца ў камплекце;

- падлучыць напруджанне ў сістэме;
- абраць з дапамогай клавіятуры параметру 

тыпу газавага катла (P1), а затым абраць 
(NG) у выпадку сілкаванне з метанам або 
(LG) у выпадку сілкавання ад GPL;

- адрэгуляваць намінальнай цеплавой 
магутнасці катла;

- адрэгуляваць мінімальнай цеплавой 
магутнасці катла на санітарнай фазе;

- адрэгуляваць мінімальнай цеплавой 
магутнасці катла на фазе ацяплення;

- а д р а г у л я в а ц ь  ( п ры  н е а бх од н а с ц і ) 
максімальнай магутнасці нагрэву;

- зачыніце газавы струмень прылады 
кіравання (калі налады былі змененыя);

- пасля пераўтварэння, прымацаваць налепку, 
якая ёсць у камплекце для пераабсталявання 
паблізу пласцінкі з дадзенымі. На апошней 
трэба выдаліць з дапамогай пастаяннага 
маркера дадзеныя, якія адносяцца для 
старога тыпу газа.

Гэтыя змены павінны адносіцца да тыпу 
выкарыстоўванага газу, прытрымлівайцеся 
інструкцый, прыведзенных у табліцы (п. 3.16).

3.5 КАНТРОЛЬ, ЯКІ ПАВІННА 
ВЫКОНВАЦЬ ПАСЛЯ 
ПЕРАЎТВАРЭННЯ ГАЗА.

Пераканаўшыся, што пераўтварэнне было 
зроблена з дыяметрам сопла, неабходнага 
для тыпу выкарыстоўванага газу, і каліброўка 
была зроблена ў адпаведнасці з зададзеным 
ціскам, пераканайцеся, што:
- існуе рэгургітацыя полымя ў камеры 

згарання;
- полымя гарэлкі не занадта высока або 

занадта нізка, і што яно стабільны (не 
адлучаецца ад гарэлкі);

- манометры, якія выкарыстоўваюцца для 
каліброўкі, выдатна зачыненыя і няма 
ўцечкі газу ў контуры.

ЗАЎВА ГА:  ўсе аперацыі,  звязаныя з 
карэкціроўкай катла павінны праводзіцца 
кваліфікаванымі кампаніямі (напрыклад, 
Службай тэхнічнай дапамогі Immergas). 
Каліброўка гарэлкі павінна праводзіцца з 
дыферэнцыяльным манометрам "U" або 
лічбавым, звязаныям з ціскам у верхняй 
частцы герметычнай камеры (частка 4 
мал. 3-3), у залежнасці ад велічыні ціску 
прадстаўлена ў табліцы (п. 3.15) у адпаведнасці 
з тыпам газу, прадугледжаным для катла.

3.6 МАГЧЫМЫЯ РЭГУЛІРОЎКІ.
• Рэгуліроўка наміна льнай цеплавой 

магутнасці катла.
- Націсніце кнопку (+) для рэгулявання 

тэмпературы гарачай вады (3 2-1) да 
максімальнай працоўнай тэмпературы.

- Адкрыйце кран г арачай в а ды,  каб 
прадухіліць ўмяшанне мадуляцыі.

- Адрэгулюйце латуневай гайкай (3 мал. 
3-3) намінальную магутнасць катла, у 
залежнасці ад значэння максімальнага 
ціску, прыведзенага ў табліцы (п. 3.16) у 
залежнасці ад тыпу газа.

- Павярніце па гадзіннікавай стрэлцы для 
павелічэння магутнасці цяпла, супраць 
гадзіннікавай стрэлкі для змяншэння.

• Рэгуліроўка мініма льнай цеплавой 
магутнасці катла гарачай вады (мал. 03/03).

 ЗАЎВАГА: працягвайце толькі пасля 
ўсталявання намінальнага ціску.

 Рэгуліроўка мініма льнай цеплавой 
магутнасці атрымліваецца, пры дапамозе 
пластмасавага шруба (2), размешчанага 
н а  г а з а в ы м  к л а п а н е ,  у т р ы м л і в а я 
заблакіраванай латуневую гайку (3);

- выключыце сілкаванне модульнай шпулькі 
(проста адлучыць раз'ём); паваротам 
шрубы па гадзіннікавай стрэлцы, каб 
павялічыць ціск, супраць гадзіннікавай 
стрэлкі каб паменьшыць. Пасля завяршэння 
каліброўкі, замяніце блок сілкавання 
на катушку мадуляцыі. Ціск, пры якім 
адрэгуляваць мінімальную магутнасць 
катла на санітарнай фазе, не павінны быць 
ніжэй, чым прыведзена ў табліцы (п. 3.16) 
у залежнасці ад тыпу газа.

ЗАЎВАГА: каб унесці карэктывы ў газавы 
клапан, зніміце пластыкавы каўпачок (6), у 
канцы рэгуліроўкі назденьце каўпачок.

3.7 ПРАГРАМАВАННЕ ЭЛЕКТРОННАЙ 
ПАНЭЛІ

К а ц ёл  п ры з н ач а н ы  д л я  м а г ч ы м а г а 
праграмавання некаторых параметраў працы. 
Змяняючы гэтыя параметры, як апісана ніжэй, 
можна адаптаваць кацёл ў адпаведнасці з 
вашымі індывідуальнымі патрэбамі.

Каб атрымаць доступ да праграмавання, 
дзейнічайце наступным чынам (спасылка 
мал. 2-1): 

- націсніце на кнопкі (1) і (2) і ўтрымлівайце 
іх на працягу 15 секунд так, каб на 
дысплеі адлюстроўвалася ўступленне ў 
праграмаванне;

- выберыце з дапамогай кнопак (3) і (4) 
параметр, які вы хочаце змяніць, якіе 
прыведзены у наступнай табліцы:

Спіс 
параметраў Опісанне

P1 Выбар тыпу газа

P2
Выбра спецыяльнага газу 
G110 (Не выкарыстоўваецца 
з гэтай мадэллю)

P3 Устаноўка фіксаванай або 
звязанай санітарнай кропкі

P5 Мінімальная цеплавая 
магутнасць

P6 Максімальная цеплавая 
магутнасць

P7 Таймер уключэння 
ацяплення

P8 Таймер рампы ацяплення

P9 Тып катла (з монатэрмічным 
цеплаабменнікам)

- зменіце яго значэнне ў адпаведнасці зі 
наступнай табліцай з дапамогай кнопак (5) 
і (6);

- пацвердзіце значэнне, націснуўшы на 
кнопку перазагрузкі (1) на працягу 5 секунд; 
націснуўшы на кнопкі (3) + і (4) - рэгуліроўкі 
санітарнай тэмпературы аперацыя будзе 
адменена.

 ЗАЎВАГА: пасля пэўнага перыяду часу, 
калі не дакранацца да якой-небудзь кнопкі, 
аперацыя будзе адменена.

Выбар тыпу газаНастройка гэтай функцыі 
выкарыстоўваецца для рэгулявання працы 
катла з GPL або метанам.

Выбар тыпу газа

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

LG (GPL) ці nG (метан) P1

Газ G110 - газ Кітай (не выкарыстоўваецца 
для гэтай мадэлі). Настройка гэтай функцыі 
выкарыстоўваецца для рэгулявання працы 
катла з газам.

Газ G110 - Газ Кітай (газ першай 
катэгорыі)

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

on - oF (стандартная 
ўстаноўка) P2

Ус таноўка фіксаванай або звязанай 
с аніт арнай кр опкі.  Пры нас т ройцы 
параметра P3 у рэжыме on выключэння 
гарэлкі карэлюе с рэгуляваннем санітарнай 
тэмпературы. У рэжыме oF адключэнне 
гарэлкі адбываецца пры максімальнам 
значэнні.

Устаноўка фіксаванай або звязанай 
санітарнай кропкі

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

on карэліруе - oF фіксаваны 
(стандартная настройка) P3

 14

2.3	المخطط	الكهربائي

الشكل 3 ـ 2

لوحة الرموز:

مسبار تدفق  -  B1  
- جهاز التحكم عن بعد الرقمي منط 2   CARV2 

)اختياري(
شاشة  -  DS1 

شمعة إشعال و كشف  -  E3  
ترموستات أمان  -  E4  

 E6 ـ ترموستات عوادم االحرتاق
فيوز  خط  -  F1  

منصهر محايد  -  F2  
مضخة تدوير للغالية  -  M1  
صامم بثالثة مجاري  -  M30 

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   -  S21  
            درجة حرارة املاء العادية

زر تخفيض   -  S22  
           درجة حرارة املاء العادية

زر زبادة   -  S23  
           درجة حرارة التدفئة

زر تخفيض   -  S24  
            درجة حرارة التدفئة

مغذي التيار بالجهد املنخفض  -  T1
محّول اإلشعال  -  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 جانب   -  2
        لحامات بطاقة الغالية الفنية.

التحكم عن بعد الصديق V2: الغالية مجهزة مسبقا بتطبيقات 
التحكم عن بعد الصديق V2  ـ )CARV2( والذي يجب 

توصيله بلوحة توصيل 40 أو 41 مع مراعاة القطبية وإزالة 
.X40 الجسر

ثرموستات بيئة  المكان: الغالية مجهزة مسبقا بتطبيقات 
ثرموستات بيئة المكان )S20(  والذي يجب توصيله بلوحة 
.X40 توصيل 40 أو 41 مع مراعاة القطبية وإزالة الجسر

الموصل X6 يستخدم في التوصيل بالكومبيوتر الشخصي.

المشاكل	المحتملة	وحلولها. 	3.3
مالحظة	هامة:	يجب أن تنفذ عمليات الصيانة بواسطة شركة 
.)Immergas مؤهلة )على سبيل المثال مركز الدعم الفني

-  رائحة الغاز. يعود إلى تسرب في أنابيب دائرة الغاز. 
ينبغي التحقق من عازل تسرب دائرة إدخال الغاز.

-  االحتراق غير منتظم )شعلة حمراء أو صفراء(. يحدث 
هذا عندما تكون الشعلة متسخة أو 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 توقف المضخة. تحقق 
على المانومتر من أن 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 مدخنة أو 
مواسير المدخنة أو مداخن بطول 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.
-  كثرة التدخالت لثرموستات عوادم االحتراق )األدخنة(. 
يمكن أن يكون السبب انسداد في دائرة األدخنة. تحقق 

من المدخنة. قد تكون المدخنة مسدودة أو بطول وعرض 
غير مالئمين للغالية. قد تكون التهوية غير كافية )انظر 

النقطة- تهوية األماكن(. 
-  وجود هواء داخل التجهيز. تحقق من فتح رأس الصمام 

المعين لخروج الهواء )شكل 1 ـ 6(. تحقق من أن 
ضغط النظام والحمل المسبق 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(.

التغذية بالتيار 230 ف تيار مرتدد 50   -  3
        هريتز

 4 ـ أزرق
 5 ـبني

أصفر/أخرض  -  6
أسود  -  7

رمادي  -  8
أبيض  -  9

5

1    

2    

3    
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10    
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تحويل	الغالية	في	حالة	تغيير	نوع	الغاز. 	4.3
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 شركة 

.)Immergas مؤهلة )على سبيل المثال مركز الدعم الفني
لالنتقال من غاز إلى آخر يجب:
فصل الكهرباء عن الجهاز؛  -

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

مزودة مع المجموعة؛
أعد توصيل الكهرباء إلى الجهاز؛  -

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

حالة الغاز المسال؛
اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية؛  -

-  اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية في مرحلة المياه 
الصحية؛

اضبط القدرة الحرارية الدنيا للغالية في مرحلة التدفئة؛  -
اضبط )إذا لزم األمر( القدرة االسمية للتدفئة؛  -

-  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.

وينبغي أن تحال هذه التعديالت إلى نوع الغاز المستخدم، 
باتباع المؤشرات الواردة في الجدول )فقرة 16.3(.

مراجعات	يجب	أن	تتم	بعد	تحويل	الغاز. 	5.3
بعد التأكد من أن التحويل قد أنجز مع فوهات لها نفس القطر 

المحدد لنوع الغاز المستخدم وتمت 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 عن طريقة شركة مؤهلة )على سبيل المثال مركز الدعم 
الفني Immergas(. 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 16.3( لنوع الغاز المهيأة 

له الغالية.

ضوابط	محتملة. 	6.3
اضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية.  •

-  اضغط على النابض )+( لضبط درجة حرارة الماء 
الصحي )3 الشكل 2 ـ 1( حتى درجة حرارة التشغيل 

القصوى.
-  افتح صنبور الماء الصحي الساخن حتى تتفادى تدخل 

التحوير.
-  اضبط على الصامولة النحاسية )3 شكل 3-3( القدرة 
االسمية للغالية، وفقا لقيم الضغط القصوى الواردة في 

الجداول )الفقرة 16.3(  حسب نوع الغاز.
-  باللف في اتجاه عقارب الساعة تزيد القدرة الحرارية، 

وفي عكس اتجاه الساعة تقل هذه القدرة.
•  ضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية في مرحلة المياه 

الصحية )شكل 3-3(.
  ملحوظة: قم بإجراء  العمل فقط بعد تنفيذ معايرة الضغط 

االسمية.
  ضبط القدرة الحرارية االسمية يتم الحصول عليه على 

البرغي البالستيكي الصليبي )2( الموضوع على صمام 
الغاز مع تثبيت حركة 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 

16.3(  حسب نوع الغاز.
ملحوظة	هامة:	لتنفيذ الضبط على صمام الغاز يلزم نزع 

الرأس البالستيكية )6(، عند نهاية الضبط أعد تركيب 
الغطاء.

برمجة	البطاقة	اإللكترونية 	7.3
تم تصميم الغالية إلمكانية برمجة بعض معايير التشغيل. عن 
طريق تعديل هذه المعايير كما هو موضح أدناه سوف يكون 
ممكنا تهيئة الغالية لتناسب االحتياجات المحددة الخاصة بك.

للوصول إلى مرحلة البرمجة من الضروري المضي قدما 
على النحو التالي )راجع الشكل 2 ـ 1(:

-  اضغط في الوقت نفسه لحوالي 15 ثانية على الزرين 
)1( و)2( حتى يظهر على الشاشة مدخل البرمجة؛

-  اختر من خالل األزرار )3( و)4( المعيار الذي تستهدف 
تعديله في الجدول التالي:

المواصفاتجدول	المعايير

P1اختيار نوع الغاز

P2 ال يستخدم( G110 اختيار غاز خاص
في هذا الموديل(

P3 نقطة التهيئة الصحية الثابتة أو
الموصولة

P5القدرة الدنيا للتسخين

P6القدرة القصوى للتسخين

P7مؤقت إلشعال وظيفة التدفئة

P8مؤقت لقضيب وظيفة التدفئة

P9 نوع الغالية )ثابتة على وضعية أحادية
الحرارة(

-  قم بتعديل القيمة المطابقة بمراجعة الجداول التالية من 
خالل األزرار )5( و)6(؛

-  قم بتأكيد القيمة التي تم ضبطها بالضغط على الزر
Reset  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.

اختيار	نوع	الغاز إعداد هذه الوظيفة يعمل على ضبط 
الغاليات للعمل بالغاز المسال أو الميثان.

اختيار	نوع	الغاز

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

LG )الغاز المسال( أو nG )الغاز 
P1الطبيعي(

غاز	G110	ـ	غاز	الصين	)غير	مستخدم	في	هذا	الموديل( 
إعداد هذه الوظيفة يعمل على ضبط الغاليات للعمل بغازات 

األسرة األولى.

غاز	G110	ـ	غاز	الصين	)غاز	أول	عائلة(

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

oF – onP2 )الضبط القياسي(

نقطة	التهيئة	الصحية	الثابتة	أو	الموصولة. بتهيئة المعيار 
P3 على الحالة on يكون انطفاء الشعلة مرتبطا بضبط 

درجة حرارة الماء الصحي. على الحالة  oF يحدث انطفاء 
الشعلة عند القيمة القصوى.

نقطة	التهيئة	الصحية	الثابتة	أو	الموصولة

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

On مرتبطة – oF ثابتة )الضبط 
P3القياسي(
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3.4 BUXAR QAZANININ DIGƏR QAZ 
NÖVLƏRINƏ ÇEVRILMƏSI.

Əgər buxar qazanı məlumat lövhəsində qeyd 
edilmiş fərqli qaz növünə keçirilməlidirsə, bu 
zamam cəld və asan çevrilmə üçün müvafiq alət 
dəstini istəyin.
Qaz çevrilməsi əməliyyatı səlahiyyəti şirkət 
tərəfindən həyata keçirilməlidir (məs., Immergas 
Satış-Sonrası Texniki Yardım Xidməti).
Digər növ qaza çevirmək üçün aşağıdakı 
əməliyyatlar tələb edilir:
- cihazı ayırın;
- əsas odluq yandırıcısını dəyişin və bu zaman 

xüsusi halqanı qaz borusu və yandırıcının 
arasında yerləşdirin.

- cihazı təkrar yükləyin;
- buxar qazanının alətindən istifadə edərək qaz 

növünü (P1) seçin və  metan qaz təchizatı 
zamanı  (nG), LPG təchizatı zamanı isə (LG) 
seçin;

- buxar qazanının nominal istilik çıxışını 
nizamlayın;

- buxar qazanının nominal istilik çıxışını daxili 
qaynar su mərhələsinə əsasən tənziməyin;

- buxar qazanının nominal istilik çıxışını istilik 
mərhələsində nizamlayın;

- maksimum istilik gücünü nizamayın;
- qaz axını dərəcəsinin nizamlayıcı cihazını 

bağlayın (ayarlar dəyişdirildikdə);
- çevirmə tamamlandıqdan sonra, alət dəstində 

olan yapışqanı məlumat lövhəsinin yanında 
yapışdırın. Silinməyən marker qələmindən 
istifadə edərək köhnə qaz növünü yenisi ilə 
dəyişin.

Bu tənzimləmələr cədvəldə verilən (Par. 3.16) 
istifadə olunan qazın növünə istinad edilərək 
edilməlidir. 

3.5 DIGƏR QAZ NÖVLƏRINƏ 
ÇEVRILDIKDƏN SONRA 
YOXLAMALAR.

Çevirmənin istifadə olunan qaz növünə 
müvafiq diametrli elektirk lövhəciyi ilə həyata 
keçirildiyindən və ayarların düzgün təzyiqlə 
edildiyindən əmin olduqdan sonra, aşağıdakıları 
yoxlayın:
- yanma kamerasında alovun olmaması;
- odlluqdakı alovun çox hündür və ya çox 

alçaq olmamasını və sabit olmasını (odluqdan 
çıxmamasını);

- kalibrləmə üçün istifadə edilən təzyiq 
ölçücülərinin tam bağlanması və qaz 
borularında sızmanın olmaması.

Q: buxar qazanının bütün tənzimləmələri 
səlahiyyəti şirkət tərəfindən həyata keçirilməlidir 
(məs., Immergas Satış-Sonrası Texniki Yardım 
Xidməti). Odluğun tənzimlənməsi differensial 
"U" və ya qaz klapanının təzyiq çıxışı nöqtəsinə 
birəşdirilmiş rəqəmsal növlü təzyiq ölçücülər 
vasitəsilə həyata keçirilməlidir (par.  4 Fig. 3-3) 
və bu zaman buxar qazanının hazırlandığı qaz 
növünə müvafiq olaraq cədvəldə verilən təzyiq 
vahidi saxlanmalıdır (Par. 3.16).

3.6 MÜMKÜN TƏNZIMLƏMƏLƏR.
• Buxar qazanının nominal termik istilik 

çıxışının tənzimlənməsi.
- Daxili qaynar su tənzimlənməsi düyməsini  

(+) (3 Fig. 2-1) maksimum əməliyyat 
temperaturuna gətirin.

- Modulyasiyanın müdaxiləsinin qarşısını almaq 
üçün daxili qaybar su ventilini açın.

- Mis mufta ilə (3 Təs. 3-3) buxar qazanının 
nominal çıxışını tənzimləyin və bu zaman qaz 
növündən asılı olaraq cədvəldə qeyd edilən 
maksimum təzyiq vahidinə (Par. 3.16) diqqət 
yetirin 

- Qızdırıcı potensialını saat əqrəbi istiqamətində 
fırlatdıqda o artır, saat əqrəbinin əksi 
istiqamətinə fırlatdıqda isə azalır.

• Buxar qazanının minimum istilik çıxışını daxili 
qaynar su mərhələsində tənzimləyin (Təs. 3-3).

 Q: yalnız nominal təzyiqə kalibrləndikdən 
sonra həyata keçirilir.

 Minimum termik girişin tənzimlənməsi qaz 
klapanını bağlı mis muftaya bağlayan (3) 
çarpaz plastik vintlər (2) vasitəsilə həyata 
keçirilir.  

- modulyasiya çarxına gedən enerji mənbəyini 
ayırın (cəld şəkildə); vintləri saat əqrəbi 
istiqamətində fırladan zaman təzyiq artır, 
əksinə fırlatdıqda isə azalır. Kalibrasiya 
bitdikdən sonra enerji mənbəyini yeridən 
modulyasiya çarxına taxın. Buxar qazanının 
minimum enerjisinin tənzimlənməli olduğu 
təzyiq qaz növündən asılı olaraq cədvəldə qeyd 
edilmiş təzyiqdən aşağı olmalıdır (Par. 3.16).

Q.: qaz klapanını tənzimləmək üçün plastik 
qapağı (6) çıxarın və tənzimləmədən sonra 
yerinə bərkidin.

3.7 P.C.B. PROQRAMLAŞDIRILMASI
Buxar qazanı müxtəlif əməliyyat parametrlərinin 
mümkün proqramlaşdırılması üçün hazırlanmışdır.  
Bu parametrlərin aşağıdakı qaydada dəyişdiriməsi 
ilə buxar qazanı xüsusi ehtiyaclara uyğunlaşdırıla 
bilər.

Proqramlaşdırma mərhəəsini qiymətləndirmək 
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin (istinad Təs. 
2-1):

- (1) və (2) düymələrini 15 saniyə ərzində 
sıxın və proqrmalaşdırma rejiminin ekranda 
görünməsini gözləyin;

- (3) və (4) düymələrinin istifadəsi ilə aşağıdakı 
cədvələ əsasən dəyişdirilməli olan parametri 
seçin:

Parametrlərin  
siyahısı Təsvir

P1 Qaz növünün seçilməsi

P2 Xüsusi G110 qaz seçimi (bu 
modeldə istifadə edilmir)

P3
Təyin edilmiş və ya 
korrelyasiya edilmiş daxili 
qaynar su ayar nöqtəsi

P5 Minimum CH çıxışı

P6 Maksimum CH çıxışı

P7 Mərkəzi isitmə sisteminin 
yandırma taymeri

P8 Mərkəzi isitmə sisteminin 
sürətlənmə taymeri

P9 Buxar qazanının növü 
(manometral - bitermal)

- (5) və (6) düymələrinin köməyilə müvafiq 
vahidləri cədvələ uyğun tənzimləyin;

- (1) düyməsini təqribən 5 saniyə ərzində 
sıxaraq qurulan vahidi təsdiq edin; (3) + və 
(4) - düymələrini eyni zamanda sıxmaqla daxili 
qaynar su temperaturunu tənzimləyin.

 Q: bir müddət hər hansı düyməyə toxunmasanız, 
əməliyyat avtomatik olaraq ləğv ediləcəkdir.

Qaz növünün seçilməsi. Bu funksiyanın 
qurulması buxar qazanının LPG və ya metan 
qazları ilə işləməsinə uyğun tənzimlənməsi üçün 
istifadə edilir.

Qaz növünün seçilməsi

Qurula bilən vahidlər Parametr

LG (LPG) o nG (Metan) P1

G110 qazı - Sənaye qazı (bu modeldə istifadə 
edilmir). Bu funksiyanın qurulması buxar 
qazanının ilk sinifdən olan qazlarla işləməsinə 
uyğun tənzimlənməsi üçün istifadə edilir.

G110 qazı - Sənaye qazı (birinci sinif 
qazı)

Qurula bilən vahidlər Parametr

on - off (Standart parametr) P2

Təyin edilmiş və ya korrelyasiya edilmiş daxili 
qaynar su ayar nöqtəsi. P3 parametrini on 
rejimində qurmaqla, odluğun söndürülməsi daxili 
qaynar su temperaturunun tənzimlənməsinə 
korrelyasiya edilir. OFF rejimində odluq 
maksimum vahiddə söndürülmüşdür.

Təyin edilmiş və ya korrelyasiya edilmiş 
daxili qaynar su ayar nöqtəsi

Qurula bilən vahidlər Parametr

on korrelyasiya edilmiş - off 
(Standart parametr) P3
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Потужність опалювання. Котел укомплектовано 
електронною модуляцією, що пристосовує 
потужність котла до реальних потреб опалення 
приміщення. Отже, котел звичайно працює в 
середовищі з цілим рядом перемінних значень, як 
то тиск газу, мінімальна потужність, максимальна 
потужність системи опалювання теплового 
навантаження системи.

N.B.: котел вироблено та таровано у фазі опалення 
при номінальній потужності. Але для того, щоб 
досягти номінальної потужності опалювання 
та введення змін в установки за допомогою 
параметра (P6), необхідно приблизно 10 хвилин.

N.B.:  вибір параметрів “Potenza minimo 
r i s c a l d a m e nt o / М і н і м а л ь н а  п о т у ж н і с т ь 
опалювання” та “Potenza massimo riscaldamento/
Максимальна потужність опалювання” в умовах 
необхідності використання опалювання дає 
змогу ввімкнути котел та подати живлення на 
модулятор струмом, що відповідає встановленому 
значенню.

Мінімальна потужність опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 0 % Imax. до 63 % Imax. P5

Максимальна потужність опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 0 % Imax. до 99 % Imax. 
(Задання типу) P6

Установка хронування (проміжків часу) Котел 
укомплектований електронним хронометром, що 
запобігає надто частим включенням запальнику у 
фазі опалення. Котел поставляється у серійному 
виконанні з хронометром, відрегульованим на 
3 хвилини.

Таймер включення опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 1 до 10
3 = 3 хвилини (Установка 
типу)
1 = 30 секунди

P7

Хронування рампи опалення. Котел вмикається 
за рампою/кривою вмикання в приблизно 10 
хвилин, щоб досягти від мінімальної потужності 
до номінальної потужності системи опалення.

Таймер рампи опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 1 до 10
10 = 10 хвилини (Установка 
типу)
1 = 30 секунди

P8

Тип котла Цей параметр вказує на роботу типу 
котла, що використовується, і встановлюється 
як стандартний, який не можна змінювати, на 
монотермічному котлі миттєвого нагріву (0).

N.B.: перемичка (JP1) на електронній платі (Мал. 
3-2) залишається фіксованою на позиції 2-3 у 
випадку монотермічного котла.

Тип котла.

Фіксована позиція Параметр

0 = мототермічний котел 
(миттєвого нагріву) P9

3.8 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО ВМИКАННЯ З 
ПОДАЧЕЮ ЧЕРЕЗ ЗАПРОГРАМОВАНУ 
РАМПУ/КРИВУ.

Електронна плата у фазі вмикання використовує 
наростаючу рампу/криву подачі газу (значення 
тиску залежать від типу вибраного газу) на 
протязі встановленого проміжку часу. Це дає 
змогу уникнути будь-якої операції з тарування 
або наладки на фазі вмикання котла при будь-
яких умовах використання.

3.9 ФУНКЦІЯ “SPAZZA CAMINO/ЧИСТКА 
КАМІНУ”.

При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної потужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
р егулюв а ння,  а к тивними з а лиша ю ться 
тільки запобіжний термостат температури 
та обмежувальний термостат. Для введення 
в діє функції “Spazza Camino/Чистка каміну” 
треба натиснути кнопку Reset і утримувати її 

щонайменше 10 секунд, при активації функції 
на дисплеї з'являться відповідні символи у 
блимальному режимі (8 та 11 Мал. 2-1). Ця 
функція дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Після завершення перевірки вимкнути 
функцію, вимкнувши та знову ввімкнувши котел 
або просто натиснувши кнопку (2 Мал. 2-1).

3.10 ХРОНУВАННЯ ОПАЛЕННЯ.
Ко т е л  у ко м п л е к т ов а н и й  е л е к т р он н и м 
хронометром, що запобігає надто частим 
включенням запальнику у фазі опалення. 
Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 3 хвилини. Для 
проведення регулювань часу та інших значень 
дотримуватися інструкцій з установки параметрів, 
вибравши параметр (P7) та встановивши його 
на одному з зазначених значень, наведених у 
відповідній таблиці.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

В режимі роботи “estate/літо” ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча б 1 
раз на добу приблизно на 30 секунд для того, 
щоб знизити ризик блокування насоса з причин 
довготривалого невикористання.
В режимі роботи “inverno/зима” ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча б 1 
раз через кожні 3 години приблизно на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ/РАДІАТОРІВ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо вода повернення системи знижується до 
менш, ніж 4 °C, котел вмикається і підвищує 
температуру до 42 °C.

3.13 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі в 
положенні stand-by ця функція активується кожні 
18 годин після останньої перевірки / живлення 
котла. В разі роботи в режимі виробництва 
гарячої води самоперевірка вмикається на протязі 
10 хвилин після завершення відбору приблизно 
на 10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним, включаючи сигнальні повідомлення.

Клапан GAS SIT 845

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Гвинт регулювання 

мінімальної 
потужності

 3 - Гайка регулювання 
максимальної 
потужності

 4 - Забір тиску на 
виході з газового 
клапану

 5 - Забір тиску на вході 
з газового клапану

 6 - Захисна кришка
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Потужність опалювання. Котел укомплектовано 
електронною модуляцією, що пристосовує 
потужність котла до реальних потреб опалення 
приміщення. Отже, котел звичайно працює в 
середовищі з цілим рядом перемінних значень, як 
то тиск газу, мінімальна потужність, максимальна 
потужність системи опалювання теплового 
навантаження системи.

N.B.: котел вироблено та таровано у фазі опалення 
при номінальній потужності. Але для того, щоб 
досягти номінальної потужності опалювання 
та введення змін в установки за допомогою 
параметра (P6), необхідно приблизно 10 хвилин.

N.B.:  вибір параметрів “Potenza minimo 
r i s c a l d a m e nt o / М і н і м а л ь н а  п о т у ж н і с т ь 
опалювання” та “Potenza massimo riscaldamento/
Максимальна потужність опалювання” в умовах 
необхідності використання опалювання дає 
змогу ввімкнути котел та подати живлення на 
модулятор струмом, що відповідає встановленому 
значенню.

Мінімальна потужність опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 0 % Imax. до 63 % Imax. P5

Максимальна потужність опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 0 % Imax. до 99 % Imax. 
(Задання типу) P6

Установка хронування (проміжків часу) Котел 
укомплектований електронним хронометром, що 
запобігає надто частим включенням запальнику у 
фазі опалення. Котел поставляється у серійному 
виконанні з хронометром, відрегульованим на 
3 хвилини.

Таймер включення опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 1 до 10
3 = 3 хвилини (Установка 
типу)
1 = 30 секунди

P7

Хронування рампи опалення. Котел вмикається 
за рампою/кривою вмикання в приблизно 10 
хвилин, щоб досягти від мінімальної потужності 
до номінальної потужності системи опалення.

Таймер рампи опалення

Шкала значень для 
установки Параметр

від 1 до 10
10 = 10 хвилини (Установка 
типу)
1 = 30 секунди

P8

Тип котла Цей параметр вказує на роботу типу 
котла, що використовується, і встановлюється 
як стандартний, який не можна змінювати, на 
монотермічному котлі миттєвого нагріву (0).

N.B.: перемичка (JP1) на електронній платі (Мал. 
3-2) залишається фіксованою на позиції 2-3 у 
випадку монотермічного котла.

Тип котла.

Фіксована позиція Параметр

0 = мототермічний котел 
(миттєвого нагріву) P9

3.8 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО ВМИКАННЯ З 
ПОДАЧЕЮ ЧЕРЕЗ ЗАПРОГРАМОВАНУ 
РАМПУ/КРИВУ.

Електронна плата у фазі вмикання використовує 
наростаючу рампу/криву подачі газу (значення 
тиску залежать від типу вибраного газу) на 
протязі встановленого проміжку часу. Це дає 
змогу уникнути будь-якої операції з тарування 
або наладки на фазі вмикання котла при будь-
яких умовах використання.

3.9 ФУНКЦІЯ “SPAZZA CAMINO/ЧИСТКА 
КАМІНУ”.

При активації цієї функції котел примусово 
приводиться до максимальної потужності 
опалювання вже через 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі установки та 
р егулюв а ння,  а к тивними з а лиша ю ться 
тільки запобіжний термостат температури 
та обмежувальний термостат. Для введення 
в діє функції “Spazza Camino/Чистка каміну” 

треба натиснути кнопку Reset і утримувати її 
щонайменше 10 секунд, при активації функції 
на дисплеї з'являться відповідні символи у 
блимальному режимі (8 та 11 Мал. 2-1). Ця 
функція дає змогу технікові перевірити параметри 
горіння. Після завершення перевірки вимкнути 
функцію, вимкнувши та знову ввімкнувши котел 
або просто натиснувши кнопку (2 Мал. 2-1).

3.10 ХРОНУВАННЯ ОПАЛЕННЯ.
Ко т е л  у ко м п л е к т ов а н и й  е л е к т р он н и м 
хронометром, що запобігає надто частим 
включенням запальнику у фазі опалення. 
Котел поставляється у серійному виконанні з 
хронометром, відрегульованим на 3 хвилини. Для 
проведення регулювань часу та інших значень 
дотримуватися інструкцій з установки параметрів, 
вибравши параметр (P7) та встановивши його 
на одному з зазначених значень, наведених у 
відповідній таблиці.

3.11 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСА.

В режимі роботи “estate/літо” ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча б 1 
раз на добу приблизно на 30 секунд для того, 
щоб знизити ризик блокування насоса з причин 
довготривалого невикористання.
В режимі роботи “inverno/зима” ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча б 1 
раз через кожні 3 години приблизно на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ/РАДІАТОРІВ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо вода повернення системи знижується до 
менш, ніж 4 °C, котел вмикається і підвищує 
температуру до 42 °C.

3.13 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи в режимі опалення або при котлі в 
положенні stand-by ця функція активується кожні 
18 годин після останньої перевірки / живлення 
котла. В разі роботи в режимі виробництва 
гарячої води самоперевірка вмикається на протязі 
10 хвилин після завершення відбору приблизно 
на 10 секунд.

N.B.: під час самоперевірки котел залишається 
неактивним, включаючи сигнальні повідомлення.

Клапан GAS SIT 845

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Гвинт регулювання 

мінімальної 
потужності

 3 - Гайка регулювання 
максимальної 
потужності

 4 - Забір тиску на 
виході з газового 
клапану

 5 - Забір тиску на вході 
з газового клапану

 6 - Захисна кришка
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Isıtma gücü. Kazan, kazanın kapasitesini ko-
nuttaki gerçek ısı ihtiyaçlarına göre ayarlayan 
elektronik modülasyon sistemi ile donatılmıştır. 
Böylelikle kazan, işlemekte olan tesisatın termik 
yükünün azami ve asgari ısıtma güçleri arasına 
dahil bir değişken gaz basınçları sahasında nor-
mal olarak çalışır.

NOT: kazan, kalorifer fonksiyonunda nominal 
güçte çalışmak üzere imal edilmiş ve ayarlan-
mıştır. (P6) parametresi seçilerek değiştirilebilen 
nominal ısı gücüne ulaşmak için yaklaşık 10 
dakika gerekmektedir.

NOT: “Asgari ısıtma gücü” ve “Azami ısıtma 
gücü” parametrelerinin seçimi, ısıtma talebi 
varsa, kazanın ayarlanan değere eşit bir akımla 
çalışmasını ve modülatörün bu akımla beslen-
mesini sağlar.

Asgari ısıtma gücü

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

0 % Imax.dan 63 % Imax a. P5

Azami ısıtma gücü

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

0 % Imax.dan 99 % Imax a. 
(Seri ayarları) P6

Zamanlayıcı ayarı. Kazan, ısıtma aşamasında 
kazanın sık ateşleme yapmasını engellemek 
amacıyla elektronik zamanlayıcı ile donatılmıştır. 
Kazan serisi 3 dakikaya ayarlı zamanlayıcı ile 
birlikte sunulmaktadır.

Isıtma ateşleme zamanlayıcısı

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

1 den 10 a
3 = 3 saniye (Seri ayarı)
1 = 30 saniye

P7

Isıtma rampa zamanlayıcısı. Kazan, asgari güç-
ten nominal ısıtma gücüne geçmek için yaklaşık 
10 dakikalık bir ateşleme rampası oluşturur.

Isınma rampa zamanlayıcı

Ayarlanabilir değerler aralığı Parametre

1 den 10 a
10 = 10 saniye (Seri ayarı)
1 = 30 saniye

P8

Kazan türü. Parametre hangi türde kazan 
işleyişinin kullanımda olduğunu belirtir ve ani 
monotermik kazan (0) üzerinde değiştirilemez 
seri olarak ayarlanır.

N.B.: Elektronik kart üzerindeki (Şek. 3-2) 
bağlantı teli (JP1) monotermik kazan için 2-3 
pozisyonunda sabit kalır.

Kazan türü

Sabit pozisyon Parametre

0 = monotermik kazan (ani) P9

3.8 TEMPORİZE RAMPALI ÇIKIŞLA 
YAVAŞ OTOMATİK ATEŞLEME 
İŞLEVİ.

Elektronik kart ateşleme esnasında artış gösteren 
ve önceden belirlenmiş sürede bir rampa izler 
(basınç değerleri seçilen gaz türüne göredir). 
Böylece her türlü kullanım koşulunda kazanın 
ateşleme aşamasındaki tüm dara ve başlangıç 
ayar operasyonlarını önler.

3.9 “BACA TEMİZLEME” FONKSİYONU.
Bu işlev devreye sokulduğunda, kazanı azami 
ısıtma gücünde 15 dakika zorlar.
Bu durumda tüm ayarlar devre dışı kalır ve 
yalnızca ısı emniyet termostatı ile sınırlayıcı 
termostat işlevde kalırlar. Baca temizleme fonk-

siyonunu devreye sokmak için Reset düğmesine 
en az 10 saniye basılı tutulması gerekir, aktif 
hale geçtiği simgelerin (8 ve 11, Şek. 2-1) yanıp 
sönmesi ile gösterilir Bu işlev teknisyene yakıt 
parametrelerini tetkik etme olanağı verir. Kontrol 
işlemleri bitince kazanı kapatıp tekrar çalıştırarak 
ya da düğmeye (2 Şek. 2-1) basarak fonksiyonu 
devre dışı bırakın.

3.10 KALORİFER TEMPORİZASYONU.
Kazan, ısıtma aşamasında kazanın sık ateşleme 
yapmasını engellemek amacıyla elektronik 
zamanlayıcı ile donatılmıştır. Kazan serisi 3 
dakikaya ayarlı zamanlayıcı ile birlikte su-
nulmaktadır. Zamanlayıcının diğer değerlere 
ayarlanabilmesi için parametre (P7) düğmesi 
ile parametre ayarları konusundaki talimatlara 
riayet etmek ve ilgili tabloda gösterilen bir değer 
programlamak gerekir.

3.11 POMPA ARIZA GİDERME İŞLEVİ.
"Yaz" çalışma modundaki ( ) kazan, pompayı 
her 24 saatte bir en azından bir kere 30 saniye 
çalıştırarak uzun süreli hareketsizliğe bağlı 
pompa engelleme riskini azaltan bir fonksiyon 
ile donatılmıştır.
"Kış" çalışma modundaki ( ) kazan, pompayı 
her 3 saatte bir en azından 1 kere 30 saniye ça-
lıştıran bir fonksiyonla donatılmıştır.

3.12 TERMOSİFONLAR İÇİN DONMA 
ÖNLEYİCİ SİSTEM.

Tesisatta geri dönüş su sıcaklığının 4°C dere-
ceden daha düşük olması halinde kazan 42°C 
derece sıcaklığa erişene kadar çalışır.

3.13 ELEKTRONİK KART PERİYODİK 
OTOMATİK TETKİKİ.

Kalorifer konumunda çalışma esnasında veyahut 
da kazan stand-by konumdayken işlev, kazanın 
son kontrolünden / beslenmesinden itibaren 18 
saatte bir devreye girer. Kullanım suyu konumun-
da çalışması esnasında ise, su kullanımından 10 
dakika sonra başlayan otokontrol yaklaşık 10 
saniye sürer.

NOT: Otomatik tetkik esnasında kazan, bildirim-
ler de dahil olmak üzere, devre dışı kalır.

SIT 845 GAZ valfı

Açıklamalar:
 1 - Bobin
 2 - Asgari güç ayar vida-

ları
 3 - Azami güç ayar somu-

nu
 4 - Gaz valf çıkış basınç 

tutuşu
 5 - Gaz valf giriş basınç 

noktası
 6 - Muhafaza tapası

Şek. 3-3
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Potencia de calefacción. La caldera dispone de 
modulación electrónica, que regula la potencia de 
la caldera en función de las necesidades térmicas 
reales de los ambientes. Por lo tanto, la caldera 
normalmente trabaja con un campo de presiones 
de gas que varía desde la potencia mínima a la 
potencia máxima de calefacción en función de 
la carga térmica de la instalación.

IMPORTANTE: la caldera está fabricada y 
calibrada con la fase de calefacción a la potencia 
nominal. Se necesitan 10 minutos aproximada-
mente para alcanzar la potencia nominal de cale-
facción, que puede ser modificada seleccionando 
el parámetro (P6).

IMPORTANTE: la selección de los parámetros 
de “Potencia mínima de calefacción” y “Potencia 
máxima de calefacción”, en presencia de solicitud 
de calefacción, permite el encendido de la caldera 
y la alimentación del modulador con corrientes 
iguales al respectivo valor programado.

Potencia mínima de calefacción

Rango de valores programa-
bles Parámetro

de 0 % Imax. a 63 % Imax. P5

Potencia máxima de calefacción

Rango de valores programa-
bles Parámetro

de 0 % Imax. a 99 % Imax. 
(Configuración de serie) P6

Programación de la temporización. La caldera 
dispone de un temporizador electrónico que 
impide que el quemador sea encendido dema-
siado frecuentemente en fase de calefacción. La 
caldera se entrega de serie con el temporizador 
regulado a 3 minutos.

Temporizador de encendidos calefacción

Rango de valores programa-
bles Parámetro

de 1 a 10
3 = 3 minutos (Configuración 
de serie)
1 = 30 segundos

P7

Temporización rampa calefacción. La caldera 
efectúa una rampa de encendido de aproximada-
mente 10 minutos para, desde la potencia míni-
ma, llegar a la potencia nominal de calefacción.

Temporizador rampa calefacción

Rango de valores programa-
bles Parámetro

de 1 a 10
10 = 10 minutos (Configura-
ción de serie)
1 = 30 segundos

P8

Tipo de caldera. El parámetro indica el fun-
cionamiento del tipo de caldera en uso y está 
configurado de serie, no se puede modificar, en 
caldera monotérmica instantánea (0).

Nota: el puente (JP1) de la tarjeta electrónica 
(Fig. 3-2) permanece fijo en la posición 2-3 para 
caldera monotérmica.

Tipo de caldera

Posición fija Parámetro

0 = caldera monotérmica 
(instantánea) P9

3.8 FUNCIÓN DE ENCENDIDO LENTO 
AUTOMÁTICO CON SUMINISTRO 
POR RAMPA TEMPORIZADA.

La tarjeta electrónica en fase de encendido 
realiza una rampa creciente de suministro de 
gas (con valores de presión que varían según 
el tipo de gas seleccionado) con una duración 
preestablecida. De esta forma no es necesario 
efectuar calibraciones ni puestas a punto de la 
fase de encendido de adecuación a las distintas 
condiciones de funcionamiento.

3.9 FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Al activar esta función, la caldera alcanza la 
potencia máxima de calefacción durante 15 
minutos.
En dicha situación, todas las regulaciones están 
excluidas y queda activo solo el termostato de 
seguridad de temperatura y el termostato límite. 
Para activar la función "limpia chimenea", debe 

presionarse el pulsador de Reset por al menos 10 
segundos, su activación está señalada mediante el 
parpadeo de los símbolos (8 y 11 Fig. 2-1). Esta 
función permite que el técnico pueda controlar 
los parámetros de combustión. Finalizados los 
controles, desactivar la función apagando y 
volviendo a encender la caldera o simplemente 
presionando el pulsador (2 Fig. 2-1).

3.10 TEMPORIZACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

La caldera dispone de un temporizador elec-
trónico que impide que el quemador sea en-
cendido demasiado frecuentemente en fase de 
calefacción. La caldera se entrega de serie con 
el temporizador regulado a 3 minutos. Para 
programar la temporización con otros valores, 
siga las instrucciones para la programación de 
parámetros, seleccionando el parámetro (P7) y 
programándolo con uno de los valores indicados 
en la tabla correspondiente.

3.11 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA.
Con funcionamiento en modo “verano” ( ) la 
caldera dispone de una función que hace arrancar 
la bomba al menos 1 vez cada 24 horas, por 30 
segundos, para reducir el riesgo de bloqueo de 
la bomba por prolongada inactividad.
Con funcionamiento en modo “invierno” ( ) la 
caldera dispone de una función que hace arrancar 
la bomba al menos 1 vez cada 3 horas, por 30 
segundos.

3.12 FUNCIÓN ANTIHIELO DE LOS 
RADIADORES.

Si el agua de retorno de la instalación está a una 
temperatura inferior a 4 °C, la caldera se pone 
en funcionamiento hasta que alcanza los 42 °C.

3.13 AUTOCONTROL PERIÓDICO DE LA 
TARJETA ELECTRÓNICA.

Durante el funcionamiento en modo calefacción 
o con la caldera en stand-by, la función se activa 
a las 18 horas del último control / alimentación 
caldera. En funcionamiento en modo sanitario 
el autocontrol se efectúa 10 minutos después 
de finalizar el servicio en curso, y dura unos 10 
segundos.

IMPORTANTE: durante el autocontrol la cal-
dera permanece inactiva, indicaciones inclusive.

Válvula GAS SIT 845

Leyenda: 
 1 - Bobina
 2 - Tornillo de regulación 

potencia mínima
 3 - Tuerca de regulación 

potencia máxima
 4 - Toma de presión de 

salida de la válvula del 
gas

 5 - Toma de presión de 
entrada de la válvula 
del gas

 6 - Caperuza de protec-
ción

Fig. 3-3
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Мощность отопления. Бойлер оснащён элек-
тронным модулированием, который настраивает 
мощность бойлера, для эффективного терми-
ческого запроса помещения. Следовательно, 
обычно бойлер функционирует в изменяемом 
диапазона газового давление, от минимальной 
до максимальной мощности отопления в за-
висимости от термической нагрузки установки.

ПРИМЕЧАНИЕ: бойлер выпущен и тарирован 
на этапе отопления на номинальную мощность. 
Для достижения номинальной мощности ото-
пления необходимо около 10 минут, значиение 
изменяеться параметром (Р6).

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор параметров “Мини-
мальная мощность отопления” и “Максимальная 
мощность отопления”, при запросе отопления, 
позволяет включение бойлера и питание мо-
дулятора током равным соответствующему 
установленному значению. 

Минимальная мощность отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 0 % Imax. до 63 % Imax. P5

Максимальная мощность отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 0 % Imax. до 99 % Imax. 
(Серийная настройка) P6

Настройка таймера. Бойлер оснащён электрон-
ным реле времени, который предотвращает 
частое зажигание горелки, на фазе отопления. 
Бойлер оснащается таймером, настроенным 
на 3 минуты.

Таймер включения отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 1 до 10
3 = 3 минуты (Серийная на-
стройка)
1 = 30 секунд

P7

Таймер рампы отопления. Бойлер производит 
кривую зажигания около 10 минут, для того, 
чтобы перейти от минимальной до номинальной 
мощности отопления.

Таймер рампы отопления

Диапазон устанавливаемых 
значений Параметр

от 1 до 10
10 = 10 минуты (Серийная 
настройка)
1 = 30 секунд

P8

Вид котла. Параметр указывает на то, что функ-
ционирование используемого котла установлено 
серийной настройкой, которую нельзя изме-
нить, как монотермический котёл мгновенного 
режима (0)

Примечание: перемычка (JP1) на электронной 
плате (Илл. 3-2) остаётся неподвижно в положе-
нии 2-3 для монотермического котла.

Вид бойлера

Неизменное положение Параметр

0 = монотермический котел 
(мгновенный) P9

3.8 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
С ВЫВОДОМ ЗАДАННОЙ ПО 
ВРЕМЕНИ КРИВОЙ ЗАЖИГАНИЯ.

Электронныйблок на этапе включения произ-
водит наростающую кривую вывода газа (со 
значениями давления, которые завися от вида 
выбранного газа) на определённый период вре-
мени. Это предотвращает операции тарирования 
или настройке этапа включени бойлера в любых 
условиях использования.

3.9 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции, бойлер вклю-
чается на максимальную мощность отопления 
на 15 минут.
При данном режиме работы невозможно осу-
ществить никакие настройки и остаётся вклю-
ченным только предохранительный термостат 
температуры и ограничивающий термостат. Для 
установки функции “трубочиста”, необходимо 

держать нажатой кнопку Reset (Сброс) в течении 
не менее 10 секунд, включение данной функции, 
отображается миганием условных знаков (8 и 
11 Илл. 2-1). Эта функция позволяет технику 
проверить параметры горения. По окончании 
проверки, отключить данную функцию, вы-
ключая и повторно включая бойлер, нажимая 
на кнопку (2 Илл. 2-1).

3.10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ 
ВРЕМЕНИ ОТОПЛЕНИЯ.

Бойлер оснащён электронным реле времени, ко-
торый предотвращает частое зажигание горелки, 
на фазе отопления. Бойлер оснащается тайме-
ром, настроенным на 3 минуты. Для настройки 
временных интеровалов других значений, сле-
довать инструкциям для установки параметров, 
выбирая параметр (Р7) и устанавливая по одно-
му значения, указаныые в настоящей таблице.

3.11 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
НАСОСА.

В режиме работы "лето", ( ) бойлер оснащён 
функцией, который запускает насос не менее 1 
раза каждые 24 часа на период, равный 30 секунд 
с целью уменьшения риска блокирования, из-за 
большого простоя.
В режиме работы “зима” ( ) бойлер оснащён 
функцией, запускающий насос 1 раз каждые 3 
часа на 30 секунд.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопитель-
ной системы ниже 4°C, бойлер запачкается до 
достижения 42°C.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или в ре-
жиме ожидания бойлера, каждые 18 часов после 
последней проверки/питания запускается насто-
ящая функция. Если бойлер работает в режиме 
производства горячей воды, то самопроверка за-
пускается через 10 минут через произведённого 
забора воды на 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время самопроверки бой-
лер находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

Газовый клапан SIT 845

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Винт, регулирую-

щий минимальную 
мощностью

 3 - Гайка, регулирующая 
максимальную мощ-
ность

 4 - Точка замера 
давления на выходе 
газового клапана

 5 - Точка замера давле-
ния на входе газового 
клапана

 6 - Защитный колпачок

Илл. 3-3
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Fig. 3-3

Puissance de chauffage. La chaudière est équi-
pée de modulation électronique qui adapte le 
potentiel de la chaudière aux demandes effec-
tives thermiques de l'habitation. La chaudière 
travaille donc normalement dans une plage 
variable de pressions de gaz comprises entre la 
puissance minimum 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 maximale 
chauffage », en présence de demande de chauf-
fage, permet l'allumage de la chaudière et l'ali-
mentation du modulateur avec des courants équi-
valents à la valeur correspondante configurée.

Puissance minimum de chauffage

Plage de valeurs configurables Paramètre

de 0 % Imax. à 63 % Imax. P5

Puissance maximum de chauffage

Plage de valeurs configurables Paramètre

de 0 % Imax. à 99 % Imax. 
(Réglage 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 Paramètre

de 1 à 10
3 = 3 minutes (Réglage stan-
dard)
1 = 30 secondes

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 Paramètre

de 1 à 10
10 = 10 minutes (Réglage 
standard)
1 = 30 secondes

P8

Type chaudière. Le paramètre indique le fonc-
tionnement du type de chaudière utilisé et est 
configuré de série, non modifiable, sur chaudière 
monothermique instantanée (0).

N.B. : le pont (JP1) sur la carte électronique (Fig. 
3-2) reste fixe sur la position 2-3 pour chaudière 
monothermique.

Type chaudière.

Position fixe Paramètre

0 = chaudière monothermique 
(instantanée) P9

3.8 FONCTION D'ALLUMAGE 
LENT AUTOMATIQUE AVEC 
DISTRIBUTION À RAMPE 
MINUTÉE.

La carte électronique, en phase d'allumage, 
effectue 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, il faut tenir appuyé la 

touche de Reset pendant au moins 10 secondes, 
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 vérifications sont 
terminées, désactiver la fonction en éteignant 
et en rallumant la chaudière ou simplement en 
appuyant sur le bouton (2 Fig. 2-1).

3.10 TEMPORISATION DU CHAUFFAGE.
La chaudière est équipée d'une minuterie électro-
nique 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 
démarrer 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 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.

3.13 CONTRÔLE AUTOMATIQUE 
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.

Vanne GAZ SIT 845

Légende :
 1 - Bobine
 2 - Vis de réglage puis-

sance minimum
 3 - Écrou de réglage puis-

sance maximum
 4 - Prise pression sortie 

soupape gaz
 5 - Prise pression entrée 

soupape gaz
 6 - Capuchon de protec-

tion
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Heating output. The boiler also has electronic 
modulation that adapts the boiler potentiality 
to the effective heating demand of the house. 
Then the boiler works normally in a variable 
gas pressure field between the minimum heating 
output and the maximum heating output 
depending on the system's heating load.

N.B.: the boiler is produced and calibrated in 
the central heating phase at nominal output. 
Approximately 10 minutes are needed to reach 
the nominal heat output changeable using 
parameter (P6).

N.B.: the selection of the “Minimum heating 
output” and “Maximum heating output” 
parameters, in presence of a heating request, 
allows boiler ignition and power supply of the 
modulator with current equal to the value of the 
respective set value.

Minimum CH output

Range of values which can 
be set Parameter

from 0 % Imax. to 63 % Imax. P5

Maximum CH output

Range of values which can 
be set Parameter

from 0 % Imax. to 99 % Imax. 
(Standard setting) P6

Timer setting. The boiler has an electronic 
timing device that prevents the burner from 
igniting too often in the heating phase. The boiler 
is supplied as per standard with a timer adjusted 
at 3 minutes.

Central heating ignitions timer

Range of values which can 
be set Parameter

from 1 to 10
3 = 3 minutes (Standard set-
ting)
1 = 30 seconds

P7

Central heating ramp timing. The boiler 
performs an ignition ramp of about 10 minutes 
to arrive from minimum power to nominal 
heating power.

Central heating ramp timer

Range of values which can 
be set Parameter

from 1 to 10
10 = 10 minutes (Standard 
setting)
1 = 30 seconds

P8

Boiler type. The parameter indicates the 
operation of the boiler type in use and is set 
as standard, non modifiable, on instant mono-
thermal boiler (0).

N.B.: the jumper (JP1) on the circuit board (Fig. 
3-2) remains fixed on position 2-3 for mono-
thermal boiler.

Boiler type

Fixed position Parameter

0 = monothermal boiler (in-
stantaneous) P9

3.8 AUTOMATIC SLOW IGNITION 
FUNCTION WITH TIMED RAMP 
DELIVERY.

In the ignition phase the P.C.B. carries out an 
increasing gas delivery ramp (with pressure 
values that depend on the type of gas selected) 
with preset duration. This prevents every 
calibration or precision adjustment of the boiler 
ignition phase in any conditions of use.

3.9 "CHIMNEY SWEEP FUNCTION".
When activated, this function forces the boiler 
at max. output for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and 
only the temperature safety thermostat and the 
limit thermostat remain active. To activate the 
chimney sweep function, press the Reset key 
for at least 10 seconds. Its activation is indicated 
by the flashing symbols (8 and 11 Fig. 2-1). 
This function allows the technician to check 

the combustion parameters. After the checks 
disable the function, switching the boiler off and 
then on again or simply by pressing the button 
(2 Fig. 2-1).

3.10 HEATING TIMER.
The boiler has an electronic timing device that 
prevents the burner from igniting too often in 
the heating phase. The boiler is supplied as per 
standard with a timer adjusted at 3 minutes. To 
adjust the timer values, follow instructions for 
parameter settings by selecting parameter (P7) 
and set it with one of the values indicated on the 
relative table.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
In the “summer” functioning mode ( ) the 
boiler has a function that starts the pump at least 
once every 24 hours for 30 seconds in order to 
reduce the risk of the pump becoming blocked 
due to prolonged inactivity.
In the “winter” functioning mode ( ) the boiler 
has a function that makes the pump start at least 
once every 3 hours for 30 seconds.

3.12 RADIATORS ANTI-FREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.13 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in heating mode or with 
boiler in standby, the function activates every 18 
hours after the last boiler check/power supply. In 
case of functioning in domestic hot water mode 
the self-check starts within 10 minutes after the 
end of the withdrawing in progress, for duration 
of approx. 10 seconds.

N.B.: during self-check, the boiler remains off, 
including signalling.

SIT 845 GAS Valve

Key:
 1 - Coil
 2 - Minimum power 

adjustment screw
 3 - Maximum power 

adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pres-

sure point
 5 - Gas valve inlet pres-

sure point
 6 - Protection hood

Fig. 3-3
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Магутнасць ацяплення. Кацёл абсталяваны 
электроннай мадуляцыяй, якая адаптуе 
магутнасць катла да фактычнай неабходнай 
тэмпературы ў доме. Такім чынам, кацёл 
працуе нармальна ў пераменным поле 
ціску газу паміж мінімальнай магутнасццю 
максімальнай магутнасціцю ацяплення ў 
залежнасці ад нагрузкі цеплавой сістэмы.

ЗАЎВАГА: кацёл выраблены і адкалібраваны 
на фазе нагрэва пры намінальнай магутнасці. 
Неабходна каля 10 хвілін, каб дабрацца да 
намінальнай магутнасці нагрэву, выбраўшы 
параметр (P6).

ЗАЎВАГА: выбар параметраў "Мінімальная 
магу тнасць нагрэву" і  "Максімальная 
магутнасць ацяплення", у прысутнасці попыту 
ацяплення, што дазваляе распальванне катла, 
і магутнасці модулятора з токам, роўным 
адпаведным значэнням.

Мінімальная цеплавая магутнасць

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

ад 0 % Imax. да 63 % Imax. P5

Максімальная цеплавая магутнасць

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

ад 0 % Imax. да 99 % Imax. 
(стандартная наладка) P6

Наладка таймера. Кацёл абсталяваны 
электронным таймерам, які прадухіляе 
занадта частыя запальвання гарэлкі ў фазе 
нагрэву. Кацёл пастаўляецца з таймерам, 
усталяваным на 3 хвіліны.

Таймер уключэння ацяплення

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

ад 1 да 10
3 = 3 мінуты (стандартная 
наладка)
1 = 30 секунд

P7

Таймер рампы ацяплення. Кацёл працуе на 
ўключэнне рампы каля 10 хвілін, каб дабрацца 
ад мінімальнай магутнасці пры намінальнай 
магутнасці ацяплення.

Таймер рампы ацяплення

Дыяпазон усталёўваных 
значэнняў Параметр

ад 1 да 10
10 = 10 мінуты (стандартная 
наладка)
1 = 30 секунд

P8

Ты п  к а т л а .  П а р а м е т р  п а к а з в а е 
функцыянаванне тыпу выкарыстанага катла 
і ўстаноўлены стандартна, і не можа мяняцца 
для катла з монатэрмічным цеплаабменнікам 
(0).

Увага: перамычка (JP1) на электроннай 
плаце (мал. 3-2) застаецца зафіксаванай у 
становішчы 23 для катла прамога награвання 
з монатэрмічным цеплаабменнікам.

Тып катла

Зафіксаванае становішча Параметр

0 = кацёл з монатэрмічным 
цеплаабменнікам (прамое 
награванне). (імгненны)

P9

3.8 ПАВОЛЬНАЯ ФУНКЦЫЯ 
ЎКЛЮЧЭННЯ З ВЫДАЛЕННЕМ 
ТАЙМЕРА РАМПЫ

Электронная плата падчас запальвання 
выконвае рампу ўзыходзячага выдалення 
газу (пры значэннях ціску, якія залежаць 
ад тыпу абранага газу) адносна зададзенай 
працягласці. Гэта дазваляе пазбегнуць 
любых аперацый каліброўкі або развіццё 
распальвання катла ў любых умовах 
эксплуатацыі.

3.9 ФУНКЦЫЯ "АЧЫСТКА КОМІНУ".
Гэтая функцыя пры ўключэнні, прымушае 
кацёл да максімальнай цеплавой магутнасці 
на 15 мінут.
У гэтым стане выключаны ўсе карэкціроўкі і 
застаецца актыўным толькі ахоўны тэрмастат 
тэмпературы і тэрмастат абмежаванняў. Для 
запуска функцыі ачысткі моміну, націсніце 

і ўтрымлівайце кнопку скіду на працягу, 
па меншай меры, 10 секунд, яго актывацыя 
сігналізуе мігценне (8 і11 мал. 2-1). Гэтая 
функцыя дазваляе тэхніку праверыць 
параметры гарэння.. Пасля завяршэння 
праверкі адключыце функцыю, адключыце і 
зноў уключыце кацёл або проста націснуўшы 
на кнопку (2 мал. 2-1).

3.10 ТАЙМЕР АЦЯПЛЕННЯ.
Кацёл абсталяваны электронным таймерам, 
які прадухіляе занадта частыя запальвання 
гарэлкі ў фазе нагрэву. Кацёл пастаўляецца 
з таймерам, усталяваным на 3 хвіліны. 
Для налады часу для іншых значэнняў, 
прытрымлівайцеся інструкцый па наладзе 
параметраў, выбраўшы параметр (P7) і 
усталяваўшы яго на адным з значэнняў, 
указаных у табліцы ніжэй.

3.11 АНТЫБЛАКІРОВАЧНАЯ 
ФУНКЦЫЯ ПОМПЫ.

У рэжыме "лета" ( ) кацёл з функцыямі, 
якая запускаюць помпу, па меншай меры, 1 
раз кожныя 24 гадзіны на працягу 30 секунд 
для таго, каб знізіць рызыку помпавай 
блокіроўкі на працягу доўгага рэжыму 
прастою.
У рэжыме "Зіма" ( ) кацёл з функцыяй, 
якая запускае помпу, па меншай меры, 1 раз 
кожныя 3 гадзіны на працягу 30 секунд.

3.12 ФУНКЦЫЯ АНТЫФРЫЗА 
ТЭРМАСІФОНАЎ.

Калі сістэма вяртання вады пры тэмпературы 
ніжэй 4°C, кацёл пачне працаваць, пакуль не 
дасягне 42°C. 

3.13 ПЕРЫЯДЫЧНАЯ САМАПРАВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННАЙ ПЛАТЫ.

Падчас працы катла ў рэжыме ацяплення 
або чакання функцыя актывуецца кожныя 
18 гадзін пасля пацверджання / магутнасці 
катла. У выпадку работы санітарнага рэжыам 
працы самаправерка адбываецца на працягу 
10 хвілін пасля заканчэння адбору проб на 
працягу прыкладна 10 секунд.

ЗАЎВАГА: падчас самаправеркі, кацёл 
адключаны, у тым ліку і сігналізацыя.

Клапан GAS SIT 845

Умоўныя пазначэнні:
 1 - Катушка
 2 - Рэгулявальная 

шруба мінімальнай 
магутнасці

 3 - Рэгулявальная 
гайка максімальнай 
магутнасці

 4 - Газавы клапан ціску 
на выхадзе

 5 - Газавы клапан ціску 
на ўваходзе

 6 - Ахоўны каўпачок

Мал. 3-3
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قوة	التدفئة الغالية مجهزة بأنساق إلكترونية تواءم بين قدرة 
الغالية واالحتياجات 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 عن طريق اختيار المعيار 
.)P6(

ملحوظة: معايير "القدرة الدنيا للتدفئة" و "الحد 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	القييم	القابلة	للضبط

.Imax % 63 إلى .Imax % 0 منP5

القدرة	القصوى	للتسخين

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

 .Imax % 99 إلى .Imax % 0 من
P6)الضبط القياسي(

ضبط	المؤقت. الغالية مجهزة بمؤقت إلكتروني يمنع 
اإلشعاالت شديدة التواتر للشعلة في مرحلة التسخين. يتم 
تزويد الغالية بجهاز ضبط الوقت مضبوط على مدة 3 

دقائق.

مؤقت	إلشعال	وظيفة	التدفئة

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

من 1 إلى 10
3=3 دقائق )الضبط القياسي(

1 = 30 ثانية
P7

مؤقت	لقضيب	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	القييم	القابلة	للضبط

من 1 إلى 10
10=10 دقائق )الضبط القياسي(

1 = 30 ثانية
P8

نوع	الغالية. تشير المعلمات عن تشغيل نوع الغالية 
المستخدمة والتي تم ضبطها في الموديل، ليست قابلة 

للتعديل، على غالية أحادية الحرارة فورية )0(.

مالحظة هامة: يبقى الجسر )JP1( على البطاقة اإللكترونية 
)الشكل 3ـ2( ثابتا على الوضع 2ـ3 للغالية أحادية الحرارة.

نوع	الغالية

معطياتوضع	ثابت

0P9 = غالية أحادية الحرارة )فورية(

وظيفة	بإشعال	بطئ	أوتوماتيكي	مع	إصدار	منصة	 	8.3
إشعال	حسب	التوقيت.

تقوم الشريحة اإللكترونية في مرحلة اإلشعال  بقضيب 
تدريجي تصاعدي لتوزيع الغاز )بقيم 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
إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، تجبر الغالية على الوصول إلى 

القدرة القصوى للتسخين لمدة 15 دقيقة.
بمثل هذا المعنى، تم استبعاد جميع الضوابط 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، 

وتنشيطه تتم اإلشارة إليه عن طريق وميض الرموز )8 
و11 الشكل 2 ـ 1(. تسمح هذه الوظيفة للفني بالتحقق من 

معايير االشتعال. بعد االنتهاء من التحقق، قم بتعطيل الوظيفة 
بإطفاء الغالية وإشعالها مرة أخرى أو ببساطة بالضغط على 

الزر )2 شكل 2 ـ 1(.

توقيت	التسخين. 	10.3
الغالية مجهزة بمؤقت إلكتروني يمنع اإلشعاالت شديدة 

التواتر للشعلة في مرحلة التسخين. يتم تزويد الغالية بجهاز 
ضبط الوقت مضبوط على مدة 3 دقائق. لضبط التوقيت 

والقيم األخرى، اتبع التعليمات لضبط المعايير باختيار 
المعيار )P7( وضبطه على واحد من المعايير المبينة في 

الجدول المتعلق بذلك.

وظيفة	مكافحة	تعثر	أو	توقف	المضخة. 	11.3
( تكون الغالية مجهزة  في حالة التشغيل "صيف"  )
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 بوظيفة  حالة التشغيل "شتاء" )
تقوم بتشغيل المضخة على األقل مرة واحدة كل 3 ساعات 

لمدة 30 ثانية.

وظيفة	مكافحة	التجمد	في	الثرموسيفون. 	12.3
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	الشريحة	اإللكترونية. 	13.3
أثناء التشغيل على حالة التسخين أو بغالية في وظيفة 

االستعداد، يتم التنشيط كل 18 ساعة من التحقق/التغذية 
األخيرة للغالية. عند التشغيل في حالة  المياه الصحية فإن 

التحقق اآللي ينطلق في غضون 10 دقائق بعد نهاية السحب 
الجاري لمدة 10 ثوان.

ملحوظة: أثناء التحقق اآللي تبقى الغالية غير نشطة، بما في 
ذلك اإلشارات التي تصدرها.

GAS SIT 845		غاز	صمام

لوحة الرموز:

1 -  بوبني
2 -  براغي ضبط أدىن قوة

3 -  صاملة ضبط أقىص قوة
4 - مقبس ضغط خروج صامم الغاز

5 -  مقبس ضغط مدخل  صامم الغاز
6 ـ  غطاء الحامية

الشكل 3 ـ 3

4 3
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Qızdırıcı çıxışı. Buxar qazanı eyni zamanda 
onu potensial olaraq səmərəli qızdırıcıya 
uyğunlaşdıran elekton modulyasiyaya malikdir. 
Sonra buxar qazanı sistemin isitmə yükündən 
asılı olaraq miminum qızdırıcı çıxışı və 
maksimum qızdırıcı çıxışı arasında qaz təzyiqi 
sahəsində normal çalışır. 

Q: buxar qazanı nominal çıxışın mərkəzi 
isitmə məthələsində hazırlanmış və kalibrasiya 
edilmişdir. Təqribən 10 dəqiqə ərzində (P6) 
parametrindən istifadə edərək nominal istilik 
çıxışına nail olmaq olar.

Q: "Minimum istilik çıxışı" və "Maksimum 
istilik çıxışı" parametrlərinin seçilməsi buxar 
qazının yandırılması və enerji mənbəyinin 
müvafiq vahidə uyğun cərəyan almasına imkan 
verir.

Minimum CH çıxışı

Qurula bilən vahidlər Parametr

0 % Imax. -dan 63 % Imax-a 
qədər. P5

Maksimum CH çıxışı

Qurula bilən vahidlər Parametr

0 % Imax. -dan 99 % Imax-a 
qədər. (Standart parametr) P6

Taymerin qurulması. Buxar qazanı odluğu 
çox tez-tez yanmadan qoruyan elektron taymer 
cihazına malikdir. Buxar qazanı 3 dəqiqə ərzində 
tənzimlənən standarta uyğun taymerlə təchiz 
edilmişdir.

Mərkəzi isitmə sisteminin yandırma 
taymeri

Qurula bilən vahidlər Parametr

1 - 10
3 = 3 dəqiqə (Standart 
parametr)
1 = 30 saniyə

P7

Mərkəzi isitmə sisteminin sürətlənmə taymeri. 
Buxar qazanı minimum enerjidən nomunal 
isitmə enerjisinə çatmaq üçün 10 dəqiqə ərzində 
yandırma sürəti nümayiş etdirir. 

Mərkəzi isitmə sisteminin sürətlənmə 
taymeri

Qurula bilən vahidlər Parametr

1 - 10
10 = 10 dəqiqə (Standart 
parametr)
1 = 30 saniyə

P8

Buxar qazanının növü. Bu parametri seçməklə 
siz yalnız istifadə olunacaq əməliyyatın növünü 
seçə bilərsiniz: ani monometral buxar qazanı 
(0), bitermal buxar qazanı (1) və ya monotermal 
buxar qazanı (2).

Q: seçimdən asılı olaraq (JP1) tağını montaj 
platasına gətirin (Təs. 3-2): bitermal buxar 
qazanı üçün 2, monotermal buxar qazanı üçün 
isə 2-3 seçin.
Diqqət: buxar qazanı zavoddan çıxdıqda artıq 
tənzimlənmiş olur, odur ki, bu funksiya yalnız 
platanın dəyişdirilməsi zamanı tələb edilə bilər.

Buxar qazanının növü

Qurula bilən vahidlər Parametr

0 - 2
0 = monotermal buxar qazanı 
(ani)
1 = bitermal buxar qazanı
2 = monotermal buxar qazanı 
(qazanla birgə )

P9

3.8 PLANLAŞDIRILMIŞ 
PLATFORMANIN TƏMIN 
EDILMƏSI ILƏ AVTOMATIK YAVAŞ 
YANDIRMA FUNKSIYASI.

Yandırma mərhələsində P.C.B. cari müddətdə 
artan qaz platformasını (təzyiq vahidi seçilən 
qaz növündən asılı olan) həyata keçirir. Bu 
buxar qazanının yandırma mərhələsində istənilən 
istifadə şəraitində hər kalibrləşmə və ya dəqiqlik 
tənzimlənməsinin qarşısını alır.

3.9 "BACATƏMIZLƏYƏN 
FUNKSIYASL".

Aktivləşdirildiyi zaman bu funksiya buxar 
qazanını 15 dəqiqə ərzində maksimum çıxışda 
saxlayır.
Bu vəziyyətdə bütün tənzimləmələr istisna edilir 
və yalnız temperatur təhlükəsizlik termostatı 
və limit termostatı aktiv qalır. Bacatəmizləyə 
funksiyasını aktivləşdirmə üçün ən azı 10 
saniyə ərzində Təkrar başlama düyməsini 
sıxın. Onun aktivləşdirilməsi yanıb-sönən 
simvollarla göstərilir (8 və Təs. 2-1). Bu funksiya 
texniki işçiyə yanma parametrlərini yoxlamağa 
imkan verir. Yoxlamadan sonra buxar qazanını 
söndürüb-yandıraraq və ya sadəcə olaraq 
düyməni sıxmaqla (2 Təs. 2-1) funksiyanı 
qeyri-aktiv edin. 

3.10 İSITMƏ TAYMERI.
Buxar qazanı odluğu çox tez-tez yanmadan 
qoruyan elektron taymer cihazına malikdir. Buxar 
qazanı 3 dəqiqə ərzində tənzimlənən standarta 
uyğun taymerlə təchiz edilmişdir. Taymer 
vahidlərini tənzimləmək üçün parametrlərlə 
bağlı xassələrə əməl edin (P7) və onu müvafiq 
cədvəldə qeyd edilmiş parametrlərdən birinə 
qurun.

3.11 POMPANIN ANTI-BLOK 
FUNSKIYASI.

"Yay" rejimində ( ) pompanın uzun müddət 
çalışmaması səbəbindən bloklaşması riskinin 
azaldılması üçün buxar qazanı ən azı hər 24 
saatdan bir 30 saniyə ərzində pompanı təkrar işə 
salan funskiyaya malikdir.

"Qış" rejimində ( ) buxar qazanı pompanın ən 
azı hər 3 saatdan bir 30 saniyə ərzində yenidən 
işə düşməsinə imkan verir.

3.12 RADIATORLARIN ANTI-FRIZ 
FUNSKIYASI.

Əgər sistemin qayıdan suyu 4°C-dən az olarsa, 
buxar qazanı 42°C-yə çatana qədər işləməyə 
başlayır.

3.13 P.C.B. MÜTƏMADI ÖZÜNÜ-
YOXLAMASI.

Qızdırma rejimində və ya gözləmə rejimində 
işləyən zaman bu funksiya son yoxlamadan sonra 
hər 18 saatdan bir aktivləşir. Daxili qaynar su 
rejimində işləyən zaman ləğv etmə prosesindən 
sonra 10 dəqiqə ərzində və təqribən 10 saniyə 
olmaqla özünü yoxlama başlayır.

Q: özünü yoxlama zamanı buxar qazanı sönülü 
olur və siqnal vermir.

SIT 845 Qaz Klapanı

Açar sözlər:
 1 - Çarx
 2 - Minimum enerji 

tənzimləmə vinti
 3 - Maksimum enerji 

tənzimləmə muftası
 4 - Qaz klapanın çıxış 

təzyiqi nöqtəsi
 5 - Qaz klapanın giriş 

təzyiqi nöqtəsi
 6 - Qoruyucu qapaq

Təs. 3-3
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3.14 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- зняти рамку (1), зачепивши її за краї та 

потягнувши на себе, як показано стрілками.

- відкрутити 2 передніх гвинти (2) та 2 
нижніх гвинти (3) кріплення обшивки (4).

- потягнути обшивку на себе (4) і в той же час 
підштовхувати її вверх, щоб зняти з верхніх 
гачків.
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3.14 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- зняти рамку (1), зачепивши її за краї та 

потягнувши на себе, як показано стрілками.

- відкрутити 2 передніх гвинти (2) та 2 
нижніх гвинти (3) кріплення обшивки (4).

- потягнути обшивку на себе (4) і в той же час 
підштовхувати її вверх, щоб зняти з верхніх 
гачків.
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3.14 DIŞ SACIN SÖKÜLMESİ.
Kazanın bakım işlemlerinin kolay bir şekilde 
yapılabilmesi için aşağıdaki basit talimatları 
uygulamak suretiyle kazan dış sacı sökülebilir 
(Şek. 3-4): 
- çerçeveyi (1), yanlarından tutarak ve oklarla 

gösterildiği gibi, kendinize çekerek çıkartın;

- ön tarafta yer alan 2 vidayı (2) ve alt kısımda 
bulunan 2 adet gövde (4) tespit vidasını (3) 
sökün;

- kapağı (4) kendinize doğru çekin ve eşzamanlı 
olarak da yukarı istikamette itin ve bu suretle 
üst kancalardan kurtarın.
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Fig. 3-4

3.14 DESMONTAJE DE LA CARCASA.
Para un fácil mantenimiento de la caldera, se 
puede desmontar el revestimiento siguiendo 
estas simples instrucciones (Fig. 3-4):
- quitar el marco (1) sujetándolo de los bordes y 

tirarlo hacia sí como indicado por las flechas.
- desenroscar los 2 tornillos frontales (2) y los 2 

tornillos inferiores (3) de fijación del revesti-
miento (4).

- tirar hacia sí el revestimiento (4) y al mismo 
tiempo empujarlo hacia arriba para poderlo 
desenganchar de los ganchos superiores.
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3.14 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, демонтировать корпус, сле-
дя эти простым указаниям (Илл. 3-4):
- снять рамку (1), придерживаясь за края и 

притягивая к себе, как указано стрелками;

- отвинтить 2 передних болта (2) и нижние 
болты (3) крепления кожуха (4);

- потянуть на себя защитный кожух (4) и 
одновременно толкнуть вверх, для снятия 
с верхних крючков.
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3.14 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) :
- Enlever le cadre (1) en le saisissant par les bords 

et en le tirant vers soi, comme l'indiquent les 
flèches.

- Desserrer les 2 vis frontales (2) et les 2 vis 
inférieures (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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3.14 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows (Fig. 3-4):
- remove the frame (1) holding the edges and 

pulling it towards you as indicated by the 
arrows;

- undo the 2 front screws (2) and the 2 lower 
screws (3) which fasten the casing (4);

- pull the casing (4) towards yourself and 
upwards at the same time in order to detach it 
from the upper hooks.
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3.14 ДЭМАНТАЖ КОЖУХА.
Для простага абслугоўвання катла можно 
зняць кожух з дапамогай гэтых інструкцый 
(Мал. 3-4): 
- здыміце раму (1), утрымліваючы за краю 

і пацягнуўшы яе на сябе, як паказана 
стрэлкамі;

- здыміце два перэдніх шруба (2) і два ніжніх 
шрубы (3) мацавання кожуха (4).

- пацягніце кожух да сябе (4) і ў той жа час 
штурхніце яго ўверх, так штобы ён зняўся 
з верхніх кручкоў.
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قوة	التدفئة الغالية مجهزة بأنساق إلكترونية تواءم بين قدرة 
الغالية واالحتياجات 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 عن طريق اختيار المعيار 
.)P6(

ملحوظة: معايير "القدرة الدنيا للتدفئة" و "الحد 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	القييم	القابلة	للضبط

.Imax % 63 إلى .Imax % 0 منP5

القدرة	القصوى	للتسخين

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

 .Imax % 99 إلى .Imax % 0 من
P6)الضبط القياسي(

ضبط	المؤقت. الغالية مجهزة بمؤقت إلكتروني يمنع 
اإلشعاالت شديدة التواتر للشعلة في مرحلة التسخين. يتم 
تزويد الغالية بجهاز ضبط الوقت مضبوط على مدة 3 

دقائق.

مؤقت	إلشعال	وظيفة	التدفئة

معطياتمجال	القييم	القابلة	للضبط

من 1 إلى 10
3=3 دقائق )الضبط القياسي(

1 = 30 ثانية
P7

مؤقت	لقضيب	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	القييم	القابلة	للضبط

من 1 إلى 10
10=10 دقائق )الضبط القياسي(

1 = 30 ثانية
P8

نوع	الغالية. تشير المعلمات عن تشغيل نوع الغالية 
المستخدمة والتي تم ضبطها في الموديل، ليست قابلة 

للتعديل، على غالية أحادية الحرارة فورية )0(.

مالحظة هامة: يبقى الجسر )JP1( على البطاقة اإللكترونية 
)الشكل 3ـ2( ثابتا على الوضع 2ـ3 للغالية أحادية الحرارة.

نوع	الغالية

معطياتوضع	ثابت

0P9 = غالية أحادية الحرارة )فورية(

وظيفة	بإشعال	بطئ	أوتوماتيكي	مع	إصدار	منصة	 	8.3
إشعال	حسب	التوقيت.

تقوم الشريحة اإللكترونية في مرحلة اإلشعال  بقضيب 
تدريجي تصاعدي لتوزيع الغاز )بقيم 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
إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، تجبر الغالية على الوصول إلى 

القدرة القصوى للتسخين لمدة 15 دقيقة.
بمثل هذا المعنى، تم استبعاد جميع الضوابط 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، 

وتنشيطه تتم اإلشارة إليه عن طريق وميض الرموز )8 
و11 الشكل 2 ـ 1(. تسمح هذه الوظيفة للفني بالتحقق من 

معايير االشتعال. بعد االنتهاء من التحقق، قم بتعطيل الوظيفة 
بإطفاء الغالية وإشعالها مرة أخرى أو ببساطة بالضغط على 

الزر )2 شكل 2 ـ 1(.

توقيت	التسخين. 	10.3
الغالية مجهزة بمؤقت إلكتروني يمنع اإلشعاالت شديدة 

التواتر للشعلة في مرحلة التسخين. يتم تزويد الغالية بجهاز 
ضبط الوقت مضبوط على مدة 3 دقائق. لضبط التوقيت 

والقيم األخرى، اتبع التعليمات لضبط المعايير باختيار 
المعيار )P7( وضبطه على واحد من المعايير المبينة في 

الجدول المتعلق بذلك.

وظيفة	مكافحة	تعثر	أو	توقف	المضخة. 	11.3
( تكون الغالية مجهزة  في حالة التشغيل "صيف"  )
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 بوظيفة  حالة التشغيل "شتاء" )
تقوم بتشغيل المضخة على األقل مرة واحدة كل 3 ساعات 

لمدة 30 ثانية.

وظيفة	مكافحة	التجمد	في	الثرموسيفون. 	12.3
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	الشريحة	اإللكترونية. 	13.3
أثناء التشغيل على حالة التسخين أو بغالية في وظيفة 

االستعداد، يتم التنشيط كل 18 ساعة من التحقق/التغذية 
األخيرة للغالية. عند التشغيل في حالة  المياه الصحية فإن 

التحقق اآللي ينطلق في غضون 10 دقائق بعد نهاية السحب 
الجاري لمدة 10 ثوان.

ملحوظة: أثناء التحقق اآللي تبقى الغالية غير نشطة، بما في 
ذلك اإلشارات التي تصدرها.

GAS SIT 845		غاز	صمام

لوحة الرموز:

1 -  بوبني
2 -  براغي ضبط أدىن قوة

3 -  صاملة ضبط أقىص قوة
4 - مقبس ضغط خروج صامم الغاز

5 -  مقبس ضغط مدخل  صامم الغاز
6 ـ  غطاء الحامية

الشكل 3 ـ 3

4 3
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الشكل 3 ـ 4

فك	الغالف.	. 	14.3
لتسهيل الصيانة يمكن فك غالف الغالية بإتباع التعليمات 

البسيطة التالية )الشكل 3 ـ 4(:
-  انزع اإلطار )1( بإمساكه من حافتيه وسحبه ناحيتك كما 

هو مبين بواسطة األسهم.
-  قم بفك  البرغيين األماميين )2( والخلفيين )2( والسفليين 

)3( وتثبيت الغالف )4(.

-  اسحب الغالف ناحيتك )4( وفي الوقت نفسه الضغط 
عليه ناحية األعلى بطريقة يمكن بها إخراجه من المشابك 

العلوية.
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3.14 KORPUSUN ÇIXARILMASI.
Buxar qazanının işini qurmaq üçün korpus 
aşağıdakı qaydada tam çıxarıla bilər (Təs. 3-4):
- kənarları tutan çərçivəni (1) çıxarın və onu 

oxlarla göstərildiyi kimi dartın.
- korpusu bərkidən (4) 2 ön vinti (2) və 2 aşağı 

vinti (3) açın;

- korpusu (4) eyni zamanda özünüzə doğru və 
yuxarıya dartın və onu yuxarı qapaqlardan 
ayırın.
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3.15 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИСТРОЮ.

Щонайменше один раз на рік необхідно 
виконувати наступні операції контролю та 
технічного обслуговування.
- Проводити чистку обмінника з боку 

димових газів.
- Проводити чистку основного запальника.
- Візуа льно перевірити прис т рій на 

відсу тність пошкоджень, поривів та 
поржавілості.

- Перевірити правильність вмикання та 
роботи.

- Перевірити правильність тарування 
запальника в фазі виробництва гарячої 
води та в фазі опалення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема: 

 - спрацювання загального вимикача, 
встановленого поза котлом;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи опалення;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи гарячої води;

- Перевірити герметичність газової системи 
пристрою та всієї системи в цілому.

- Перевірити спрацювання контролю 
пристрою в разі відсутності газу; термін 
спрацювання повинен бути менше 10 
секунд.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з'єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину 
заповнення системи опалення, після 
зниження тиску на системі до нуля 
(читається з манометру котла), дорівнювала 
1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар. 

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 - запобіжний термостат температури;
 - реле тиску води;
 - термостат контролю за виведенням 

димових газів.
- Перевірити цілісність та надійність 

електричної системи, зокрема:
 - проводи електричного живлення повинні 

бути вкладені в ущільнювачі проводів;
 - не повинно бути слідів почорніння, 

закопчування та горіння. 
N.B.: в разі проведення планового технічного 
обслуговування має сенс провести контроль 
т а  технічне  о б сл у г ову в а ння тепло-
опалювальної системи, як передбачено 
вимогами чинних нормативів.

N.B.: значення подачі газу відносяться 
до теплової потужності при температурі 
в 15°C і нижче та при тиску в 1013 мбар. 
Значення тиску на запальнику відносяться 
до використання газу при температурі в 15°C.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

RISC/
ОПАЛ.

+
SANIT/
ВОДА

ПОДАЧА 
ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА 
ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА 
ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

(кВт) (ккал/год.) (м3/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O)

23,6 20296 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880 SANIT/

ВОДА
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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3.15 ЩОРІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИСТРОЮ.

Щонайменше один раз на рік необхідно 
виконувати наступні операції контролю та 
технічного обслуговування.
- Проводити чистку обмінника з боку 

димових газів.
- Проводити чистку основного запальника.
- Візуа льно перевірити прис т рій на 

відсу тність пошкоджень, поривів та 
поржавілості.

- Перевірити правильність вмикання та 
роботи.

- Перевірити правильність тарування 
запальника в фазі виробництва гарячої 
води та в фазі опалення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема: 

 - спрацювання загального вимикача, 
встановленого поза котлом;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи опалення;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи гарячої води;

- Перевірити герметичність газової системи 
пристрою та всієї системи в цілому.

- Перевірити спрацювання контролю 
пристрою в разі відсутності газу; термін 
спрацювання повинен бути менше 10 
секунд.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з'єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб подача в посудину 
заповнення системи опалення, після 
зниження тиску на системі до нуля 
(читається з манометру котла), дорівнювала 
1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар. 

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 - запобіжний термостат температури;
 - реле тиску води;
 - термостат контролю за виведенням 

димових газів.
- Перевірити цілісність та надійність 

електричної системи, зокрема:
 - проводи електричного живлення повинні 

бути вкладені в ущільнювачі проводів;
 - не повинно бути слідів почорніння, 

закопчування та горіння. 
N.B.: в разі проведення планового технічного 
обслуговування має сенс провести контроль 
т а  технічне  о б сл у г ову в а ння тепло-
опалювальної системи, як передбачено 
вимогами чинних нормативів.

N.B.: значення подачі газу відносяться 
до теплової потужності при температурі 
в 15°C і нижче та при тиску в 1013 мбар. 
Значення тиску на запальнику відносяться 
до використання газу при температурі в 15°C.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

ПОТУЖНІСТЬ  
ТЕПЛОВА

RISC/
ОПАЛ.

+
SANIT/
ВОДА

ПОДАЧА 
ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА 
ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

ПОДАЧА 
ГАЗУ 

ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ЗАПАЛЬНИК

(кВт) (ккал/год.) (м3/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O) (кг/год.) (мбар) (мм H2O)

23,6 20296 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880 SANIT/

ВОДА
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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3.15 CİHAZIN YILLIK KONTROL VE 
BAKIMI.

En azından yıllık periyotlarla aşağıda belirti-
len bakım ve kontrol işlemlerinin izlenmesi 
gereklidir.
- Değiştirici duman haznesinin temizliği.
- Ana boylerin temizliği.
- Geri akış önleme cihazında bozulma veya 

korozyon olup olmadığını kontrol edin.
- Ateşleme ve işlevlerin sağlıklı yürütülmesinin 

kontrolü.
- Boylerin ısıtma ve kullanım suyu amaçlı çalış-

ması esnasında doğru ayarlamalarının yapılmış 
olmasının kontrolü.

- Özellikle aşağıda belirtilen başta olmak üzere 
cihazın kumanda ve ayar aksamının sağlıklı 
çalışmasının kontrolü, 

 - kazan dışında yer alan ana elektrik şalterinin 
müdahalesi;

 - Tesisat ayar termostatının müdahalesi;
 - Kullanım suyu ayar termostatının müdaha-

lesi;
- Cihazın ve tesisatın gaz devrelerinin sızdırmaz-

lığı kontrol edin.
- Gaz eksikliği, iyonizasyonlu alev kontrol 

düzeneklerinin müdahalelerini kontrol edin, 
müdahale süresinin 10 saniyeden az olması 
gerekmektedir.

- Rakor ve bağlantılarda su kaçağı, sızıntısı ve 
paslanma olup olmadığını görsel olarak kontrol 
edin.

- Su emniyet valflerinin tahliyesinin tıkalı olma-
dığını gözle kontrol edin.

- Kalorifer genleşme tankının yükünün,tesisatın 
basıncını sıfıra getirerek boşalttıktan sonra 
(kazanın manometresi üzerinden okunabilir), 
1,0 bar seviyesinde olduğunu denetleyin.

- Tesisatın statik basıncının (soğuk tesisatta ve 
doldurma musluğu aracılığı ile tesisatın doldur-
duktan sonra) 1 ile 1,2 bar arasında olduğunu 
kontrol edin. 

- Emniyet ve kontrol düzeneklerinin, özellikle de 
aşağıdaki hususlar doğrultusunda, görsel ola-
rak arızalı veyahut da kısa devrede olmamasını 
kontrol edin:

 - ısı emniyet termostatı;
 - Su presostatı ;
 - atık gaz tahliyesi kontrol termostatı.
- Özellikle aşağıdakiler olmak üzere, elektrik 

tesisatının sağlam ve tam olduğunu kontrol 
edin:

 - elektrik giriş kablolarının kablo yuvalarında 
olmaları gerekir;

 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir. 

NOT: Gaz debileri için 15°C derecenin altındaki 
kalori gücü ile 1013 mbar basınç referans alın-
mıştır. Brülördeki basınç değerleri için gazın 
15°C derecede kullanımı referans alınmıştır.

3.16 DEĞİŞKEN TERMİK GÜÇ.

NOT: cihazın periyodik bakım fırsatında, 
yürürlükteki talimatlarda belirtilenlere uygun 
olarak termik tesisatında bakım ve kontrolünü 
yapmak gereklidir.

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMİK 
GÜÇ

TERMİK 
GÜÇ

ISIT.
+

KULL. 
SU.

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR ENJEKTÖR-
LERİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR ENJEKTÖR-
LERİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRES. BRÜLÖR ENJEKTÖR-
LERİ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,6 20296 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880 KULL. 

SU.
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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3.15 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO DEL 
APARATO.

Las siguientes operaciones de control y manteni-
miento se deben realizar al menos una vez al año.
- Limpiar el intercambiador lado humos.
- Limpiar el quemador principal.
- Controlar visualmente que en el dispositivo 

cortatiro-antiviento, no existan signos de 
deterioro o corrosión.

- Controlar la regularidad del encendido y del 
funcionamiento.

- Controlar la calibración correcta del quemador 
en la fase sanitaria y para calefacción.

- Controlar el funcionamiento regular de los 
dispositivos de mando y regulación del aparato 
y en particular: 

 - el funcionamiento del interruptor general 
situado fuera de la caldera;

 - el funcionamiento del termostato de regula-
ción de la instalación de calefacción;

 - el funcionamiento del termostato de regula-
ción sanitaria;

- Controlar la estanqueidad del circuito de gas 
del equipo y de la instalación interior.

- Comprobar el funcionamiento del dispositivo 
contra la falta de gas mediante control de llama 
de ionización; el tiempo de funcionamiento 
debe ser menor a los 10 segundos.

- Controlar visualmente que no existen pérdidas 
de agua y oxidaciones en las uniones.

- Controlar visualmente que la salida de las 
válvulas de seguridad del agua no estén obs-
truidas.

- Comprobar que la carga del vaso de expansión 
para calefacción, tras haber descargado la 
presión de la instalación hasta situarla a cero 
(señalada por el manómetro de la caldera), sea 
1,0 bar.

- Comprobar que la presión estática de la insta-
lación (en frío y tras haberla llenado abriendo 
el correspondiente grifo) se encuentre entre 1 
y 1,2 bar. 

- Controlar visualmente que los dispositivos de 
seguridad y de control no hayan sido alterados 
y/o cortocircuitados, especialmente:

 - termostato de seguridad de la temperatura;
 - presostato agua;
 - termostato de control de descarga de humos.
- Comprobar la conservación y la integridad de 

la instalación eléctrica y especialmente:
 - los cables de alimentación eléctrica deben 

estar dentro de los sujetacables;
 - no deben existir signos de ennegrecimiento 

o quemaduras.
IMPORTANTE: para el mantenimiento perió-
dico del equipo, es oportuno realizar también 
el control y el mantenimiento de la instalación 
térmica, en conformidad con lo indicado por la 
normativa vigente.

IMPORTANTE: los caudales de gas se refieren al 
poder calorífico inferior a 15 °C de temperatura 
y a 1013 mbar de presión. Las presiones del que-
mador se refieren a gas a 15°C de temperatura.

3.16 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTEN-
CIA 

TÉRMICA

POTEN-
CIA 

TÉRMICA

CALEF.
+

SANIT

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
 

QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
 

QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES
 

QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23,6 20296 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880

SANIT
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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3.15 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТА.

Не реже одного раза в год следует выполнять 
следующие операции по техобслуживанию.
- Производить чистку теплообменника со 

стороны дымовых газов.
- Производить чистку главной горелки.
- Визуально проверить отсутсвие повреж-

дений или коррозии на противоветренном 
устройстве регулирования вытяжки.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования го-
релки в режимах подогрева сантехнической 
воды и воды в отопительной системе.

- Проверять правильность функциони-
рования управляющих и регулирующих 
устройств агрегата, в частности: 

 - срабатывание рубильника - переключате-
ля, установленного за бойлером; 

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и всей установки.

- Проверить включение защитного устрой-
ства, против отсутствия газа проверки 
ионизированного пламени, затраченное на 
это время должно быть ниже 10 секунд.

- Визуально провери отсутсвие утечек води 
и окисления на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоя-
нии и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар. 

- Визуально проверять, чтобы предохра-
нительные и управляющие устройства не 
были короткозамкнуты и/или подвергну 
ты несанкционированным изменениям, в 
частности проверять

 - предохранительный термостат темпера-
туры;

 - реле давления воды;
 - реле давления, контролирующее вывод 

дыма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Величины расхода газа 
приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 
1013 мБар. Величины давлений на горелке 
приведены для использования газа при тем-
пературе 15°C.

3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ.

- Проверять сохранность и целостность 
электрооборудования, в частности, следу-
ющее:

 - электрические провода должны прохо-
дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими. 

ПРИМЕЧАНИЕ: при проведении периоди-
ческого техобслуживания агрегата, следует 
провести проверку и техобслуживание те-
пловой установки, в соответствии с указани-
ями действующих нормативных требований. 

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕ-
СКАЯ МОЩ-

НОСТЬ

ТЕРМИЧЕ-
СКАЯ МОЩ-

НОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА НА 
ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
 ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23,6 20296 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880

ГВС
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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3.15 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) est comprise entre 1 
et 1,2 bar. 

- Vérifier visuellement que les dispositifs de 
sécurité et de contrôle ne sont 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.

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.

3.16 PUISSANCE THERMIQUE VARIABLE.

MÉTHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUIS-
SANCE 
THER-
MIQUE

PUIS-
SANCE 
THER-
MIQUE

CHAUF
+

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 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880

SANIT
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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3.15 YEARLY APPLIANCE CHECK AND 
MAINTENANCE.

The following checks and maintenance should 
be performed at least once a year.
- Clean the flue side of the heat exchanger.
- Clean the main burner.
- Visually check the draught-breaker/anti-wind 

device for deterioration or corrosion.
- Check ignition and operation.
- Check correct calibration of the burner in 

domestic hot water and central heating phases.
- Check the operation of the appliance control 

and adjustment devices and in particular: 
 - intervention of main electrical switch 

positioned outside of the boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat 

intervention.
- Check sealing efficiency of the gas circuit and 

the internal system.
- Check the intervention of the device against no 

gas ionisation flame control. Intervention time 
must be less than 10 seconds.

- Visually check for water leaks or oxidation 
from/on connections.

- Visually check that the water safety drain valves 
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler pressure 
gauge), the expansion vessel load is at 1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filling valve) is between 1 and 1.2 
bar. 

- Visually check that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
 - water pressure switch,
 - flue exhaust control thermostat.
- Check the condition and integrity of the 

electrical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning. 
N.B.: when performing periodical maintenance 
of the appliance it is also good practice to 
check and perform maintenance on the heating 
system, in compliance with that indicated by the 
regulations in force.

N.B.: gas flow rates refer to heating power below 
a temperature of 15°C and pressure of 1013 mbar. 
Burner pressure values refer to use of gas at 15°C.

3.16 VARIABLE HEAT OUTPUT.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

THERMAL 
 

POWER

THERMAL 
 

POWER

CH
+

D.H.W.

BURNER GAS
 

FLOW RATE

PRESS. BURNER
 

NOZZLES

BURNER GAS
 

FLOW RATE

PRESS. BURNER
 

NOZZLES

BURNER GAS
 

FLOW RATE

PRESS. BURNER
 

NOZZLES

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

23.6 20296 2.78 12.60 128.5 2.08 26.60 271.3 2.04 34.90 355.9
23.0 19780 2.71 11.99 122.2 2.02 25.67 261.8 1.99 33.24 339.0
22.0 18920 2.59 11.01 112.3 1.94 24.15 246.3 1.90 30.59 312.0
21.0 18060 2.48 10.08 102.8 1.85 22.66 231.1 1.82 28.07 286.3
20.0 17200 2.36 9.21 93.9 1.76 21.19 216.1 1.73 25.68 261.9
19.0 16340 2.25 8.38 85.4 1.68 19.75 201.3 1.65 23.40 238.7
18.0 15480 2.13 7.59 77.4 1.59 18.32 186.8 1.56 21.24 216.6
17.0 14620 2.02 6.85 69.8 1.51 16.91 172.4 1.48 19.19 195.7
16.0 13760 1.90 6.14 62.6 1.42 15.52 158.2 1.40 17.24 175.8
15.0 12900 1.79 5.48 55.9 1.34 14.13 144.1 1.32 15.39 156.9
14.0 12040 1.68 4.86 49.5 1.25 12.76 130.2 1.23 13.63 139.0
13.0 11180 1.57 4.27 43.5 1.17 11.40 116.3 1.15 11.97 122.1
12.0 10320 1.45 3.72 37.9 1.08 10.05 102.5 1.07 10.40 106.1
11.0 9460 1.34 3.20 32.6 1.00 8.70 88.7 0.98 8.92 91.0
10.0 8600 1.23 2.72 27.8 0.91 7.35 75.0 0.90 7.54 76.8
9.5 8170 1.17 2.50 25.5 0.87 6.68 68.1 0.86 6.87 70.1
8.0 6880

D.H.W.
0.99 1.87 19.1 0.74 4.65 47.5 0.73 5.02 51.2

7.0 6020 0.88 1.50 15.3 0.65 3.30 33.7 0.64 3.90 39.8
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3.15 ШТОГАДОВЫЯ ПРАВЕРКІ І 
ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ 
АБСТАЛЯВАННЯ.

Па меншай меры штогадова павінны 
выконвацца наступныя праверкі і тэхнічнае 
абслугоўванне.
- Ачысціце цеплаабменнік з боку дымавых 

газаў.
- Ачысціце асноўнуя гарэлку.
- Візуальна праверце адсутнасць ў прыладзе 

пагаршэння цягі ці карозіі.
- Калі ласка, праверце запальванне і 

рэгулярнасць працы.
- Калі ласка, праверце правільнасць устаноўкі 

гарэлкі на фазе вады і ацяплення.
- Забеспячэнне бесперабойнай працы прылад 

кіравання і кантролю абсталявання, і ў 
прыватнасці: 

 - калі ласка, праверце працу асноўнага 
перамыкача, размешчанага вышэй па 
плыні ад катла;

 - уключэнне тэрмастата кіравання сістэмы;
 - уключэнне тэрмастата кіравання вадой;
- Калі ласка, праверце герметычнасць 

газавых схем прылады і ўнутранай сістэмы.
- Калі ласка, праверце працу прылады наконт 

адсутнасці газавага кантролю іянізацыі 
полымя, час водгуку складае менш за 10 
секунд.

- Візуальна праверце наконт уцечкі вады і 
акіслення у/з арматуры.

- Візуальна праверыць, каб скідванне 
клапанаў бяспекі  ва ды не былі  не 
заблякавана.

- Праверце, што скідванне пашыральнага 
бака, пасля скідвання ціску давёўшы яго да 
нуля (чытаць па манометры катла) складае 
1,0 бар.

- Пераканайцеся, што статычны ціск 
сістэмы (халоднай сістэмы халоднага і 
пасля перазагрузкі сістэмы праз клапан 
напаўнення) складае ад 1 да 1,2 бар. 

- Візуальна праверце, каб прылады бяспекі 
і кантролю, не былі падроблены і/ або не 
было кароткага замыкання і, у прыватнасці:

 - ахоўны тэрмастат тэмпературы;
 - ціск вады;
 - тэрмастат кантролю выхлапных газаў.
- Праверце захаванасць і  цэласнасць 

электрычнай сістэмы і, у прыватнасці:
 - электрычныя правады павінны быць 

размешчаны ў кабелі;
 - т ам па в інна  быць  н іяк іх  сля доў 

пачарнення або палення. 
ЗАЎВАГА: падчас перыядычнага тэхнічнага 
абслугоўвання варта таксама праводзіць 
агляд і тэхнічнае абслугоўванне сістэмы 
ацяплення, як гэта прадугледжана дзеючымі 
нарматыўнымі актамі.

ЗАЎВАГА: магутнасць газу прыведзена 
пры цеплатворнай здольнасці пры 15°C і 
ціску 1013 мбар. Ціск у гарэлкі, звязаны з 
выкарыстаннем газу пры тэмпературы 15°C.

3.16 ПЕРАМЕННАЯ ТЭРМІЧНАЯ МАГУТНАЦЬ.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРАПАН (G31)

ТЭРМІЧНАЯ  
МАГУТНАСЦЬ

РЫСК.
+

САНІТ.

РАСХОД ГАЗ.  
ГАРЭЛКІ

ЦІСК САПЛА  
ГАРЭЛКІ

РАСХОД ГАЗ.  
ГАРЭЛКІ

ЦІСК САПЛА  
ГАРЭЛКІ

РАСХОД ГАЗ.  
ГАРЭЛКІ

ЦІСК САПЛА  
ГАРЭЛКІ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O) (кг/ч) (мбар) (мм H2O)

23,6 20296 2,78 12,60 128,5 2,08 26,60 271,3 2,04 34,90 355,9
23,0 19780 2,71 11,99 122,2 2,02 25,67 261,8 1,99 33,24 339,0
22,0 18920 2,59 11,01 112,3 1,94 24,15 246,3 1,90 30,59 312,0
21,0 18060 2,48 10,08 102,8 1,85 22,66 231,1 1,82 28,07 286,3
20,0 17200 2,36 9,21 93,9 1,76 21,19 216,1 1,73 25,68 261,9
19,0 16340 2,25 8,38 85,4 1,68 19,75 201,3 1,65 23,40 238,7
18,0 15480 2,13 7,59 77,4 1,59 18,32 186,8 1,56 21,24 216,6
17,0 14620 2,02 6,85 69,8 1,51 16,91 172,4 1,48 19,19 195,7
16,0 13760 1,90 6,14 62,6 1,42 15,52 158,2 1,40 17,24 175,8
15,0 12900 1,79 5,48 55,9 1,34 14,13 144,1 1,32 15,39 156,9
14,0 12040 1,68 4,86 49,5 1,25 12,76 130,2 1,23 13,63 139,0
13,0 11180 1,57 4,27 43,5 1,17 11,40 116,3 1,15 11,97 122,1
12,0 10320 1,45 3,72 37,9 1,08 10,05 102,5 1,07 10,40 106,1
11,0 9460 1,34 3,20 32,6 1,00 8,70 88,7 0,98 8,92 91,0
10,0 8600 1,23 2,72 27,8 0,91 7,35 75,0 0,90 7,54 76,8
9,5 8170 1,17 2,50 25,5 0,87 6,68 68,1 0,86 6,87 70,1
8,0 6880

САНІТ.
0,99 1,87 19,1 0,74 4,65 47,5 0,73 5,02 51,2

7,0 6020 0,88 1,50 15,3 0,65 3,30 33,7 0,64 3,90 39,8
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15.3		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.

ـ  تحقق من األداء السليم ألدوات التحكم وضبط الجهاز 
وبصفة خاصة: 

ـ تدخل مفتاح قطع التيار الموجود خارج الغالية؛ 
ـ تدخل ثرموستات لضبط النظام؛

ـ تدخل الثرموستات لضبط الماء الصحي.
ـ  تحقق من إحكام دائرة الغاز في الجهاز وفي 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.

ـ  تفقد بصريا من عدم انسداد صمامات أمان تصريف المياه.
ـ  تحقق من أن حمولة وعاء تمدد التسخين، بعد تصريف 

ضغط النظام بجعله صفر )يمكن قراؤته على مقياس 
الضغط الغالية(، تبلغ 1.0 بار. 

ـ  تأكد من أن الضغط الساكن للنظام )والنظام 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:
ـ  أسالك اإلمداد بالكهرباء يجب أن تكون في مكانها داخل 

ممرات األسالك؛
ـ ال يجب أن تكون هناك آثار لسواد أو حروق. 

مالحظة: بمناسبة الصيانة الدورية للجهاز، من الضروري 
تنفيذ مراجعة وصيانة للنظام الحراري، بما يتوافق ما هو 

مبين في القوانين السارية. 

مالحظة	هامة:	سعة الغاز تعود إلى القدرة الحرارية التي 
تقل إلى ما دون 15 درجة مئوية وضغط 1013 م.بار. 

ضغوط الشعلة تحيل إلى استخدام الغاز على درجة حرارة 
15 درجة مئوية.

القوة	الحرارية	المتغيرة. 	16.3

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

القوة الحراريةالقوة 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(

23.6202962.7812.60128.52.0826.60271.32.0434.90355.9
23.0197802.7111.99122.22.0225.67261.81.9933.24339.0
22.0189202.5911.01112.31.9424.15246.31.9030.59312.0
21.0180602.4810.08102.81.8522.66231.11.8228.07286.3
20.0172002.369.2193.91.7621.19216.11.7325.68261.9
19.0163402.258.3885.41.6819.75201.31.6523.40238.7
18.0154802.137.5977.41.5918.32186.81.5621.24216.6
17.0146202.026.8569.81.5116.91172.41.4819.19195.7
16.0137601.906.1462.61.4215.52158.21.4017.24175.8
15.0129001.795.4855.91.3414.13144.11.3215.39156.9
14.0120401.684.8649.51.2512.76130.21.2313.63139.0
13.0111801.574.2743.51.1711.40116.31.1511.97122.1
12.0103201.453.7237.91.0810.05102.51.0710.40106.1
11.094601.343.2032.61.008.7088.70.988.9291.0
10.086001.232.7227.80.917.3575.00.907.5476.8
9.581701.172.5025.50.876.6868.10.866.8770.1
8.06880

ماء عادية
0.991.8719.10.744.6547.50.735.0251.2

7.060200.881.5015.30.653.3033.70.643.9039.8
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3.15 İLLIK YOXLAMA VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT.

Aşağıdakı yoxlamalar və texniki xidmət ən azı 
ildə bir dəfə keçirilməlidir.
- İstilik mübadiləçisinin baca tərəfini təmizləyin.
- Əsas odluğu təmizləyin.
- Yelçəkən/küləyəqarşı cihazı yoxlayın.
- Yandırma və əməliyyatı yoxlayın.
- Odluğun daxili qaynar su və mərkəzi isitmə 

mərhələlərində düzgün kalibrləşdirilməsini 
yoxlayın.

- Cihazın idarəedilməsi və tənzimləmələri və 
xüsusilə aşağıdakıları yoxlayın: 

 - buxar qazanından kənarda yerləşən əsas 
elektrik keçiricisinin müdaxiləsi;

 - s is temin idarəedi lmə termostat ının 
müdaxiləsi;

 - daxili qaynar suyun idarəedilmə termpstat 
müdaxiləsi.

- Qaz boruları və daxil  sistemin yaxşı 
bağlanmasını yoxlayın. 

- Cihazın qazsız ionlaşma alovunun idarə 
edilməsinə müdaxiləsini yoxlayın. Müdaxilə 
müddəti 10 saniyədən az olmalıdır.

- Su sızması və ya birləşmələrin oksidləşməsini 
vizual yoxlayın.

- Suyun təhlükəsizlik klapanlarının bloklaşmış 
olmamasını yoxlayın.

- Sistem təzyiqinin azaldılmasından və sıfıra 
(buxar qazanının təzyiq ölçücüsündən görünür) 
çatdırılmasından sonra mexanizmin yükünün 
1.0 bar olmasını yoxlayın.

- S i s t e m i n  s a b i t  t ə z y i q i n i n  ( s i s t e m 
soyudulduqdan və doldurma klapanı vasitəsilə 
təkrar doldurulmasından sonra) 1 və 1.2 bar 
arasında olmasını yoxlayın. 

- Təhlükəsizlik və nəzarət cihazlarının 
korlanmaması və/və ya qısalmamasını yoxlayın 
və xüsusilə aşağıdakılara diqqət yetirin:

 - temperatur təhlükəsizlik termostatı;
 - su təzyiq keçiricisi,
 - baca borusunun idarəetmə termostatı.
- Elekt r ik  s is temlər in  və  xüsusi lə  də 

aşağıdakıların vəziyyətini və tamlığını 
yoxlayın:

 - elektrik enerji naqilləri borunun içində 
olmalıdır;

 - qaralma və ya yanma izləri olmamalıdır. 
Q: mütəmadi texniki xidmət keçirən zaman 
istilik sisteminin də qüvvədə olan qaydalara 
əsasən yoxlanması və texniki xidmətinin 
keçirilməsi yaxşı olardı. 

Q: qaz axını göstəriciləri istilik enerjisini 
15°C-dən az, təzyiqi isə 1013 mbar kimi qeyd 
edir. Odluq təzyiq klapanları 15°C-də qazdan 
istifadə edir.

3.16 DƏYIŞKƏN ISTILIKVERMƏ.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TERMAL  
 

ENERJİ

TERMAL  
 

ENERJİ

CH
+

D.Q.S.

ODLUQ QAZI
 

AXIN 
GÖSTƏRİCİSİ

TƏZYİQ ODLUQ
 

LÖVHƏCİKLƏR

ODLUQ QAZI
 

AXIN 
GÖSTƏRİCİSİ

TƏZYİQ ODLUQ
 

LÖVHƏCİKLƏR

ODLUQ QAZI
 

AXIN 
GÖSTƏRİCİSİ

TƏZYİQ ODLUQ
 

LÖVHƏCİKLƏR

(kW) (kKal/S) (m3/s) (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O)

23.6 20296 2.78 12.60 128.5 2.08 26.60 271.3 2.04 34.90 355.9
23.0 19780 2.71 11.99 122.2 2.02 25.67 261.8 1.99 33.24 339.0
22.0 18920 2.59 11.01 112.3 1.94 24.15 246.3 1.90 30.59 312.0
21.0 18060 2.48 10.08 102.8 1.85 22.66 231.1 1.82 28.07 286.3
20.0 17200 2.36 9.21 93.9 1.76 21.19 216.1 1.73 25.68 261.9
19.0 16340 2.25 8.38 85.4 1.68 19.75 201.3 1.65 23.40 238.7
18.0 15480 2.13 7.59 77.4 1.59 18.32 186.8 1.56 21.24 216.6
17.0 14620 2.02 6.85 69.8 1.51 16.91 172.4 1.48 19.19 195.7
16.0 13760 1.90 6.14 62.6 1.42 15.52 158.2 1.40 17.24 175.8
15.0 12900 1.79 5.48 55.9 1.34 14.13 144.1 1.32 15.39 156.9
14.0 12040 1.68 4.86 49.5 1.25 12.76 130.2 1.23 13.63 139.0
13.0 11180 1.57 4.27 43.5 1.17 11.40 116.3 1.15 11.97 122.1
12.0 10320 1.45 3.72 37.9 1.08 10.05 102.5 1.07 10.40 106.1
11.0 9460 1.34 3.20 32.6 1.00 8.70 88.7 0.98 8.92 91.0
10.0 8600 1.23 2.72 27.8 0.91 7.35 75.0 0.90 7.54 76.8
9.5 8170 1.17 2.50 25.5 0.87 6.68 68.1 0.86 6.87 70.1
8.0 6880

D.Q.S.
0.99 1.87 19.1 0.74 4.65 47.5 0.73 5.02 51.2

7.0 6020 0.88 1.50 15.3 0.65 3.30 33.7 0.64 3.90 39.8
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3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

- Значення з виробництва гарячої води 
відповідають динамічному тиску на вході в 2 
бар та температурі на вході в 15 °C; значення 
зняті зрізу ж на виході з котла, приймаючи 
до уваги, що для одержання цих даних 
необхідне змішування з холодною водою.

- Максимальна шумова потужність, дозволена 
під час роботи котла складає < 55dBA. 
Значення шумової потужності визначено 

під час перевірок у напівізольованій камері 
при роботі котла на максимальній тепловій 
потужності, з довжиною трубопроводу 
виведення димових газів згідно нормативів 
для виробу.

- * Показники ефективності належать до 
мінімальної теплотворної здатності.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна теплова потужність кВт (ккал/год.) 26,3 (22614)
Мінімальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год.) 8,3 (7124)
Мінімальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год.) 11,0 (9489)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год.) 23,6 (20296)
Мінімальна Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води 
(корисна) кВт (ккал/год.) 7,0 (6020)

Мінімальна Номінальна теплова потужність для опалення (корисна) кВт (ккал/год.) 9,5 (8170)
* Тепловіддача корисна при номінальній потужності % 89,8
* Тепловіддача корисна при напрузі в 30% від номінальної потужності % 88,8
Втрати тепла на обшивці з запальником On/Off % 2,40 / 1,25
Втрати тепла на каміні з запальником On/Off % 7,90 / 0,10
Максим. тиск роботи системи опалення бар 3
Максим. температура роботи системи опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85
Загальний об'єм посудини наповнення системи l 4,2
Попереднє наповнення посудини наповнення системи бар 1
Вміст води в генераторі l 1,9
Можливий напір при подачі в 1000 л/год. кПа (м H2O) 24,5 (2,5)
Теплова потужність корисна при виробництві гарячої води кВт (ккал/год.) 23,6 (20296)
Регульована температура гарячої води для домашнього вжитку °C 30 (38) - 60 (77)
Мінім. тиск (динамічний) системи гарячої води бар 0,3
Максим. тиск роботи системи гарячої води бар 10
Мінім. забір гарячої води для домашнього вжитку л/хв. 1,5
Потужність при постійному заборі (∆T 30°C) л/хв. - - -
Вага повного котла кг 26,1
Вага порожнього котла кг 24,2
Підключення до електричного живлення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,4
Встановлена електрична потужність Вт 100
Потужність, що споживається циркулятором Вт 74
Пристрій захисту електричної схеми - IPX4D
Опір системи димових газів котла Па 1,3
Клас NOX - 4
NOX врівноважений мг/кВтгод. 89
CO врівноважений мг/кВтгод. 65,5
Тип пристрою B11BS
Категорія II2H3+

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,80 0,80
тиск подачі мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Подачі маси димових газів при номінальній потужності кг/год. 71 69 71
Подачі маси димових газів при мінімальній потужності кг/год. 61 55 58
CO2 до Q. Ном./Мін. % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВтгод. 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Температура димових газів при номінальній потужності °C 112 116 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 91 80 96

Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.
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3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

- Значення з виробництва гарячої води 
відповідають динамічному тиску на вході в 2 
бар та температурі на вході в 15 °C; значення 
зняті зрізу ж на виході з котла, приймаючи 
до уваги, що для одержання цих даних 
необхідне змішування з холодною водою.

- Максимальна шумова потужність, дозволена 
під час роботи котла складає < 55dBA. 
Значення шумової потужності визначено 

під час перевірок у напівізольованій камері 
при роботі котла на максимальній тепловій 
потужності, з довжиною трубопроводу 
виведення димових газів згідно нормативів 
для виробу.

- * Показники ефективності належать до 
мінімальної теплотворної здатності.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна теплова потужність кВт (ккал/год.) 26,3 (22614)
Мінімальна теплова потужність для виробництва гарячої води кВт (ккал/год.) 8,3 (7124)
Мінімальна теплова потужність для опалення кВт (ккал/год.) 11,0 (9489)
Номінальна теплова потужність (корисна) кВт (ккал/год.) 23,6 (20296)
Мінімальна Номінальна теплова потужність для виробництва гарячої води 
(корисна) кВт (ккал/год.) 7,0 (6020)

Мінімальна Номінальна теплова потужність для опалення (корисна) кВт (ккал/год.) 9,5 (8170)
* Тепловіддача корисна при номінальній потужності % 89,8
* Тепловіддача корисна при напрузі в 30% від номінальної потужності % 88,8
Втрати тепла на обшивці з запальником On/Off % 2,40 / 1,25
Втрати тепла на каміні з запальником On/Off % 7,90 / 0,10
Максим. тиск роботи системи опалення бар 3
Максим. температура роботи системи опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 38 - 85
Загальний об'єм посудини наповнення системи l 4,2
Попереднє наповнення посудини наповнення системи бар 1
Вміст води в генераторі l 1,9
Можливий напір при подачі в 1000 л/год. кПа (м H2O) 24,5 (2,5)
Теплова потужність корисна при виробництві гарячої води кВт (ккал/год.) 23,6 (20296)
Регульована температура гарячої води для домашнього вжитку °C 30 (38) - 60 (77)
Мінім. тиск (динамічний) системи гарячої води бар 0,3
Максим. тиск роботи системи гарячої води бар 10
Мінім. забір гарячої води для домашнього вжитку л/хв. 1,5
Потужність при постійному заборі (∆T 30°C) л/хв. - - -
Вага повного котла кг 26,1
Вага порожнього котла кг 24,2
Підключення до електричного живлення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,4
Встановлена електрична потужність Вт 100
Потужність, що споживається циркулятором Вт 74
Пристрій захисту електричної схеми - IPX4D
Опір системи димових газів котла Па 1,3
Клас NOX - 4
NOX врівноважений мг/кВтгод. 89
CO врівноважений мг/кВтгод. 65,5
Тип пристрою B11BS
Категорія II2H3+

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,80 0,80
тиск подачі мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Подачі маси димових газів при номінальній потужності кг/год. 71 69 71
Подачі маси димових газів при мінімальній потужності кг/год. 61 55 58
CO2 до Q. Ном./Мін. % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21
CO в 0% O2 до Q. Ном./Мін. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВтгод. 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Температура димових газів при номінальній потужності °C 112 116 114
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 91 80 96

Параметри згоряння: умови виміру корисної 
продуктивності (температура лінії подачі/ 
температура лінії повернення = 80/60°C), 
базова температура повітря = 15 °С.
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3.17 YANMA PARAMETRELERİ.

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte 
dinamik basınç olarak 2 bar ve giriş ısısı olarak 
da 15oC derece referans alınmıştır; değerler 
hemen kazan çıkışında tespit edilmişlerdir, 
şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, 
beyan olunan değerlerin tespiti için soğuk su 
ile alaşım yapılması gerekmektedir.

- Kazanın çalışması esnasında kabul edilebilir 
azami gürültü sınırı < 55dBA dir. Ses gücü 

ölçümleri, ürünün talimatlarına göre,genleşmiş 
duman haznesi ile azami termik kapasiteye 
çıkarılarak çalıştırılan kazana yarı anekoik 
odada yapılan provalarında elde edilirler.

- * Etkinlikler, düşük ısıtma değerine ilişkindir.

3.18 TEKNİK VERİLER.

Nominal termik debi kW (kcal/h) 26,3 (22614)
Kullanım suyu asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 8,3 (7124)
Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 11,0 (9489)
Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Kullanım suyu asgari termik kuvveti (efektif) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Kalorifer asgari termik kuvveti (efektif) kW (kcal/h) 9,5 (8170)
* Nominal kuvvette kullanılan termik verim % 89,8
*  Nominal kuvvetin %30 unu yükleyen kullanılan termik verim % 88,8
Brülör Off/On ile kazan dış sacından ısı kaybı % 2,40 / 1,25
Brülör Off/On iken bacadan ısı kaybı % 7,90 / 0,10
Kalorifer devresi azami işlev basıncı bar 3
Kalorifer devresi azami deneme ısısı °C 90
Kalorifer ayarlanabilir ısısı °C 38 - 85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 4,2
Genleşme tankı ön dolum bar 1
Kazan su muhteviyatı l 1,9
1000/h debi ile mevcut basma yüksekliği kPa (m H2O) 24,5 (2,5)
Sıcak su üretimi için kullanılan termik kuvvet kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Kullanma suyu ayarlanabilir ısısı °C 30 (38) - 60 (77)
Kullanım suyu devresi asgari basınç (dinamik) bar 0,3
Kullanım suyu devresi azami çalışma basıncı bar 10
Asgari sıcak kullanma suyu çekişi l/dak 1,5
Kesintisiz alım kapasitesi (∆T 30°C) l/dak - - -
Dolu kazan ağırlığı kg 26,1
Boş kazan ağırlığı kg 24,2
Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50
Nominal güç çekimi A 0,4
Kurulu elektrik gücü W 100
Sirkülasyon pompasının çektiği güç W 74
Elektrik tesisatı koruma derecesi - IPX4D
Kazan atık gaz devresi direnci Pa 1,3
NOX sınıfı - 4
Ağırlıklı NOX mg/kWh 89
Ağırlıklı CO mg/kWh 65,5
Cihaz türü B11BS
Kategori II2H3+

G20 G30 G31
Gaz enjektör çapı mm 1,30 0,80 0,80
güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 71 69 71
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 61 55 58
Nom./Min. Q'da CO2 % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21
Nom./Min. Q.'da %0 O2'li CO ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
Nom./Min. Q.'da %0 O2'li NOX mg/kWh 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Nominal kuvvette duman ısısı °C 112 116 114
Asgari kuvvette duman ısısı °C 91 80 96

Yanma parametreleri: faydalı etkinliğin ölçüm 
koşulları (akış sıcaklığı/dönüş sıcaklığı= 80 / 60 
°C), ortam sıcaklığı referansı = 15°C.
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3.17 PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN.

- Los datos relativos a las prestaciones para agua 
caliente sanitaria se refieren a una presión de 
entrada dinámica de 2 bar y a una temperatura 
de entrada de 15°C; los valores se han medido 
inmediatamente después de la salida de la cal-
dera, considerando que para obtener los datos 
declarados es necesaria la mezcla con agua fría.

- La máxima potencia sonora emitida durante 
el funcionamiento de la caldera es < 55dBA. 

La medida de potencia sonora se refiere a 
pruebas en cámara semianecoica con la caldera 
que funciona con el caudal térmico máximo, 
con extensión de toma de aire/evacuación de 
humos según las normas del producto.

- * Los rendimientos se refieren al poder calorí-
fico inferior.

3.18 DATOS TÉCNICOS.

Capacidad térmica nominal kW (kcal/h) 26,3 (22614)
Capacidad térmica mínima sanitaria kW (kcal/h) 8,3 (7124)
Capacidad térmica mínima calefacción kW (kcal/h) 11,0 (9489)
Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Potencia térmica mínima sanitaria (útil) kW (kcal/h) 7,0 (6020)
Potencia térmica mínima calefacción (útil) kW (kcal/h) 9,5 (8170)
* Rendimiento térmico útil a potencia nominal % 89,8
* Rendimiento térmico útil al 30% de la potencia nominal % 88,8
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador On/Off % 2,40 / 1,25
Pérdida de calor en la chimenea con quemador On/Off % 7,90 / 0,10
Presión máx. de ejercicio en circuito de calefacción bar 3
Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción °C 90
Temperatura regulable de calefacción °C 38 - 85
Vaso de expansión de la instalación (volumen total) l 4,2
Precarga vaso de expansión bar 1
Contenido de agua del generador l 1,9
Columna de agua disponible con capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 24,5 (2,5)
Potencia térmica útil a la producción de agua caliente kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 30 (38) - 60 (77)
Presión mín. (dinámica) circuito sanitario bar 0,3
Presión máx. de ejercicio en circuito sanitario bar 10
Extracción mínima de agua caliente sanitaria l/min 1,5
Capacidad de detección contínua (∆T 30°C) l/min - - -
Peso caldera llena kg 26,1
Peso caldera vacía kg 24,2
Conexión eléctrica V/Hz 230/50
Absorción nominal A 0,4
Potencia eléctrica instalada W 100
Potencia absorbida por el circulador W 74
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX4D
Resistencia circuito humos de caldera Pa 1,3
Clase de NOX - 4
NOX ponderado mg/kWh 89
CO ponderado mg/kWh 65,5
Tipo aparato B11BS
Categoría II2H3+

G20 G30 G31
Diámetro inyector de gas mm 1,30 0,80 0,80
presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 71 69 71
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 61 55 58
CO2 a Q. Nom./Mín. % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Temperatura humos a potencia nominal °C 112 116 114
Temperatura humos a potencia mínima °C 91 80 96

Parámetros de combustión: condiciones de 
medición del rendimiento útil (temperatura de 
impulsión / temperatura de retorno = 80 / 60 
°C), temperatura ambiente de referencia = 15 °C.
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3.17 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ. 

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе бой-
лера, при этом считается, что для получения 
заявленных характеристик необходимо 
смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет< 55 дБA. 
Уровень шума замеренный при испытаниях 

в частично звукопоглощающей камере при 
работе бойлера на полную тепловую мощ-
ность и длине воздуховодов, соответству-
ющей установленным нормам.

- * Величины приведены для минимальной 
тепловой мощности.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Номинальная тепловая мощность кВт (ккал/ч) 26,3 (22614)
Минимальная тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 8,3 (7124)
Минимальная тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 11,0 (9489)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 23,6 (20296)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7,0 (6020)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9,5 (8170)
* Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 89,8
* Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 88,8
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 2,40 / 1,25
Потери тепла на камине при вкл/выкл. горелке % 7,90 / 0,10
Макс. рабочее давление в отопительной системе бар 3
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90
Регулируемая температура отопления °C 38 - 85
Полный объем расширительного бака установки л 4,2
Предв. объём расширительного бака бар 1
Содержание воды генератора л 1,9
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 24,5 (2,5)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды кВт (ккал/ч) 23,6 (20296)
Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 30 (38) - 60 (77)
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС бар 10
Минимальный забор ГВС Л/мин 1,5
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) Л/мин - - -
Вес полного бойлера кг 26,1
Вес пустого бойлера кг 24,2
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,4
Установленная электрическая мощность Вт 100
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 74
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX4D
Сопротивление дымовой системы бойлера Па 1,3
Класс NOX - 4
Взвешенный NOX мг/кВтч 89
Взвешенный CO мг/кВтч 65,5
Тип агрегата B11BS
Категория II2H3+

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,30 0,80 0,80
давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 71 69 71
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 61 55 58
CO2 при Q. Ном./Мин. % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21
CO при 0% O22 при Q. Ном./Mин. Ном./Мин. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 112 116 114
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 91 80 96

Параметры горения: условия измерения КПД 
(температура подачи / температура возврата 
= 80 / 60 °C), контрольная температура окру-
жающей среды = 15°C.
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3.17 PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION.

- Les données relatives au rendement d'eau chaude 
sanitaire se réfèrent à une pression d'entrée 
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 décla-
rées 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.

- * Les rendements concernent le pouvoir calo-
rifique inférieur.

3.18 DONNÉES TECHNIQUES.

Débit thermique nominal kW (kcal/h) 26,3 (22614)
Débit thermique minimum sanitaire kW (kcal/h) 8,3 (7124)
Débit thermique minimum chauffage kW (kcal/h) 11,0 (9489)
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 % 89,8
* Rendement thermique utile à la charge de 30 % de la puissance nominale % 88,8
Perte de chaleur sur l'enveloppe avec brûleur On/Off % 2,40 / 1,25
Perte de chaleur sur la cheminée avec brûleur On/Off % 7,90 / 0,10
Pression max. d'exercice circuit de chauffage bar 3
Température max. d'exercice circuit de chauffage °C 90
Température réglable de chauffage °C 38 - 85
Vase d'expansion de l'installation volume total l 4,2
Pré-charge vase d'expansion bar 1
Contenu d'eau du générateur l 1,9
Hauteur manométrique disponible avec débit de 1000 l/h kPa (m H2O) 24,5 (2,5)
Puissance thermique utile production d'eau chaude kW (kcal/h) 23,6 (20296)
Température réglable eau chaude sanitaire °C 30 (38) - 60 (77)
Pression min. (dynamique) circuit sanitaire bar 0,3
Pression max d'exercice circuit sanitaire bar 10
Prélèvement minimum d'eau chaude sanitaire l/min 1,5
Capacité de prélèvement continu (∆T 30 °C) l/min - - -
Poids chaudière pleine kg 26,1
Poids chaudière vide kg 24,2
Branchement électrique V/Hz 230/50
courant nominal absorbé A 0,4
Puissance électrique installée W 100
Puissance absorbée par le circulateur W 74
Protection installation électrique appareil - IPX4D
Résistance du circuit des fumées de la chaudière Pa 1,3
Classe NOX - 4
NOX pondéré mg/kWh 89
CO pondéré mg/kWh 65,5
Type d'appareil B11BS
Catégorie II2H3+

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 71 69 71

Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 61 55 58

CO2 à Q. Nom./min. % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21

CO à 0 % de O2 à Q. Nom./min. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106

NOX à 0 % de O2 à Q. Nom./min. mg/kWh 147 / 88 242 / 106 242 / 98

Température des fumées à puissance nominale °C 112 116 114

Température des fumées à puissance minimum °C 91 80 96

Paramètres de la combustion : conditions de 
mesure du rendement utile (température de re-
foulement / température de retour = 80 / 60 °C), 
référence de la température ambiante = 15 °C.
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3.17 COMBUSTION PARAMETERS.

- The data relevant to domestic hot water perfor-
mance refer to a dynamic inlet pressure of 2 bar 
and an inlet temperature of 15°C; the values are 
measured directly at the boiler outlet consider-
ing that to obtain the data declared mixing with 
cold water is necessary.

- The maximum sound level emitted during 
boiler operation is < 55dBA. The sound level 
value is referred to semianechoic chamber tests 

with boiler operating at max. heat output, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

* Efficiencies refer to the lower heating value.

3.18 TECHNICAL DATA.

Nominal heat input kW (kcal/h) 26.3 (22614)
DHW minimum heat input kW (kcal/h) 8.3 (7124)
CH minimum heat input kW (kcal/h) 11.0 (9489)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 23.6 (20296)
DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.0 (6020)
CH minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.5 (8170)
* Efficiency at nominal heat output % 89.8
* Efficiency at 30% nominal heat output load % 88.8
Heat loss at case with burner On/Off % 2.40 / 1.25
Heat loss at flue with burner On/Off % 7.90 / 0.10
Central heating circuit max. operating pressure bar 3
Central heating circuit max. operating temperature °C 90
Adjustable central heating temperature °C 38 - 85
System expansion vessel total volume l 4.2
Expansion vessel factory-set pressure bar 1
Water content in generator l 1.9
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 24.5 (2.5)
Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 23.6 (20296)
Domestic hot water adjustable temperature °C 30 (38) - 60 (77)
Domestic circuit min. pressure (dynamic) bar 0.3
Domestic hot water circuit max. working pressure bar 10
Minimum D.H.W. flow rate l/min 1.5
Flow rate capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min - - -
Weight of full boiler kg 26.1
Weight of empty boiler kg 24.2
Electrical connection V/Hz 230/50
Nominal absorption A 0.4
Installed electric output W 100
Pump consumption W 74
Equipment electrical system protection - IPX4D
Boiler flue circuit resistance Pa 1.3
NOX class - 4
Weighted NOX mg/kWh 89
Weighted CO mg/kWh 65.5
Type of appliance B11BS
Category II2H3+

G20 G30 G31
Gas nozzle diameter mm 1.30 0.80 0.80
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 71 69 71
Flue flow rate at min heat output kg/h 61 55 58
CO2 at Nom./Min. Q. % 5.20 / 1.80 6.20 / 2.34 6.00 / 2.21
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
NOX with 0% of O2 at Nom./Min. Q. mg/kWh 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Flue temperature at nominal output °C 112 116 114
Flue temperature at minimum output °C 91 80 96

Combustion parameters: measuring conditions 
of useful efficiency (flow temperature/return 
temperature= 80 / 60 °C), ambient temperature 
reference = 15°C.
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3.17 ПАРАМЕТРЫ ГАРЭННЯ.

- Дадзеныя, звязаныя з прадастаўленнем 
гарачага водазабеспячэння ставіцца да 
ўваходнага ціска 2 бар і пры тэмпературы 
на ўваходзе 15°C; значэння выяўлення 
адразу на выхадзе з катла ў той час як 
для атрымання заяўленых дадзеных не 
патрабуецца змашвання з халоднай вадой.

- Максімальная магутнасць гуку, які выдаецца 
пры працы катла <55dBA. Вымярэнне 

гукавой магутнасці ставіцца пры тэсты ў 
камеры пры працы катла на максімальнай 
магутнасці і пашырэння трубы ў залежнасці 
ад стандарта прадукту.

- *Daha aşağı istilik dəyərinə istinad edən 
keyfiyyətlər.

3.18 ТЭХНІЧНЫЕ ДАДЗЕНЫЯ.

Намінальны тэрмічны расход кВт (ккал/ч) 26,3 (22614)
Мінімальны санітарны тэрмічны расход. кВт (ккал/ч) 8,3 (7124)
Мінімальны ацяпляльны тэрмічны расход кВт (ккал/ч) 11,0 (9489)
Намінальная тэрмічная магутнасць (карысная) кВт (ккал/ч) 23,6 (20296)
Намінальная тэрмічная санітарная магутнасць (карысная) кВт (ккал/ч) 7,0 (6020)
Мінімальная тэрмічная магутнасць ацяплення (карысная) кВт (ккал/ч) 9,5 (8170)
* Цеплавы ККД пры намінальнай магутнасці % 89,8
* Цеплавы ККД пры нагрузцы 30% ад намінальнай % 88,8
Страты цяпла ў корпусе з гарэлкай On/Off % 2,40 / 1,25
Страты цяпла ў коміне з гарэлкай On/Off % 7,90 / 0,10
Максімальны працоўны ціск ацяпляльнага контура бар 3
Максімальная працоўная тэмпература ацяпляльнага контура °C 90
Рэгуліруемая тэмпература ацяплення °C 38 - 85
Пашыральны бак сістэемы агульным аб'ёмам л 4,2
Папярэдняя загрузка пашыральнага бака бар 1
Утрыманне вады ў генератары л 1,9
Даступная перавага з расходам з 1000 л/ч kPa (м H2O) 24,5 (2,5)
Карысная цеплавая магутнасць гарачай вады кВт (ккал/ч) 23,6 (20296)
Рэгуляваная тэмпература гарачай вады °C 30 (38) - 60 (77)
Мін. ціск (дынамічны) санітарны контур бар 0,3
Максімальны працоўны ціск санітарнага контура бар 10
Мінімальная выснова гарачай санітарнай вады л/мін 1,5
Выснова магутнасці бесперапынная (∆T 30°C) л/мін - - -
Вага поўнага катла кг 26,1
Вага пустога катла кг 24,2
Электрычнае злучэнне В/Гц 230/50
Намінальнае абсарбаванне A 0,4
Устаноўленая электрычная магутнасць В 100
Магутнасць, якая абсарбуецца помпай В 74
Ахова электрычнай сістемы ўстаноўкі - IPX4D
Супраціўляльнасць дымавога контуру катла Па 1,3
Клас NOX - 4
NOX узважаны мг/КВт/ч 89
CO узважаны мг/КВт/ч 65,5
Тып абсталявання B11BS
Катэрогыя II2H3+

G20 G30 G31
Дыаметр газавага сапла мм 1,30 0,80 0,80
ціск сілкавання мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масавы расход дыма пры намінальнай магутнасці кг/ч 71 69 71
Масавы расход дыма пры мінімальнай магутнасці кг/ч 61 55 58
CO2 пры нам/ мін кол-ці % 5,20 / 1,80 6,20 / 2,34 6,00 / 2,21
CO пры 0% з O2 пры нам/ мін кол-ці ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106
NOX пры 0% з O2 пры нам/ мін кол-ці мг/КВт/ч 147 / 88 242 / 106 242 / 98
Тэмпература дыма пры намінальнай магутнасці °C 112 116 114
Тэмпература дыма пры мінімальнай магутнасці °C 91 80 96

Alovlanma parametrləri: faydalı effektivliyin 
ölçü şəraitləri (axın temperaturu/geri axın 
temperaturu = 80 / 60 °C), ətraf mühitin istinad 
temperaturu = 15°C.
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15.3		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.

ـ  تحقق من األداء السليم ألدوات التحكم وضبط الجهاز 
وبصفة خاصة: 

ـ تدخل مفتاح قطع التيار الموجود خارج الغالية؛ 
ـ تدخل ثرموستات لضبط النظام؛

ـ تدخل الثرموستات لضبط الماء الصحي.
ـ  تحقق من إحكام دائرة الغاز في الجهاز وفي 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.

ـ  تفقد بصريا من عدم انسداد صمامات أمان تصريف المياه.
ـ  تحقق من أن حمولة وعاء تمدد التسخين، بعد تصريف 

ضغط النظام بجعله صفر )يمكن قراؤته على مقياس 
الضغط الغالية(، تبلغ 1.0 بار. 

ـ  تأكد من أن الضغط الساكن للنظام )والنظام 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:
ـ  أسالك اإلمداد بالكهرباء يجب أن تكون في مكانها داخل 

ممرات األسالك؛
ـ ال يجب أن تكون هناك آثار لسواد أو حروق. 

مالحظة: بمناسبة الصيانة الدورية للجهاز، من الضروري 
تنفيذ مراجعة وصيانة للنظام الحراري، بما يتوافق ما هو 

مبين في القوانين السارية. 

مالحظة	هامة:	سعة الغاز تعود إلى القدرة الحرارية التي 
تقل إلى ما دون 15 درجة مئوية وضغط 1013 م.بار. 

ضغوط الشعلة تحيل إلى استخدام الغاز على درجة حرارة 
15 درجة مئوية.

القوة	الحرارية	المتغيرة. 	16.3

)G20( ميثان)G30( بوتان)G31( بروبان

القوة الحراريةالقوة 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(

23.6202962.7812.60128.52.0826.60271.32.0434.90355.9
23.0197802.7111.99122.22.0225.67261.81.9933.24339.0
22.0189202.5911.01112.31.9424.15246.31.9030.59312.0
21.0180602.4810.08102.81.8522.66231.11.8228.07286.3
20.0172002.369.2193.91.7621.19216.11.7325.68261.9
19.0163402.258.3885.41.6819.75201.31.6523.40238.7
18.0154802.137.5977.41.5918.32186.81.5621.24216.6
17.0146202.026.8569.81.5116.91172.41.4819.19195.7
16.0137601.906.1462.61.4215.52158.21.4017.24175.8
15.0129001.795.4855.91.3414.13144.11.3215.39156.9
14.0120401.684.8649.51.2512.76130.21.2313.63139.0
13.0111801.574.2743.51.1711.40116.31.1511.97122.1
12.0103201.453.7237.91.0810.05102.51.0710.40106.1
11.094601.343.2032.61.008.7088.70.988.9291.0
10.086001.232.7227.80.917.3575.00.907.5476.8
9.581701.172.5025.50.876.6868.10.866.8770.1
8.06880

ماء عادية
0.991.8719.10.744.6547.50.735.0251.2

7.060200.881.5015.30.653.3033.70.643.9039.8

ب
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عوامل	االحتراق	المتغيرة 	17.3

-  البيانات الخاصة بأداء الماء الصحي الساخن 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.

-  القدرة القصوى للصوت الصادر أثناء تشغيل 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.
* اإلنتاجّية تتعلق بالقوة التسخين الحرارية األدنى.

البيانات	التقنية 		18.3

kcal/h( kW)22614( 26.3(السعة الحرارية االسمية
kcal/h( kW)7124( 8.3(أدنى سعة حرارية للمياه العادية

kcal/h( kW)9489( 11.0(أدنى سعة حرارية للتدفئة
kcal/h( kW)20296( 23.6(السعة الحرارية االسمية )المفيدة(

kcal/h( kW)6020( 7.0(أدنى سعة حرارية للمياه العادية )المفيدة(
kcal/h( kW)8170( 9.5(أدنى سعة حرارية للتدفئة )المفيدة(

89.8%* المردود أو األداء الحراري المفيد على القوة االسمية
88.8%المردود أو األداء الحراري المفيد بنسية %30 على القوة االسمية

Off/On 2.40 / 1.25%تسرب الحرارة إلى الغالف والشعلة
 Off/On 7.90 / 0.10%تسرب الحرارة إلى المدخنة والشعلة

3بارأقصى ضفط تشغيلي لدائرة التدفئة
90°مأقصى درجة حرارة تشغيلية لدائرة التدفئة

38 – 85°مدرجة حرارة التدفئة قابلة للضبط
l4.2وعاء تمدد والنظام بكامل حجمه

1بارتعبئة وعاء التمدد
l1.9محتوى الماء في محول الطاقة

m H2O( kPa)2.5( 24.5(أكبر قيمة متاحة واالنتاجية 1000 لتر في الساعة
kcal/h( kW)20296( 23.6(القوة الحرارية المفية إلنتاج الماء الساخن
)38( 30 - )77( 60°مدرجة حرارة المياه الساخنة قابلة للضبط

0.3بارأدنى ضغط )ديناميكي( لدائرة المياه العادية
10بارأقصى ضفط تشغيلي لدائرة المياه العادية

1.5ل/داستخراج أدنى كمية من المياه العادية
- - -ل/دسعة االستخدام المستمر )∆T  ـــ 30 ْ م(

26.1كجموزن الغالية مليئة
24.2كجموزن الغالية فارغةوزن الغالية مليئة

V/Hz230/50التوصيل الكهربي.
A0.4االستهالك االسمي

100واتالقوة الكهربائية المركبة
74واتالقوة الكهربائية الممتصة من الدائرة

IPX4D-حماية تمديدات الجهاز الكهربائية
Pa1.3عنصر مقاومة دائرة عوادم االحتراق في الغالية

NOX 4-فئة
NOXmg/kWh89 معتدل
COmg/kWh65.5 معتدل
B11BSنوع الجهاز

+II2H3الفئة

G20G30G31
1.300.800.80)ملم(قطر محقن الغاز

mm H2O()204( 20)296( 29)377( 37(ضغط التغذية بالتيار
kg/h716971كمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية

kg/h615558كمية األدخنة الناتجة في القدرة االسمية الدنيا
CO2 a Q%1.80 / 5.202.34 / 6.202.21 / 6.00. اسمي/أدنى

CO a 0% di O2 a Qppm85 / 6196 / 104106 / 64. اسمي/أدنى
NOX a 0% di O2 a Qmg/kWh88 / 147106 / 24298 / 242. اسمي/أدنى

112116114°مدرجة حرارة األدخنة بالقوة االسمية
918096°مدرجة حرارة األدخنة بأدنى قوة

معايير االحتراق: ظروف وشروط قياس المردود المفيد 
)درجة حرارة الدفع أو التدفق \ درجة حرارة العودة = 80 

\ 60 درجة مئوية(، درجة حرارة البيئة المرجعية = 15 
درجة مئوية.
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3.17 YANMA PARAMETRLƏRI.

- Daxili qaynar su ilə bağlı məlumat 2 
bar dinamik giriş təzyiqi və 15°C giriş 
temperaturuna uyğundur; vahidlər birbaşa 
buxar qazanının çıxışında ölçülür və lazım 
gəldikdə soyuq su ilə qarışdırılmasını nəzərə 
alır.

- Buxar qazanı işləyən zaman maksimum səs 
səviyyəsi < 55dBA olur. Səs səviyyəsinin 
göstəricisi buxar qazanı maksimum istilik 
çıxışında işləyən zaman yarıboğuq baca 
testlərinə istinad edir. 

3.18 TEXNIKI MƏLUMAT.

Nominal istilik girişi kW (ksal/s) 26,3 (22614)
DQS minimum istilik girişi kW (ksal/s) 8,3 (7124)
CH minimum istilik girişi kW (ksal/s) 11,0 (9489)
Nominal istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 23,6 (20296)
DQS minimum istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 7,0 (6020)
CH minimum istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 9,5 (8170)
* Nominal istlik çıxışıda səmərəlilik % 89,8
* 3-% nominal istlik çıxışıda səmərəlilik % 88,8
Odluğun On/Off vəziyyətində istilik itirilməsi % 2,40 / 1,25
Bacanın On/Off vəziyyətində istilik itirilməsi % 7,90 / 0,10
Mərkəzi istilik sisteminin maksimum əməliyyat təzyiqi bar 3
Mərkəzi istilik sisteminin maksimum əməliyyat temperaturu °C 90
Tənzimlənən mərkəzi istilik temperaturu °C 38 - 85
Sistemin genişlənmə mexanizminin ümumi həcmi l 4,2
Genişlənmə mexanizminin zavodda ayarlanmış təzyiqi bar 1
Generatorun su tərbiki l 1,9
1000 l/s axın dərəcəsi ilə başcıq kPa (m H2O) 24,5 (2,5)
Qaynar su istehsalı üçün faydalı istilik çıxışı kW (ksal/s) 23,6 (20296)
Daxili qaynar suyun tənzimlənın temperaturu °C 30 (38) - 60 (77)
Daxili dövriyyənin minimum təzyiqi (dinamik) bar 0,3
Daxili qaynar su dövriyyəsinin maksimum iş təzyiqi bar 10
Minimum D.Q.S axın göstəricisi l/dəq 1,5
Davamlı iş zamanı axın dərəcəsinin tutumu (∆T 30°C) l/dəq - - -
Buxar qazanının ümumi çəkisi kq 26,1
Buxar qazanının boş vəziyyətdə çəkisi kq 24,2
Elektrik birləşmələr V/Hz 230/50
Nominal hopdurma A 0,4
Quraşdırılmış elektrik çıxışı W 100
Pompanın sərfiyyatı W 74
Avadanlığın elektrik sistem qoruyucusu - IPX4D
Buxar qazanının baca dövriyyəsinin müqaviməti Pa 1,3
NOX sinfi - 4
 NOX çəkili mg/kWh 89
CO çəkili mg/kWh 65,5
Cihazın növü B11BS
Kateqoriyası II2H3+

G20 G30 G31
Qaz lövhəsinin diametri mm 1.30 0.80 0.80

təchizat təzyiqi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)

Nominal istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 71 69 71

Minimum istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 61 55 58

CO2 Nom./Min. Q. % 5.20 / 1.80 6.20 / 2.34 6.00 / 2.21

CO 0% O2 Nom./Min. Q. ppm 61 / 85 104 / 96 64 / 106

NOX  0% of O2 Nom./Min. Q. mg/kWh 147 / 88 242 / 106 242 / 98

Nominal çıxışda baca temperaturu °C 112 116 114

Minimum çıxışda baca temperaturu °C 91 80 96

Alovlanma parametrləri: faydalı effektivliyin 
ölçü şəraitləri (axın temperaturu/geri axın 
temperaturu = 80 / 60 °C), ətraf mühitin istinad 
temperaturu = 15°C.
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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

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UA
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

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UA
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

3.19 VERİLER PLAKASI AÇIKLAMASI.

Ö.N.: teknik veriler kombinin veri plakasında belirtilmiştir

TR
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Sicil numarası

CHK Check (kontrol)

Cod. PIN PİN kodu

Type Kurulum tipi (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Kullanım suyu minimum termik debisi

Qn min. Kalorifer minimum termik debisi

Qnw max. Kullanım suyu maksimum termik debisi

Qn max. Kalorifer maksimum termik debisi

Pn min. Minimum termik güç

Pn max. Maksimum termik güç

PMS Maksimum tesisat basıncı

PMW Maksimum kullanım suyu basıncı

D Kütle akış hızı

TM Maksimum çalışma sıcaklığı

NOx Class Nox Sınıfı

3.19 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

NOTA: los datos técnicos se indican en la placa de datos de la caldera

ES
Md Modelo

Cod. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cod. PIN Código PIN

Type Tipo de instalación (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Capacidad térmica del sanitario

Qn min. Capacidad térmica mínima de la calefacción

Qnw max. Capacidad térmica máxima del sanitario

Qn max. Capacidad térmica máxima de la calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima del sanitario

D Caudal específico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЛИЧКЕ.

ПРИМ. Технические данные приведены на табличке данных котла

RU
Md Модель 

Cod. Md Код модели

Sr N° Паспортный номер

CHK Check (проверка)

Cod. PIN Код PIN

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки

Qnw min. Минимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn min. Минимальная тепловая нагрузка отопления

Qnw max. Максимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn max. Максимальная тепловая нагрузка отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление системы

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx

3.19 LÉGENDE DE LA PLAQUE DES DONNÉES.

N.B. : les données techniques sont indiquées sur la plaque des données dans la chaudière

DZ, TN, MA
Md Modèle

Cod. Md Code modèle

Sr N° Numéro de série

CHK Check (contrôle)

Cod. PIN Code PIN

Type Type d'installation (réf. CEN TR 1749)

Qnw min. Débit thermique minimum sanitaire

Qn min. Débit thermique minimum chauffage

Qnw max. Débit thermique nominal sanitaire

Qn max. Débit thermique nominal chauffage

Pn min. Puissance thermique minimum

Pn max. Puissance thermique maximum

PMS Pression maximale de l'installation

PMW Pression maximale sanitaire

D Débit spécifique

TM Température maximale de travail

NOx Class Classe NOx

3.19 DATA PLATE KEY.

Note: the technical data are shown on the boiler data plate

IE
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum heating capacity (domestic)

Qn min. Minimum heating capacity (heating)

Qnw max. Maximum heating capacity (domestic)

Qn max. Maximum heating capacity (heating)

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum pressure (system)

PMW Maximum pressure (domestic)

D Specific flow rate

TM Maximum working temperature

NOx Class Nox Class

3.19 УМОЎНЫЯ АДЗНАКІ НА ТАБЛІЧКЕ.

ЗАЎВАГА: Тэхнічные даныя прыведзены на таблічке катла

BY
Md Мадэль 

Cod. Md Код маделі

Sr N° Пашпартны нумар

CHK Check (праверка)

Cod. PIN Код PIN

Type (ref. CEN TR 1749) Тып устаноўкі

Qnw min. Мінімальная цеплавая нагрузка ГВЗ

Qn min. Мінімальная цеплавая нагрузка ацяплення

Qnw max. Максімальная цеплавая нагрузка ГВЗ

Qn max. Максімальная цеплавая нагрузка ацяплення

Pn min. Мінімальная цеплавая магутнасть

Pn max. Максімальная цеплавая магутнасть

PMS Максімальны ціск сістэмы

PMW Максімальны ціск ГВЗ

D Удзельны расход

TM Максімальная рабочая тэмпература

NOx Class Клас NOx

CONDENSING Кандэнсацыйны кацёл
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رشح رموز بطاقة البيانات  19.3

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

TN - DZ - MA
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

3.19 MƏLUMAT LÖVHƏCİYİ.

Qeyd: texniki məlumatlar buxar qazın məlumat lövhəciyində göstərilmişdir

AZ
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Seriya nömrəsi

CHK Yoxla

Cod. PIN PİN kod

Type Quraşdırma növü (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum isitmə qabiliyyəti  (daxili)

Qn min. Minimum isitmə qabiliyyəti (qızdırma)

Qnw max. Maksimum isitmə qabiliyyəti  (daxili)

Qn max. Maksimum isitmə qabiliyyəti (isitmə)

Pn min. Minimum isitmə gücü

Pn max. Maksimum isitmə gücü

PMS Maksimum təzyiq (sistem)

PMW Maksimum təzyiq (daxili)

D Xüsusi axın tezliyi

TM Maksimum iş hərarəti

NOx Class Nox Sinfi
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رشح رموز بطاقة البيانات  19.3

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

TN - DZ - MA
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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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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