
EOLO MYTHOS
24 2E  

UAКерівництво з експлуатації 
по експлуатації та

попередження

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

Теплова потужність 
корисна: макс. 24,0 кВт, 
мін. 7,2 - 9,0 кВт

Тип камери згорання:
герметична камера
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

 Частота струму: 
50 Гц

Споживана 
потужність: 
125 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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Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
EOLO MYTHOS 24 2E

Тепловая мощность:
мин: 8,7 / 10,6 kW
макс.: 26,2 kW

Тип камеры 
сгорания:
ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА 
СГОРАНИЯ

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

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

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 125 W

Категория
II 2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры (длина Х ширина Х 
высота, см): 86,1x49,7x28,8
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Шановний клієнт,

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

Загальні попередження

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

Продукт не призначений для країн ЄС

Виробник не несе ніякої відповідальності за помилки у друку чи копіюванні, і залишає за собою право вносити зміни в свої комерційні й 
технічні проспекти без попереднього повідомлення.
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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, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki sayfalar dikkatle okuyun: cihazın uygun kullanımı hakkında yararlı öneriler yapabilir, bunlara uyulması durumunda Immergas 
ürününden memnuniyetiniz sağlanacaktır.
Olası müdahale ihtiyaçları ve olağan bakım için Immergas Yetkili Merkezlerine başvurun: bunlar orijinal aksamlar bulundururlar ve doğrudan üreticiden 
aldıkları özel hazırlığa sahiptirler.

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 kombilerin kurulumu ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Kombilerin 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 okuyunuz.
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, haber vermeden her türlü teknik ve ticari değişiklik yapma hakkını saklı tutarak baskı ve yazım hatalarına bağlı tüm sorumlulukları reddeder.

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 (por 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 fabricante declina toda responsabilidad debida a errores de impresión o de transcripción, y se reserva 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 авторизованную сервисную службу, всегда готовую обеспечить 
постоянную и эффективную работу Вашего котла. 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 компании 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 в 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 бережно хранить и внимательно изучить, так как в ней содержатся важные указания по безопасности при выполнении монтажа, 
эксплуатации и техобслуживания агрегата.
В настоящей инструкции содержится техническая информация в отношении монтажа котлов Immergas. Что касается других аспектов, 
связанных с монтажом котлов (например: безопасность на рабочем месте, охрана окружающей среды, профилактика несчастных случаев), 
необходимо придерживаться действующего законодательства и общепринятых технических правил.
Согласно 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 проводится квалифицированным техническим персоналом, Служба Технической Поддержки Immergas представляет, 
в настоящем смысле, гарантию 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 любой ущерб, а также аннулируется гарантия.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за полиграфические ошибки и ошибки печати, и сохраняет за собой право вносить изменения 
в собственную техническую и коммерческую документацию без предупреждений.

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 forewarning.

Product not intended for EU countries

Паважаны Пакупнiк,

Вітаем Вас з купляй высакаякаснага вырабу фірмы Immergas, якое мае магчымасць забяспечыць Вам надзейнасть и камфорт на доўги час. Як 
Кліент фірмы Immergas Вы можаце заўседы спадзявацца на кваліфікаваную дапамогу Ауторызаванай Службы Тэхничнай подтрымкі, спецыяльна 
падрыхтаваную, каб гарантаваць Вам заўседнюю и эфектыўную работу Вашага катла. Уважлива прачытайце наступныя старонки: вы 
зможаце знайсци карысныя парады па правільнаму выкарыстанню ўстройства, прытрымліванне якіх зможа гарантаваць Вам задавальненне 
ад выкарастання вырабу фірмы Immergas.
У выпадку неабходнасці рамонта и планаванага тэхабслугоўвання, звяртайцесь у Афіцыйныя Цэнтры кампании Immergas: яны маюць 
арыгiнальныя камплектуючыя и адпаведную падрыхтоўку, праведзеную пад кіраўніцтвам вытворца.

Агульныя меры засцярогі и рэкамендацыі

Усе вырабы Immergas абаронены адпаведным упаковачным матэрыялам для транспартавання. 
Матэрыял павінен захоўвацца ў сухім месцы і быць абаранаваным ад атмасферных ападкаў.
Гэта інструкцыя складае важную і неад’емную частку вырабу і павінна быць уручана новаму карыстальнiку ў выпадку змены яго ўладаль-ніка.
Яна павінна быць клапатліва захавана і ўважліва прачытана, паколькi ў ей змяшчаюцца важныя ўказання для забеспячэння бяспекі на стадыі 
мантажу, эксплуатацыі и тыхнічнага абслугоўвання.
Гэта інструкцыя змяшчае тэхнічную інфармацыю, якая датычыцца ўстаноўкі катлоў фірмы Immergas. Што датычыцца іншых тэматык, 
звязаных з устаноўкай катлоў (да прыкладу: бяспека на працоўным месцы, ахова навакольнага асяроддзя, тэхніка бяспекі), неабходна 
прытрымлівацца прадпісанняў дзеючых нарматыўных трэбаванняў и тэхнiчных норм.
У адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам абсталяванне павінна быць спраектавана кваліфікаванымі спецыялістамі ў межах, уста-ноўленых 
Законам. Устаноўка и тэхабслугоўванне абсталявання павінны ажыццяўляцца ў адпаведнасці з дзеючымі нормамі і інструкцыямі вырабляльніка 
кампетэнтным кваліфікаваным персаналам, пад якім разумеюцца асобы, маючыя неабходную кампетэнтнасць у галіне адпаведнага 
абсталявання, як гэта прадугледжана законам.
Няправільная ўстоноўка або мантаж абсталявання і/ ці яго кампанентаў, аксэсуараў, камплектаў і ўстройстваў фірмы Immergas можа 
выклікаць неспадзяваная шкоды ў стаўленні людзей, жывёл, матэрыяльнай маёмасці. Уважліва азнаёмцеся з інструкцыяй да ўстройства для 
яго правільнай устаноўки і мантажу.
Тэхнічнае абслугоўванне павінна ажыццяўляцца кваліфікаваным тэхнічным персаналам, Аўтарызаваная Служба Тэхнічнай падтрымкі фірмы 
Immergas валодае ў гэтым сэнсе гарантыяй кваліфікацыі і прафесіяналізму.
Прыбор павінен выкарыстоўвацца вылучна па тым назначэнні, для якога ен прызначан. Ужыванне з любой іншай мэтай лічыцца недапушчальным 
і такім чынам патэнцыйна небяспечным.
У выпадку памылак пры мантажы, эксплуатацыі ці тэхабслугоўванні, выкліканых незахаваннем дзеючых тэхнічных норм і палажэнняў ці 
ўказанняў, якія змяшчаюцца ў гэтай інструкцыі (ці якім-небудзь чынам прадстаўленыя вырабляльнікам), вырабляльнік не нясе якой-небудзь 
кантрактнай або звышкантрактнай адказнасці за магчымую шкоду, і адпаведная гарантыя на прыстасаванне анулёўваецца.

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

Выраб не прызначаны для краін ЕС.

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

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.

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 بعناية 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. 

تعلن الرشكة املصنعة أنها ال تتحمل أي مسئولية ناتجة عن أخطاء يف الطباعة أو النسخ كام تعلن عن احتفاظها بحق إسناد أمكانية القيام بأي تعديل فني أو تقني لفنييها وملختصيها الفنيني 

والتجاريني دون سابق إنذار.

UE منتج غري مخصص لدول االتحاد األورويب
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1 УСТАНОВКА 
КОТЛА

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
Котел Eolo Mythos 24 2 E призначений ви-
ключно для настінної установки для опален-
ня приміщень та виробництва гарячої води 
для побутових та аналогічних їм застосувань.
Місце установки пристрою Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (в умовах безпеки, ефективності 
та простоти):
- установку (відповідно до вимог технічного 

законодавства та технічних норм);
- операції з технічного обслуговування (в 

тому числі заплановані, регулярні, звичайні, 
позачергові);

- видалення (назовні, в місце, передбачене 
для завантаження і транспортування об-
ладнання та компонентів), а також заміну 
того ж обладнання та/ або еквівалентних 
компонентів.

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

- Котел типу B22, якщо встановлюється з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середови-
ща, у якому встановлено котел.

- Котел типу C, якщо встановлюється з вико-
ристанням концентричних труб або інших 
типів каналів, передбачених для котлів із 
герметичною камерою для впуску повітря 
і випуску диму.

Установку газових пристроїв Immergas має 
право проводити лише уповноважене на ви-
конання даних робіт підприємство або особа.
Установка повинна виконуватися у відповід-
ності 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 сумнівів негайно зверну-
тися до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо..) вважаються джерелами небезпеки, 
тому слід видалити їх у місця, недоступні 
для дітей. У випадку, якщо пристрій буде 
розміщуватися всередині або між меблями, 
необхідно передбачити достатній простір 
для проведення планового технічного об-
слуговування, рекомендується залишити 45 
см між верхньою частиною котла і стелею 
та проміжок у 3 см між обшивкою котла і 
вертикальним стінками меблів. Біля приладу 
не повинні знаходитися жодні легкозаймисті 
предмети (папір, ганчірки, пластик, полісти-
рол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові елек-
троприлади, оскільки вони можуть зазнати 
пошкоджень при спрацюванні запобіжного 
клапану (якщо він не підключений до зливної 

лійки) або у разі протікання гідравлічних 
з'єднань; у протилежному випадку, виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих вище, не 
ставити під ним меблі та інші предмети вжитку 
У разі несправності, поломки або нее-
фективної роботи пристрій повинен бути 
вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця (наприклад, з 
центру Технічної Підтримки Immergas, який 
має конкретні технічні знання і оригінальні 
запчастини). Ні в якому разі не намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад са-
мим, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил несе за со-
бою особисту відповідальність та втрату гарантії.

• Норми з установки:
 - цей котел може бути встановлений за 

межами приміщення, в частково захи-
щеному місці. "Частково захищене місце" 
означає, що котел не є під прямим впли-
вом і ризиком проникнення атмосферних 
опадів (дощ, сніг, град і т.і.).

 - Заборонена установка котельних агре-
гатів у приміщеннях з ризиком пожежі 
(наприклад: автогараж, бокс), з встанов-
леними в них газовими пристроями та 
відповідними димовідвідними каналами, 
трубопроводами для випуску димових 
газів та трубопроводами для впуску за-
пального повітря.

 - Заборонена установка на вертикальних 
поверхнях біля місць приготування їжі.

 - Крім того, заборонена установка у при-
міщеннях загального вжитку багатоквар-
тирного житла, таких як сходи, підвали, 
горища, міжповерхові перекриття, аварій-
ні виходи і т.п.; виключення становлять 
випадки, якщо вони встановлені всере-
дині спеціальних технічних приміщень 
кожного житлового будинку з доступом 
лише з боку користувача (з питань тех-
нічних характеристик таких технічних 
приміщень звертатися до чинної технічної 
нормативи).

Увага: установка на стіну повинна гаранту-
вати 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 з повної або напівповної 
цегли. Якщо стіни виготовлені з цегли або по-
рожнистих блоків, перегородок з обмеженою 
статичністю, або відмінні від  згаданих вище, 
необхідно провести перевірку статичної 
системи підтримки.

ПРИМІТКА:гвинти для анкерів з шести-
гранною головкою, присутні у блістері, 
можна використовувати тільки для крі-
плення кронштейна на стіну.

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

1.1 ВКАЗІВКИ З УСТАНОВКИ
Котел Eolo Mythos 24 2 E призначений ви-
ключно для настінної установки для опален-
ня приміщень та виробництва гарячої води 
для побутових та аналогічних їм застосувань.
Місце установки пристрою Immergas та 
його аксесуарів повинно мати відповідні 
характеристики (технічні та структурні), що 
дозволяють (в умовах безпеки, ефективності 
та простоти):
- установку (відповідно до вимог технічного 

законодавства та технічних норм);
- операції з технічного обслуговування (в 

тому числі заплановані, регулярні, звичайні, 
позачергові);

- видалення (назовні, в місце, передбачене 
для завантаження і транспортування об-
ладнання та компонентів), а також заміну 
того ж обладнання та/ або еквівалентних 
компонентів.

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

- Котел типу B22, якщо встановлюється з 
використанням спеціального терміналу для 
впуску повітря безпосередньо з середови-
ща, у якому встановлено котел.

- Котел типу C, якщо встановлюється з вико-
ристанням концентричних труб або інших 
типів каналів, передбачених для котлів із 
герметичною камерою для впуску повітря 
і випуску диму.

Установку газових пристроїв Immergas має 
право проводити лише уповноважене на ви-
конання даних робіт підприємство або особа.
Установка повинна виконуватися у відповід-
ності 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 сумнівів негайно зверну-
тися до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо..) вважаються джерелами небезпеки, 
тому слід видалити їх у місця, недоступні 
для дітей. У випадку, якщо пристрій буде 
розміщуватися всередині або між меблями, 
необхідно передбачити достатній простір 
для проведення планового технічного об-
слуговування, рекомендується залишити 45 
см між верхньою частиною котла і стелею 
та проміжок у 3 см між обшивкою котла і 
вертикальним стінками меблів. Біля приладу 
не повинні знаходитися жодні легкозаймисті 
предмети (папір, ганчірки, пластик, полісти-
рол, тощо).
Не розташовувати під котлом побутові елек-
троприлади, оскільки вони можуть зазнати 
пошкоджень при спрацюванні запобіжного 
клапану (якщо він не підключений до зливної 

лійки) або у разі протікання гідравлічних 
з'єднань; у протилежному випадку, виробник 
не несе відповідальність за можливу шкоду, 
спричинену побутовим приладам.
Бажано також з причин, перерахованих вище, не 
ставити під ним меблі та інші предмети вжитку 
У разі несправності, поломки або нее-
фективної роботи пристрій повинен бути 
вимкнений, після цього слід звернутися 
до кваліфікованого фахівця (наприклад, з 
центру Технічної Підтримки Immergas, який 
має конкретні технічні знання і оригінальні 
запчастини). Ні в якому разі не намагатися 
відремонтувати або перевірити прилад са-
мим, без сторонньої допомоги.
Недотримання наведених вище правил несе за со-
бою особисту відповідальність та втрату гарантії.

• Норми з установки:
 - цей котел може бути встановлений за 

межами приміщення, в частково захи-
щеному місці. "Частково захищене місце" 
означає, що котел не є під прямим впли-
вом і ризиком проникнення атмосферних 
опадів (дощ, сніг, град і т.і.).

 - Заборонена установка котельних агре-
гатів у приміщеннях з ризиком пожежі 
(наприклад: автогараж, бокс), з встанов-
леними в них газовими пристроями та 
відповідними димовідвідними каналами, 
трубопроводами для випуску димових 
газів та трубопроводами для впуску за-
пального повітря.

 - Заборонена установка на вертикальних 
поверхнях біля місць приготування їжі.

 - Крім того, заборонена установка у при-
міщеннях загального вжитку багатоквар-
тирного житла, таких як сходи, підвали, 
горища, міжповерхові перекриття, аварій-
ні виходи і т.п.; виключення становлять 
випадки, якщо вони встановлені всере-
дині спеціальних технічних приміщень 
кожного житлового будинку з доступом 
лише з боку користувача (з питань тех-
нічних характеристик таких технічних 
приміщень звертатися до чинної технічної 
нормативи).

Увага: установка на стіну повинна гаранту-
вати 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 з повної або напівповної 
цегли. Якщо стіни виготовлені з цегли або по-
рожнистих блоків, перегородок з обмеженою 
статичністю, або відмінні від  згаданих вище, 
необхідно провести перевірку статичної 
системи підтримки.

ПРИМІТКА:гвинти для анкерів з шести-
гранною головкою, присутні у блістері, 
можна використовувати тільки для крі-
плення кронштейна на стіну.

Ці котли використовуються для нагрівання 
води до температури нижче, ніж температура 
кипіння при атмосферному тиску.
Вони повинні під'єднуватися до системи 
опалення і до мережі розподілу води домаш-
нього вжитку відповідно до їх потужності та 
експлуатаційних якостей.
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1 KOMBİNİN MONTAJI
1.1 KURULUM UYARILARI.

Eolo Mythos 24 2 E kombi, ortamları ısıtmak ve 
evsel veya benzer kullanımlarda sıcak kullanma 
suyu üretmek için, duvara kurulabilecek şekilde 
tasalanmıştır.
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);
- evet (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. Kombiler, 
kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte edil-
mek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek.  1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, 
şöyle ki:

- B tipi Kombi22 eğer kombinin kurulduğu 
yerden direkt olarak hava Emişi için uygun 
bağlantı kullanarak yüklendiyse.

- C tipi Kombi  eğer hermetik odali kombilerin 
hava emişi ve Atık gaz boşaltımı için öngörü-
len konsantrik borular veya diğer tip kanallar 
kullanılarak kurulduysa.

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. Paketleme maddeleri (klips, 
çiviler, plastik torbalar, polisitirol, vs..) tehlike arz 
ettiklerinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın mobilyalar 
arasında veya içinde bulunması halinde normal 
bakımlar için yeterli boşluk bulunması gerekti-
ğinden, kombinin üst tarafı ile tavan arasında 
en az 45 cm ve kombi dış sacı ile mobilyanın 
dikey duvarları arasında 3 cm bırakılması 
tavsiye edilir. Cihazın yakınında hiç bir yanıcı 
madde bulunmamalıdır (kağıt, toz bezi, plastik, 
polisitirol, vs..).
Elektrikli ev eşyaları, güvenlik valfı müdahale-
leri esnasında (gerektiği gibi boşaltma hunisine 
yönlendirilmediyse) veya su borularında sızıntı 
olması halinde hasara maruz kalabileceklerinden 
dolayı, kombi altına yerleştirilmemeleri tavsiye 
edilir; aksi takdirde üretici firma, elektrikli ev eş-
yalarının olası hasarlarından sorumlu tutulamaz.
Ayrıca, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, 
kombinin altında herhangi bir mobilya bulun-
durulmaması 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 belirtilenlere riayet edilmemesi kişisel 
sorumluluğa ve garantinin geçerliliğini yitirme-
sine neden olur.

• Montaj kuralları :
 - bu kombi, kısmen korunaklı dış mekanlara 

monte edilebilir. Kısmen korunan yer, kombi-
nin atmosferik direkt hareket ve düşüşlerine 
(yağmur, kar, dolu, vs..)maruz bırakılmadığı 
yer anlamındadır.

 - 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, kombi her bir konuta ait, sadece kul-
lanıcının 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 (teknik oda özellikleri için teknik 
standartları inceleyin).

Dikkat: kombinin duvara montajı, sağlam ve 
etkili bir destek garantilemelidir.
Seride bulunan dübeller, şayet kombide 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 kombiler 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.

La caldera Eolo Mythos 24 2 E ha sido pensada 
únicamente para instalarse en la pared, calentar 
el ambiente y producir agua caliente de uso 
doméstico y 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);

- el desmontaje y desplazamiento (hacia el ex-
terior, en un lugar preparado para la carga y el 
transporte de los equipos y de los componen-
tes) así como también la sustitución 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).
La clasificación de la caldera depende del tipo de 
instalación, concretamente:

- Caldera de tipo B22, si se instala utilizando 
el terminal adecuado para la aspiración del 
aire directamente desde el lugar en el que está 
instalada la caldera.

- Caldera de tipo C si se instala utilizando 
tubos concéntricos u otros tipos de conductos 
previstos para calderas de cámara estanca para 
la aspiración de aire y la expulsión de humos.

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 se 
deben dejar al alcance de los niños, ya que son 
fuente de peligro. Si la caldera se instala dentro 
de un mueble o entre dos muebles, hay que dejar 
espacio suficiente para el mantenimiento, por 
tanto se recomienda dejar al menos 45 cm entre 
la parte superior de la caldera y el techo y un es-
pacio de 3 cm entre el revestimiento de la caldera 
y las paredes del mueble. No deje ningún objeto 
inflamable (papel, trapos, plástico, poliestireno, 
etc.) cerca del aparato.
No colocar electrodomésticos bajo la caldera, 
pues podrían resultar dañados si actúa la válvula 

de seguridad (a menos que esté conectada al 
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:
 - esta caldera se puede instalar en exteriores 

en un lugar parcialmente protegido. Por 
lugar parcialmente protegido se entiende 
aquel en el cual la caldera no está expuesta 
directamente a la intemperie (lluvia, nieve, 
granizo, etc..).

 - Se prohíbe la instalación dentro de locales 
con peligro de incendio ( por ejemplo: gara-
jes) de aparatos que funcionan con gas y de 
los relativos 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 
locales/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).

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 presentes en el envase sólo 
deben ser utilizados para fijar el correspon-
diente 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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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

Котел Eolo Mythos 24 2 E был разработан 
только для настенной установки; должен 
использоваться для обогрева помещений и 
производства горячей воды для домашних 
и нужд.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
позволяют выполнить (в условиях безопасно-
сти, 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 перемещение наружу, 
в место, предназначенное для загрузки и 
транспортировки агрегатов и компонен-
тов), а также их замена аналогичными 
агрегатами и/или компонентами.

Стена должна быть гладкой, на ней должны 
отсутствовать выступы или углубления, 
позволяющие получить доступ к задней 
части. Данный котел не был разработан для 
установки на фундамент или пол (рис. 1-1).
При изменении типа установки меняется 
также классификация котла, в частности:

- При установке котла типа B22 используется 
особый наконечник для всасывания возду-
ха непосредственно с места, где установлен 
котел.

- При установке котла типа C используются 
концентрические трубы, или другие типы 
переходников, предусмотренные для 
котлов с закрытой камерой сгорания, для 
всасывания воздуха и вывода выхлопного 
газа.

Только предприятия с профессиональной 
квалификацией уполномочены устанавли-
вать 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 ответственности 
за урон, нанесённый котлами, снятыми с других 
установок, и за их несоответствие с другими 
приборами.

Перед установкой аппарата необходимо 
убедиться в его целостности после транс-
портировки; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Де-
тали упаковки (скобы, гвозди, пластиковые 
пакеты, вспененный полиэстер, и т.д.) нельзя 
оставлять в доступных для детей местах, так 
как они являются источниками опасности. 
В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкафа или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства для 
нормального техобслуживания; рекоменду-
ется оставлять не менее 45 см между верхней 
стенкой котла и потолком и воздушный зазор 
в 3 см между кожухом котла и вертикаль-

ными панелями шкафа. Вблизи аппарата не 
должны находиться легковоспламеняющиеся 
предметы (бумага, тряпки, пластика, поли-
стирол и т.д.).
Не устанавливать под котлом домашние 
электрические приборы, так как они могут 
понести ущерб, в случае приведения в дей-
ствие защитного клапана (если он предусмо-
трительно не подключён к  сточной воронке), 
или в случае утечки гидравлических пере-
ходников; в противном случае, изготовитель 
не несёт ответственности, в случае урона, 
нанесённого электрическим приборам.
Принимая во внимание вышеперечисленное, 
рекомендуется также не устанавливать под 
котлом различные предметы, мебель и т.д. . 
В случае неполадок, поломок или сбоев в 
работе, аппарат должен быть отключён, а 
также необходимо обратиться в специали-
зированную компанию (например, в Авто-
ризованный Сервисный центр Immergas, 
который располагает персоналом со специ-
ализированной 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.

• Правила установки:
 - настоящий котел может быть установлен 

во внешнем,  частично защищённым 
помещении. Под частично защищённым 
помещением, подразумевается такое 
помещение, в котором котел не подверга-
ется прямому воздействию и прониканию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град 
и т.д.).

 - 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 
лестницы и т.д., если не установлены в 
специальных технических отсеках, при-
надлежащих каждой отдельной жилищ-
ной единице, доступ к которым, имеет 
только пользователь (характеристики 
технических отсеков приводятся в стан-
дарте).

Внимание: установка котла на стену должна 
обеспечивать его прочное и надежное кре-
пление к стене.
Дюбеля (входящие в серийный комплект по-
ставки), в том случае если в наличии имеют-
ся опорная скоба или шаблон крепления, по-
ставляемые вместе с котлом, используются 
только для установки котла на стену; могут 
гарантировать должную опору только в том 
случае, если правильно вставлены (согласно 
общепринятым техническим правилам) в 
стену, состоящую из полных или полуполных 
кирпичей. В том случае, если стена сооружена 
из дырчатых блоков или кирпичей, простенок 

с ограниченной статичностью, или с любой 
другой не указанной в документации клад-
кой, необходимо произвести предваритель-
ную статическую проверку опорной системы.

Примечание: болты для дюбелей с ше-
стиугольными головками  в блистерной 
упаковке, предназначены только для фик-
сирования скобы на стену.

Котлы 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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1 INSTALLATION 
CHAUDIÈRE

1.1 AVERTISSEMENTS 
D'INSTALLATION.

La chaudière Eolo Mythos 24 2 E 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).
En variant le type d'installation, la classification 
de la chaudière varie aussi, plus précisément :

- Chaudière du type B22, si elle est installée en 
utilisant le terminal approprié pour l'aspiration 
de l'air directement par l'endroit où est installée 
la chaudière.

- Chaudière du type C, si elle est installée en 
utilisant des tuyaux concentriques ou d'autres 
types de conduits prévus pour les chaudières 
à chambre étanche pour l'aspiration de l'air et 
l'expulsion des fumées.

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 intègre ; 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 45 cm 
entre la partie supérieure de la chaudière et le 
plafond, et une gaine de 3 cm entre l'enveloppe 
de la chaudière et les parois verticales du meuble. 
Aucun objet inflammable ne doit se trouver à 
proximité de l'appareil (papier, chiffons, plas-
tique, polystyrène, etc.)
Ne pas positionner d'appareils électroménagers 
en-dessous de la chaudière car ils pourraient 
subir des dommages en cas d'intervention de la 
soupape de sécurité (si elle n'est pas dirigée vers 
un entonnoir de vidange), ou bien en cas de fuites 

des raccords hydrauliques ; dans le cas contraire, 
le fabricant ne pourra pas être tenu responsable 
des éventuels dommages causés aux appareil 
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 téléphoner à une entreprise qualifiée (par 
exemple, le centre d'assistance technique Im-
mergas, qui dispose de préparation technique 
spécifique et des pièces de rechange originales.) 
S'abstenir donc de toute intervention ou tentative 
de réparation.
Le non-respect des indications ci-dessus entraine 
une responsabilité personnelle ainsi que la dé-
chéance de la garantie.

• Normes d'installation :
 - cette chaudière peut être installée à l'extérieur 

dans un lieu partiellement protégé. Par lieu 
partiellement protégé, on sous entend un lieu 
où la chaudière n'est pas exposée à l'action 
directe et à la pénétration des précipitations 
atmosphériques (pluie, neige, grêle, etc.)

 - 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.

 - Il est de plus interdit de l'installer dans les 
locaux/ espaces qui constituent les parties 
communes du bâtiment de copropriété 
comme 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 adaptés 
pour chaque unité immobilière et accessibles 
uniquement à l'utilisateur (pour les caracté-
ristiques des locaux techniques, voir la norme 
technique en vigueur.)

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

N.B. : les vis pour tasseau avec tête hexagonale, 
situées dans le blister, doivent être utilisées 
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 Eolo Mythos 24 2 E 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 compo-
nents) 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).
By varying the type of installation the classifica-
tion of the boiler also varies, precisely:

- Type B boiler22 if installed using the relevant 
terminal for air intake directly from the room 
in which the boiler has been installed.

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

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 ma-
terials (staples, nails, plastic bags, polystyrene 
foam, etc.) constitute a hazard and must be kept 
out of the reach of children. If the appliance is 
installed inside or between cabinets, ensure suf-
ficient space for normal servicing; it is therefore 
recommended to leave at least 45 cm between 
the upper part of the boiler and the ceiling and 
a gap of 3 cm between the boiler casing and the 
vertical sides of the cabinet. Keep all flammable 
objects away from the appliance (paper, rags, 
plastic, polystyrene, etc.).
Do not place household appliances underneath 
the boiler as they could be damaged if the 
safety valve intervenes (if not conveyed away by 
a draining funnel), or if there are leaks from the 
hydraulic connections; otherwise, the manufac-
turer cannot be held responsible for any damage 
caused to the household appliances.

For the aforementioned reasons, we recommend 
not placing furnishings, furniture, etc. under 
the boiler. 
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:
 - this boiler can be installed outdoors in a 

partially protected area. A partially protected 
area is one in which the appliance is not 
exposed to the direct action of the weather 
(rain, snow, hail, etc..).

 - Installation in places with a fire risk is pro-
hibited (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/en-
vironments 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).

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 (ac-
cording 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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1 УСТАНОЎКА КАТЛА 

1.1 РЭКАМ ЕНДАЦЫI ПA БЯ 
СПЕЧНАЙ УСТАНОЎКЕ.

Кацёл Eolo Mythos 24 2 E быў распрацаваны 
выключна ў якасці насценнай устаноўкі 
з  мэтай абагравання памяшканняў і 
вытворчасці гарачай вады для бытавых і 
падобных патрэб.
Месца ўстаноўкі прыстасавання і аксэсуараў 
фі рм ы  Im m e rg a s  па в і н на  в а лод а ц ь 
прыдатнымі характарыстыкам (тэхнічнымі і 
структурнымі) для забеспячэння (абавязкова 
ва ўмовах бяспекі, эфектыўнасці і зручнасці):
- мантажу (згодна з прадпісаннямі тэхнічных 

палажэнняў і норм);
- тэхабслугоўвання (уключаючы планавае, 

перыядычнае, радавое, экстранае);
- дэмантажу (перанос у месца, прыдатнае для 

пагрузкі і транспартаванню прыстасавання 
і яго кампанентаў), а таксама іх магчымую 
замену на прыстасаванні і/ці раўнацэнныя 
кампаненты.

Сцяна павінна быць гладкай, на ёй павінны 
адсутнічаць выемкі і заглыбленні, якія 
заступаюць доступ да задняй панэлі. Гэты 
кацёл не прызначаны для ўстаноўкі на 
падмурак ці падлогу. (Мал. 1-1).
У  з а л е ж н а с ц і  а д  т ы п у  ў с т а н о ў к і 
выкарыстоўваюцца розныя тыпы катла, у 
прыватнасці:

- К а ц ё л  т ы п у  B 2 2-  п р ы  ў с т а н о ў к е 
выкарыстоўваецца асобны тэрмінал для 
забору паветра непасрэдна ад месца, дзе 
ўстаноўлены кацёл.

- К а ц ё л  т ы п у  C -  п р ы  ў с т а н о ў к е 
выкарыстоўваюцца кааксіяльныя трубы ці 
іншыя тыпы злучэнняў, прадугледжаныя 
для катлоў з зачыненай камерай згарання 
для аспірацыі паветра і выкіду дымавых 
газаў.

Толькі прафесійна-кваліфікаваны спецыяліст 
упаўнаважаны ўстанаўліваць газавыя 
прыстасаванні Immergas. Устаноўка павінна 
быць праведзена згодна з прадпісаннямі 
нарматыўных патрабаванняў, дзеючым 
заканадаўствам, мясцовымі тэхнічнымі 
н а рм ат ы ў н ы м і  п ат р а б а в а н н я м і  і  ў 
адпаведнасці з асноўнымі правіламі тэхнікі.
Увага: вытворца не адказвае за магчымая 
пашкоджанні, прычынай якіх сталі катлы, 
дэмантаваныя з іншага абсталявання, а 
таксама за магчымую несумяшчальнасць 
такіх прылад.

Перад устаноўкай прыстасавання неабходна 
праверыць, што яно дастаўлена ў цэласным 
выглядзе; калі гэта не так, неабходна 
неадкладна звярнуцца да пастаўшчыка.
Дэталі пакавання (скабы, цвікі, пластыкавыя 
пакеты, полістырольны пенапласт і г.д.) не 
павінны быць пакінуты ў межах даступнасці 
для дзяцей, бо з’яўляюцца крыніцамі 
небяспекі. У выпадку, калі прыстасаванне 
будзе змяшчацца ўнутры ці сярод мэблі, 
павінна быць пакінута досыць прасторы 
для нармальнага тэхабслугоўвання, таму 
рэкамендуецца пакінуць як мінімум 45 см 
паміж верхняй часткай катла і столлю і 
паветраны прамежак у 3 см паміж кажухом 
катла і вертыкальнымі сценкамі мэблі. 
Лёгкаўзгаральныя аб’екты не павінны 
знаходзіцца зблізку ад прыстасавання 

(папера, анучы, пластык, полістырол і г.д.). 
Рэкамендуецца не размяшчаць пад катлом 
бытавыя электрапрыборы, бо ім можа быць 
прычынена шкода ў выпадку актывізацыі 
ахоўнага клапана (калі ён не быў належным 
чынам падключаны да сцёкавай варонкі), ці 
ў выпадку ўцечкі гідраўлічных злучальнікаў; 
у адваротным выпадку вырабляльнік не нясе 
адказнасці ў выпадку нанясення шкоды 
бытавым электрапрыборам.
Р э к а м е н д у е ц ц а ,  а к р а м я  т а г о ,  п а 
вышэйзгаданых прычынах не змяшчаць пад 
кацёл прадметы хатняга ўжытку, мэблю і 
г.д. У выпадку непаладак, няспраўнасцей ці 
няправільнага функцыянавання, прыбор 
варта адключыць і выклікаць кваліфікаванага 
с пе ц ы я л іс т а  ( на п ры к ла д ,  з  ц эн т р а 
Тэхнічнай Падтрымкі Immergas, які валодае 
спецыяльнай тэхнічнай падрыхтоўкай і 
арыгінальнымі запчасткамі). Неабходна 
ўстрымацца ад якоганебудзь умяшання ці 
спробы ажыццяўлення рамонту самастойна. 
Невыкананне вышэйпададзенага ляжыць на 
асабістай адказнасці і анулёўвае гарантыю 
на абсталяванне.
• Правiлы ўстаноўкi:
 - гэты кацёл можа быць усталяваны 

ў знадворным, часткова абароненым 
месцы. Пад часткова абароненым месцам 
маецца на ўвазе месца, у якім кацёл не 
схільны прамому ўздзеянню і траплянню 
атмасферных ападкаў (дажджа, снега, 
граду і г.д.).

 - Забаронена ўстаноўка ў памяшканнях з 
вялікай верагоднасцю пажару (напрыклад 
гаражоў, боксаў) газавых прыстасаванняў 
і адпаведных дымавых каналаў, труб для 
адводу дыму і выцяжак паветра гарэння.

 - Забаронена ўстаноўка на вертыкальных 
праекцыях варачных паверхань.

 - Акрамя таго забараняецца ўстаноўка 
ў месцах / памяшканнях, складаючых 
частку саўладальніцкай пабудовы 
(напрыклад лесвіцы, падвалы, пад’езды, 
праходы, гарышчы, мансарды і г.д.), калі 
яны не змяшчаюць унутры тэхнічных 
памяшканняў, якія належаць да адной 
адзінкі нерухомасці, даступнай толькі 
карыстачу (гл. дзеючыя тэхнічныя 
нарматыўныя патрабаванні адносна 
характарыстак тэхнічных памяшканняў).

Увага: устаноўка катла на сцяну павінна 
забяспечыць генератару ўстойлівую апору і 
эфектыўнасць.
Пробкі (серыйнай зборкі), у выпадку, калі 
ў наяўнасці будзе прысутнічаць апорная 
скаба ці шаблон мацавання да катла, 
выкарыстоўваюцца выключна для фіксацыі 
катла на сцяне; яны могуць забяспечыць 
належную апору толькі калі ўстаноўлены 
правільна (у адпаведнасці з правіламі 
тэхнікі) у сценах, збудаваных з суцэльнай ці 
поўсуцэльнай цэглы. Калі сцены выбудаваны 
з дзіркаватай цэглы ці блокаў, прасценак 
з абмежаванай статычнасцю ці з любым 
іншым, не зазнача ным у дакументацыі 
мурам, неабходна зрабіць папярэднюю 
статычную праверку апорнай сістэмы.

ІЧ.В.: вiнты для пробак з шасціграннай 
галоўкай у блістэрнай упакоўке ўжываюцца 
выключна для фіксавання скабы на сцяну.

Гэтыя катлы прызначаны для нагрэву вады да 
тэмпературы не вышэй тэмпературы кіпення 

пры атмасферным ціску. Яны павінны быць 
падключаны да ацяпляльнай сістэмы і да 
вадаправоднай магістралі адпаведна іх 
характарыстыкам і магутнасці.
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1 BUXAR QAZANININ 
QURAŞDIRILMASI

1.1 QURAŞDIRMA ILƏ BAĞLI 
MƏSLƏHƏTLƏR.

Eolo 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).
Quraşdırma növünün dəyişdirilməsi ilə buxar 
qazanının təsnifatı da dəyişir, daha dəqiq desək:

- B növlü buxar qazanı22 buxar qazanının 
quraşdırıldığı otağa birbaşa hava giriş 
terminalının istifadəsi ilə quraşdırılırsa.

- C növlü buxar qazanı hava girişi və baca 
qazlarının çıxışı üçün bağlı bacalı buxar qazanı 
üçün nəzərdə tutulan konsentrik borular və ya 
digər növ boruların istifadəsi ilə quraşdırılırsa.

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 cihaz kabinlərin içində və ya arasında 
quraşdırılmışdırsa, normal işləməsi üçün kifayət 
qədər boş yerin olmasından əmin olun; bundan 
əlavə buxar qazanının yuxarı hissəsi və tavan 
arasında ən azı 45 sm yer saxlanması və buxar 
qazanının korpusu və kabinin şaquli tərəfləri 
arasında 3 sm ara saxlanması məsləhət görülür. 
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; əks halda 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 qazanı qismən mühafizə olunan 

açıq sahələrdə quraşdırılır. Qismən qorunan 
sahələr cihazın birbaşa havanın təsirinə 
(yağış, qar, dolu və s.) məruz qalmadığı 
yerlərdir. 

 - 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.

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. 
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تركيب الغالية )سخان(1  
تنبيهات خاصة بالتركيب  1.1

تم	تصميم	الغالية	Eolo Mythos 24 2 E		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(.

إذا	اختلف	نوع	التركيب	يختلف	معه	أيضاً	نوعية	وموديل	
الغالية	تحديداً	كما	يلي:

	لنوع الغالية B22 في	حالة	تثبيتها	باستخدام	المحطة	 	-
الطرفية	الخاصة	لشفط	الهواء	مباشرة	من	المكان	حيث	

تم	تثبيت	الغالية.
-  الغالية نوعية\موديل C	التي	يتم	تركيبها	باستخدام	

أنابيب	متحدة	المركز	أو	بنوعيات	أخرى	من	األنابيب	
المخصصة	لالستخدام	مع	الغاليات	ذات	غرف	
االحتراق	المغلقة	لشفط	الهواء	وعوادم	االحتراق.

الشركات	المؤهلة	فنيا	هي	فقط	المتعمدة	لتثبيت	أجهزة					
Immergas	التي	تعمل	بالغاز.

يجب	أن	تتم	عملية	التركيب	وفقاً	للقواعد	والقوانين	
والتشريعات	المنظمة	لتلك	العملية	ووفقاً	للقواعد	المهنية	الفنية	
المحلية	المعمول	بها	وطبقاً	لقواعد	الممارسة	المحترفة	الجيدة.
  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	45	سم	بين	السطح	العلوي	للغالية	والسقف	
ومسافة	3	سنتيمتر	بين	غطاء	الغالية	وبين	الحشوة	العمودية	

لقطعة	األثاث.	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	)في	حالة	

عدم	استخدام	محقن	التصريف	كما	ينبغي(،	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		يمكن	تركيب	هذا	الغالية	في	الخارج	في	مكان	محمي	 	

جزئياً.	يقصد	بـ	“مكان	محمي	جزئياً”	ذلك	المكان	
الذي	تصبح	فيه	الغالية	غير	معرضًة	بشكل	مباشر	
للتأّثر	بعوامل	المناخ	الخارجية	التي	تؤثر	سلباً	على	
أداءها	التشغيلي	)كالمطر	والثلوج	والعواصف	وما	

شابه	ذلك(.
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(.

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.

نعم ال
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Умовні позначення:
 G - Живлення газом
 AC - Лівий вихід гарячої води
 AF - Вхід холодної води для домашнього 

вжитку 
 R - Зворотній рух системи
 M - Подача системи
 V - Підключення електропостачання
 ПРИМІТКА: вузол підключення (опція)

Висота (мм) Ширина Глибина

756 440 240

З’ЄДНАННЯ

ГАЗ ВОДА 
САНІТАРІЯ ГПВ

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5 °C.  Котел осна-
щений  антифризною функцією, яка вводить 
в дію насос та запальник, коли температура 
води, що міститься всередині котла, падає 
нижче 4°C.
Антифризна функція  працюватиме лише, 
якщо:
- котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
- на котел постійно подаються електричне 

живлення та газ;
- котел не заблоковано через брак розпалю-

вання (пар. 2.4);
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти за-
мерзання при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°C. У разі, коли 
котел встановлений в місці, де температура 
опускається нижче -5 °C, і якщо не стане 
подачі газу (або котел заблокується від не-
достатності запалювання), пристрій можете 
заморозитися.
Щоб уникнути ризику замерзання, дотримуй-
тесь таких вказівок:
- захищати систему опалення від замерзан-

ня шляхом введення в систему якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від вироб-
ника на відсутність ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових частин 
котла. Антифриз не повинен шкодити 
здоров'ю. Необхідно ретельно дотриму-
ватися інструкції виробника цієї рідини 
щодо потрібного  відсотка відповідно до 
мінімальної температури, при якій ви 
хочете зберегти апарат. Потрібно вигото-
вити   водний розчин з класом потенційного 
забруднення води 2.

Матеріали, з яких виготовлений контур опа-
лення котлів Immergas, стійкі до антифризу 
рідини на основі етилен гліколю і пропілену (у 
разі, коли суміші виготовлені  якісно).
Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, звертайтеся до їх виробника.
- Захищайте від замерзання систему ГВП 

за допомогою додаткової складової, яка 
постачається за окремим замовленням 
(комплект проти замерзання), та складаєть-
ся з електричного резистора, відповідного 
електропроводу для сполучення та тер-
мостату управління (уважно ознайомтеся 
з інструкціями з монтажу, які знаходяться 
в упаковці з комплектом цього приладдя).

Захист проти замерзання котла буде забез-
печено, тільки якщо:
- котел правильно підключено до контуру 

електроживлення і він знаходиться під 
напругою;

- головний вимикач увімкнено;
- основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти замер-
зання при температурі середовища -15°C.
Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному енер-
гопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

ПРИМІТКА: якщо котел встановлений в 
місці, де температура опускається нижче 0 
°C, необхідно передбачити теплоізоляцію 
труб з'єднання, як системі опалення, так і 
системи ГВП.
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Умовні позначення:
 G - Живлення газом
 AC - Лівий вихід гарячої води
 AF - Вхід холодної води для домашнього 

вжитку 
 R - Зворотній рух системи
 M - Подача системи
 V - Підключення електропостачання
 ПРИМІТКА: вузол підключення (опція)

Висота (мм) Ширина Глибина

756 440 240

З’ЄДНАННЯ

ГАЗ ВОДА 
САНІТАРІЯ ГПВ

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.

1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5 °C.  Котел осна-
щений  антифризною функцією, яка вводить 
в дію насос та запальник, коли температура 
води, що міститься всередині котла, падає 
нижче 4°C.
Антифризна функція  працюватиме лише, 
якщо:
- котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
- на котел постійно подаються електричне 

живлення та газ;
- котел не заблоковано через брак розпалю-

вання (пар. 2.4);
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти за-
мерзання при температурі середовища -5°C.

Мінімальна температура -15°C. У разі, коли 
котел встановлений в місці, де температура 
опускається нижче -5 °C, і якщо не стане 
подачі газу (або котел заблокується від не-
достатності запалювання), пристрій можете 
заморозитися.
Щоб уникнути ризику замерзання, дотримуй-
тесь таких вказівок:
- захищати систему опалення від замерзан-

ня шляхом введення в систему якісного 
антифризу, що передбачений для захисту 
теплових систем та має гарантію від вироб-
ника на відсутність ризику пошкодження 
теплообмінника та інших складових частин 
котла. Антифриз не повинен шкодити 
здоров'ю. Необхідно ретельно дотриму-
ватися інструкції виробника цієї рідини 
щодо потрібного  відсотка відповідно до 
мінімальної температури, при якій ви 
хочете зберегти апарат. Потрібно вигото-
вити   водний розчин з класом потенційного 
забруднення води 2.

Матеріали, з яких виготовлений контур опа-
лення котлів Immergas, стійкі до антифризу 
рідини на основі етилен гліколю і пропілену (у 
разі, коли суміші виготовлені  якісно).
Щодо терміну використання та утилізації 
цих речовин, звертайтеся до їх виробника.
- Захищайте від замерзання систему ГВП 

за допомогою додаткової складової, яка 
постачається за окремим замовленням 
(комплект проти замерзання), та складаєть-
ся з електричного резистора, відповідного 
електропроводу для сполучення та тер-
мостату управління (уважно ознайомтеся 
з інструкціями з монтажу, які знаходяться 
в упаковці з комплектом цього приладдя).

Захист проти замерзання котла буде забез-
печено, тільки якщо:
- котел правильно підключено до контуру 

електроживлення і він знаходиться під 
напругою;

- головний вимикач увімкнено;
- основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти замер-
зання при температурі середовища -15°C.
Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному енер-
гопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

ПРИМІТКА: якщо котел встановлений в 
місці, де температура опускається нижче 0 
°C, необхідно передбачити теплоізоляцію 
труб з'єднання, як системі опалення, так і 
системи ГВП.
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Açıklamalar:
 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 AF - Soğuk kullanma suyu girişi 
 R - Tesisat geri dönüş hattı
 M - Tesisat besleme hattı
 V - Elektrik bağlantısı
 NOT: bağlama grubu (opsiyonel)

Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Derinlik (mm)

756 440 240

BAĞLANTILAR

GAZ
SU 

KULLANMA 
SUYU

TESİSAT

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 TEMEL BOYUTLAR.

1.3 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Minimum sıcaklık -5°C. Kombi, içerisindeki 
suyun -4°C derecenin altına inmesi halinde oto-
matik olarak pompa ve boyleri devreye sokarak 
buzlanmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Buzlanmaya karşı koruma işlevi ancak aşağıdaki 
koşullara bağlıdır:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik kay-

naklarına bağlandı;
- kombi sabit bir şekilde besleniyor;
- kombi ateşleme eksikliği nedeni ile bloke 

olmadıysa (Parag. 2.4);
- kombinin temel parçaları arızalı değil.
Bu koşullarda kombi - 5 C° ortam sıcaklığına 
kadar donmaya karşı koruma altındadır.

Minimum sıcaklık -15°C. Kombinın sıcaklığın 
-5°C nin altına düştüğü bir ortamda monte edil-
miş olması halinde ve gaz beslemesinin kesilmesi 
(ya da ateşleme yapılamadığı için arızaya geçmesi 
durumunda) cihaz donabilir.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulmalıdır:
- Isıtma devresini donmadan korumak bu devre 

içine kaliteli antifriz konması, açıkça isıtma 
sistemleri için kullanıma uygun ve üretici ga-
rantisi ile bu ısı değiştirici ve diğer bileşenleri 
kombinine zarar neden olmaz. Antifriz sıvı 
sağlığa zararlı olmamalıdır. Antifriz sıvı üreti-
cisinin, tesisatın tutulmak istendiği minimum 
sıcaklığa göre kullanılması gereken oranla ilgili 
talimatlarına özenle uyulmalıdır. Su kirliliği 
sınıfı 2 olan bir sulu çözeltiden elde edilmelidir.

Immergas kombilerin ısıtma devresi, etilen gli-
kol esaslı antifrizlere (karışımlar doğru şekilde 
hazırlandığı takdirde) dayanıklı malzemeden 
yapılmıştır.
Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konusunda 
tedarikçi firma uyarılarına riayet ediniz.

- Kullanim suyu devresini, istek üzerine edi-
nilebilen (buzlanmaya karşı set) bir elektrik 
rezistansı, ilgili kablolar ve bir kumanda 
termostatından oluşan bir aksesuar ile buz-
lanmaya karşı koruyun (montaj için aksesuar 
setinin paketinde yer alan kılavuzu dikkatlice 
okuyunuz).

Kombiyi buzlanmaya karşı koruma yalnızca bu 
şekilde garanti edilir:
- kombi elektrik kaynağına doğru bir şekilde bağlı 

ve besleniyor ise;
- ana şalter açık ise;
- donma önleyici setin parçaları arızalı değil ise.
Bu koşullarda Kombi -15°C'ye kadar buzlanmaya 
karşı koruma altındadır.
Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü 
edilenlere itaatsizlikten ve elektrik enerjisinin 
kesintiye uğramasından kaynaklanan hasarlar 
hariç tutulur.

NOT: Kombilerin sıcaklığın 0°C'nin altına 
düştüğü yerlere kurulumunda gerek kalorifer 
gerekse kullanma suyu bağlantı borularının isi 
yalıtımı gerekir.
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Leyenda: 
 G - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada del agua fría sanitaria 
 R - Retorno de la instalación
 M - Impulsión de la instalación
 V - Conexión eléctrica
 Nota:  grupo de conexión (opcional)

Altura (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm)

756 440 240

CONEXIONES

GAS AGUA 
SANITARIA INSTALACIÓN

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES.

1.3 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
Temperatura mínima -5°C. La caldera dispone 
de serie de una función antihielo que pone el 
funcionamiento la bomba y el quemador cuando 
la temperatura del agua dentro de caldera está 
por debajo de los 4°C.
La función antihielo se asegura sólo si:
- la caldera está conectada correctamente a los 

circuitos de alimentación de gas y eléctrico;
- la caldera se alimenta de manera constante;
- la caldera no está en bloqueo por fallo de en-

cendido (apdo. 2.4);
- los componentes principales de la caldera no 

están averiados.
Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
ambiente de -5 °C.

Temperatura mínima -15 °C. Si la caldera es 
instalada en un lugar donde la temperatura baja 
de -5°C y falla el suministro de gas, o la caldera 
entra en bloqueo por fallo de encendido, puede 
suceder que el aparato se congele.
Para evitar el riesgo de congelación, siga estas 
instrucciones:
- Proteger el circuito de calefacción contra el 

hielo, introduciendo en este circuito un líquido 
anticongelante de una buena marca, expresa-
mente adecuado para el uso para instalaciones 
térmicas y con garantía del productor que no se 
provoquen daños al intercambiador y a otros 
componentes de caldera. El líquido antihielo 
no debe dañar la salud. Siga rigurosamente 
las instrucciones de su fabricante relativas al 
porcentaje que hay que aplicar en función de la 
temperatura mínima a la que se desea preservar 
la instalación. Debe prepararse una solución 
acuosa con clase de potencial contaminante 
del agua 2 

Los materiales con los que se fabrica el circuito 
de calefacción de las calderas Immergas resisten 
a los líquidos anticongelantes a base de glicoles 
etilénicos y propilénicos (si las mezclas se preparan 
como corresponde).
Para la duración y eventual eliminación siga las 
instrucciones del proveedor.
- Proteja el circuito sanitario contra el hielo uti-

lizando el accesorio que se vende por separado 
(kit antihielo), formado por una resistencia 
eléctrica, el relativo cableado y un termostato 
de control (lea atentamente las instrucciones 
de montaje que se encuentran en el embalaje 
del kit accesorio).

La protección de la caldera contra la congelación 
se asegura sólo si:
- la caldera está conectada correctamente al circui-

to de alimentación eléctrica y está alimentada;
- el interruptor general está activado;
- los componentes del kit antihielo no están ave-

riados.
Si se cumplen estas condiciones, la caldera está 
protegida contra el hielo hasta una temperatura 
de -15 °C.
La garantía excluye daños debidos a la interrup-
ción del suministro eléctrico o al incumplimiento 
de las instrucciones anteriormente indicadas.

IMPORTANTE: en caso de instalación de la 
caldera en lugares donde la temperatura des-
ciende por debajo de los 0 °C es necesario aislar 
térmicamente los tubos de conexión, tanto el 
sanitario como el de calefacción.

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
Л

ЬЗ
О

ВА
ТЕ

Л
Ь

РЕ
М

О
Н

ТН
И

К

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 подключе-

ния (факультативно)

Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

ГАЗ
ВОДА 

САНТЕХНИЧЕ-
СКАЯ

УСТАНОВКА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Котел 
серийно оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпера-
тура воды внутри котла опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие 
только в том случае, если:
- котел должным образом подключён к си-

стеме газового и электропитания;
- к котлу постоянно подключено питание;
- котел не блокирован из-за неосуществлён-

ного зажигания (Параг. 2.4);
- основные компоненты котла не находятся 

в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замерзания до температуры окружающей 
среды -5°C.

Минимальная температура -15°C. В том 
случае если котел устанавливается в таких 
местах, где температура опускается ниже 
-5°C и при недостатке газового питания, или 
если котел блокируется из-за недостаточного 
зажигания, агрегат может не избежать замо-
раживания.
Во избежание замораживания, придерживать-
ся следующих правил:
- защитить от обледенения контур отопле-

ния, для этого добавить в контур антиф-
риз хорошего качества, подходящий для 
использования в системах отопления и с 
гарантией от производителя, что не будет 
нанесён урон теплообменнику и другим 
компонентам котла. Антифриз не должен 
быть вредным для здоровья. Необходимо 
тщательно следовать инструкциям из-
готовителя, что касается необходимого 
процентного соотношения относительно 

минимальной температуры, при которой 
должна быть сохранена установка. Необ-
ходимо приготавливать водный раствор 
второго возможного класса загрязнения 
воды 2.

Материалы, из которых изготовлена отопи-
тельная система  котлов Immergas, устой-
чивы к антифризам на основе этиленовых 
и пропиленовых гликолей ( в том случае если 
растворы приготовлены, как следует).
Срок эксплуатации и указания по сдаче в 
утиль, приведены в указаниях поставщика.
- Защитить от замораживания систему 

хозяйственно-бытовой воды при помощи 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против заморажива-
ния), который состоит из электрических 
нагревательных элементов, соответствую-
щей кабельной проводки и управляющего 
термостата (внимательно прочитать ин-
струкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта).

Защита от замерзания котла обеспечивает-
ся только в том случае, если:
- котел должным образом подключён к систе-

ме газового и электропитания;
- установлен основной выключатель;
- основные компоненты котла не находятся 

в аварийном состоянии.
В настоящих условиях, котел защищён от 
замораживания до температуры окружаю-
щей среды -15°C.
Гарантией не покрываются убытки, вызван-
ные прерыванием подачи электроэнергии и 
при несоблюдении вышеуказанных правил.

Примечание: в том случае, если котел уста-
навливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C необходимо изолирова-
ние подключения труб как хозяйственно-бы-
товой воды, так и системы отопления.

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

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)

Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm)
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RACCORDS

GAZ EAU 
SANITAIRE INSTALLATION

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 DIMENSIONS PRINCIPALES.

1.3 PROTECTION ANTIGEL.
Température minimale -5°C. La chaudière est 
équipée d'origine d'une fonction antigel qui per-
met de mettre en fonction la pompe et le brûleur 
quand la température de l'eau à l'intérieur de la 
chaudière descend en-dessous de 4°C.
La fonction antigel est toutefois garantie uni-
quement si :
- la chaudière est correctement branchée aux 

circuits d'alimentation de gaz et d'électricité ;
- la chaudière est constamment alimentée ;
- la chaudière n'est pas bloquée suite à un allu-

mage raté (Paragr. 2.4) ;
- les composants essentiels de la chaudière ne 

sont pas en panne.
Dans ces conditions, la chaudière est protégée 
contre le gel jusqu'à une température ambiante 
de -5 °C.

Température minimum -15°C.Si la chaudière est 
installée dans un lieu où la température descend 
en-dessous de -5 °C et que l'alimentation en gaz 
est interrompue (ou en cas de blocage suite à un 
allumage raté), l'appareil est susceptible de geler.
Pour éviter le risque de congélation, respecter les 
instructions suivantes :
- protéger le circuit de chauffage du gel en y 

introduisant un liquide antigel de bonne qua-
lité, expressément adapté pour les installations 
thermiques et avec la garantie du fabricant 
qu'il n'endommage pas l'échangeur ni d'autres 
composants de la chaudière. Le liquide anti-
gel ne doit pas nuire à la santé. Il faut suivre 
scrupuleusement les instructions du fabricant 
du même liquide en ce qui concerne le pour-
centage nécessaire par rapport à la température 
minimum auquel on souhaite préserver l'instal-
lation. Une solution aqueuse avec une classe de 
potentiel pollution à l'eau 2 doit être réalisée.

Les matériaux composant le circuit de chauffage 
des chaudières Immergas résistent aux liquides 
antigel à base de glycols éthyléniques et propy-
léniques (si les mélanges sont réalisés dans les 
règles de l'art) .}
Pour la durée et l'éventuelle élimination, suivre 
les indications du fournisseur.
- Protéger du gel le circuit sanitaire en utilisant 

un accessoire que l'on peut fournir sur de-
mande (kit antigel) composé d'une résistance 
électrique, du câblage correspondant et d'un 
thermostat de commande (lire attentivement 
les instructions pour le montage contenues 
dans l'emballage du kit accessoire.)

De cette manière, la protection de la chaudière 
contre le gel n'est assurée que si :
- la chaudière est correctement branchée au circuit 

d'alimentation électrique et alimentée ;
- l'interrupteur général est activé ;
- les composants du kit antigel ne sont pas en 

panne.
Dans ces conditions, la chaudière est protégée 
contre le gel jusqu'à une température de -15°C.
Pour l'efficacité de la garantie, les dommages qui 
dérivent de l'interruption de la fourniture d'énergie 
électrique et le non respect des instructions repor-
tées à la page précédente.

N.B. : en cas d'installation de la chaudière dans 
des lieux où la température descend en-dessous 
de 0°C, il faut une isolation des tuyaux de rac-
cordement au niveau sanitaire et au niveau du 
chauffage.
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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 unit (optional)

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

GAS DOMESTIC 
HOT WATER SYSTEM

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2  MAIN DIMENSIONS.

1.3 ANTIFREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. The boiler comes 
standard with an anti-freeze function that ac-
tivates the pump and burner when the system 
water temperature in the boiler falls below 4°C.
The anti-freeze function is only guaranteed if:
- the boiler is correctly connected to gas and 

electricity power supply circuits;
- the boiler is powered constantly;
- the boiler is not in ignition failure block (Par. 

2.4);
- the boiler essential components are not faulty.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an ambient temperature of -5°C.

Minimum temperature -15°C. If the boiler is 
installed in a place where the temperature falls 
below -5°C and in the event there is no gas (or 
the boiler goes into ignition failure block), the 
appliance can freeze.
To prevent the risk of freezing follow the instruc-
tions below:
-  protect the central heating circuit from freezing 

by inserting a good-quality antifreeze liquid 
into this circuit, which is specially suited for 
central heating systems and which is manu-
facturer guaranteed not to cause damage to 
the heat exchanger or other components of 
the boiler. The antifreeze liquid must not be 
harmful to one's health. The instructions of the 
manufacturer of this liquid must be followed 
scrupulously regarding the percentage neces-
sary with respect to the minimum temperature 
at which the system must be kept. An aqueous 
solution must be made with potential pollution 
class of water 2.

The materials used for the central heating circuit of 
Immergas boilers withstand ethylene and propyl-
ene glycol based antifreeze liquids (if the mixtures 
are prepared perfectly).
For life and possible disposal, follow the sup-
plier's instructions.
- Protect the domestic hot water circuit against 

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

Boiler anti-freeze protection is thus ensured only if:
- the boiler is correctly connected to the electricity 

power supply circuits and powered;
- Main switch is inserted;
-  the anti-freeze kit components are efficient.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to temperature of -15°C.
The warranty does not cover damage due to inter-
ruption of the electrical power supply and failure 
to comply with that stated on the previous page.

NOTE: if the boiler is installed in places where 
the temperature falls below 0°C the domestic 
hot water and central heating attachment pipes 
must be insulated.
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Умоўныя знакі:
 G - Падача газу
 AC - Выхад гарачай вады для бытавых патрэб
 AF - Уваход для халоднай вады для бытавых патрэб
 R - Зварот у ацяпляльную сістэму
 M - Падача ў ацяпляльную сістэму
 V - Падлучэнне да электрасеткі
 ІЧ.В.:  блок падлучэнняў (опцыя)

Вышыня (mm) Шырыня (mm) Глыбіня (mm)
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ПАДЛУЧЭННІ

GAS БЫТАВАЯ
ВАДА СІСТЭМА

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 АСНОЎНЫЯ ПАМЕРЫ.

1.3 АХОВА АД ЗАМЯРЗАННЯ.
Мінімальная тэмпература -5°C. Кацёл 
серыйна аснашчаны функцыяй аховы ад 
замярзання, якая прыводзіць у дзеянне 
помпу і гарэлку, калі тэмпература вады ўну-
тры катла апускаецца ніжэй за 4°C.
Функцыя аховы ад замярзання актыві-зуецца 
толькі калі:
- Кацёл правільна падключаны да сістэмы 

падачы газу і электрасілкавання;
- Кацёл увесь час падключаны да сілкавання;
- Кацёл не знаходзіцца ў рэжыме блакіроўкі 

з-за адсутнасці запальвання (Параг. 2.4);
- а с н о ў н ы я  к а м п а н е н т ы  к а т л а  н е 

пашкоджаны.
У гэтых умовах кацёл абаронены ад замярзан-ня 
да тэмпературы навакольнага асяроддзя -5°C.

Мінімальная тэмпература -15°C. У тым 
выпадку, калі кацёл устанаўліваецца ў месцах, 
дзе тэмпература апускаецца ніжэй -5°C і 
калі будзе недахоп у падачы газу (ці кацёл 
будзе знаходзіцца ў рэжыме блакіроўкі з-за 
адсутнасці запальвання ), гэта можа прывесці 
да замярзання прыстасавння.
Каб пазбегнуць рыска замярзання, прытрым-
вайцеся наступных інструкцый:
- абараняць ад замярзання сістэму ацяплення, 

выкарыстоўваючы антыфрыз добрай якас-
ці, непасрэдна прызначаны для тэрмауста-
новак, ад надзейнага вырабляльніка, які 
не пашкодзіць цеплаабменніку і іншым 
кампанентам катла. Антыфрыз не павінен 
наносіць шкоду здароўю. Неабходна 
старанна прытрымлівацца інструкцый 
вырабляльніка гэтага антыфрызу, выкон-
ваючы патрэбныя працэнтныя адносіны 
адносна мінімальнай тэмпературы, пры 
якой патрабуецца захаваць абсталяванне. 
Павінен быць ужыты водны раствор класа 
2 патэнцыйнага забруджвання вады.

Матэрыялы, з якіх выраблена сістэма 
ацяплення катла фірмы Immergas, устойлівыя 
да антыфры-заў на базе этыленавых і 
прапіленавых гліколяў ( у выпадку, калі састаў 
прадугледжаны адпаведнымі правіламі).
Тэрміны эксплуатацыі і ўказанні па здачы 
ва ў тыль, прыведзены ў інструкцыях 
пастаўшчыка.
- Абараняць ад замярзання сантэхнічную 

сістэму, выкарыстоўваючы дадатковыя 
кампаненты, якія прадстаўляюцца па заказе 
(камплект супраць замарожвання), які 
складаецца з электрычных награвальных 
элементаў, адпавядальнай кабельнай 
праводкі і  кіравальнага тэрмастата 
(уважліва прачытаць інструкцыі па 
ўстаноўке, якія ўваходзяць у пакаванне 
камплекта).

Ахова ад замярзання катла ў гэтым выпадку 
забяспечана толькі калі:
- кацёл карэктна падключаны да сістэмы 

газавага і электрасілкавання;
- галоўны выключальнік знаходзіцца ва 

ўключа-ным становішчы;
- кампаненты камплекта ад замярзання не 

пашкоджаны.
Пры выкананні гэтых умоў кацёл абаронены 
ад замярзання да тэмпературы роўнай -15°C.
Гарантыяй не пакрываюцца страты, 
в ы к л і к а н ы я  п е р а р ы в а н н е м  п а д ач ы 
э л е к тр а э н е р г і і  і  пр ы  н е в ы к а н а н н і 
вышэйпаказаных правіл.

ІЧ.В.: у выпадку ўстаноўкі катла ў месцах, 
дзе тэмпература апускаецца ніжэй 0°C, 
патрабуецца ізаляцыя злучальных труб як 
сантэхнічных, так і сістэмы ацяплення.
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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 bloku (əlavə)

Hündürlük (mm) En (mm) Dərinlik (mm)
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ƏLAQƏLƏNDİRİCİ HİSSƏLƏR

QAZ DAXİLİ 
QAYNAR SU SİSTEM

Q AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2  ƏSAS ÖLÇÜLƏR.

1.3 ANTI-FRIZ QORUNMASI.
Minimum temperatur -5°C. Buxar qazanı 
sistemdəki su temperaturu 4°C-dən aşağı 
düşdüksə pompanı və odluğu aktivləşdirən anti-
friz funskiyası ilə gəlir.
Bu anti-friz funksiyasına yalnış aşağıdakı 
hallarda zəmanət verilir:
- buxar qazanı qaz və elektrik mənbələrinə 

düzgün birləşdirildikdə;
- buxar qazanı daima enerji mənbəyinə qoşulu 

olduqda.
- buxar qazanının yanma bloku xətalı olmadıqda 

(Par. 2,4);
- buxar qazanının əsas komponentləri xətalı 

olmadıqda.
Bu şəraitlərdə buxar qazanı -5°C temperaturda 
donmanın qarşısını alır.

Minimum temperatur -15°C. Əgər buxar 
qazanı temperaturun -5°C-dən aşağı olduğu 
yerdə və qaz olmayan mühitdə quraşdırılarsa (və 
ya buxar qazanı xətalı yanma blokuna gedərsə), 
cihaz dona bilər.
Donma riskinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı 
qaydalara əməl edin:
- xüsusilə istilik sistemlərinə uyğun olan və 

zəmanətli istehsalçının istehsal etdiyi və istilik 
mübadiləsi və buxar qazanının digər hissələrini 
zədələməyəcək olan yaxşı keyfiyyətli anti-friz 
mayesi vasitəsilə mərkəzi istilik sistemini 
donmadan qoruyun.  Antifriz mayesi heç kəsin 
sağlamlığına ziyan vurmamalıdır. Sistemin 
saxlanmalı olduğu minimum temperaturun 
lazım olan faiz dərəcəsi ilə bağlı istehsalçının 
bu maye ilə əlaqədar təlimatları dəqiqliklə 
yerinə yetirilməlidir.  Sulu həllolmalar 2-ci 
sinif çirklənməsi olan su ilə edilməlidir.

Immergas buxar qazanlarının mərkəzi istilik 
sistemi üçün anti-fiiz mayesi  əsasında olan 
möhkəm etilen və propilen qlisol materialdan 
(qarışıqlar mükəmməl hazırlanmışsa) istifadə 
edilmişdir. 
Uzun müddətliliyi və quraşdırma üçün 
təchizatçının təlimatlarına əməl edin.
- Avadanlıqla birgə sorğu əsasında təchiz edilən 

alət dəstinə daxil olan (anti-friz alət dəsti) iki 
elektrik isidici elementdən ibarət aksesuar, 
müvafiq naqillər və termostat vasitəsilə yerli 
qaynar qu sistemini donmadan qoruyun 
(aksesuarın quraşdırma dəstinin bağlamasında 
qeyd edilmiş qaydaları diqqətlə oxuyun).

Buxar qazanının mühafizəsi yalnız aşağıdakılar 
zamanı təmin edilənlərdir:
- buxar qazanı qaz və elektrik mənbələrinə 

düzgün birləşdirildikdə;
- əsas keçirici daxil edildikdə;
- anti-friz dəstinin komponentləri qaydasında 

olduqda.
Bu şəraitlərdə buxar qazanı -15°C temperaturda 
donmanın qarşısını alır.
Elektrik mənbəyindəki nasazlıq və ya yuxarıda 
qeyd edilənlərə əməl edilməməsi zamanı yaranan 
xətalar zəmanətə daxil deyil.

Qeyd: əgər buxar qazanı temperaturun 0°C-də 
aşağı düşdüyü yerdə quraşdırılarsa, daxili qaynar 
su və mərkəzi isitmə sisteminin boruları təcrid 
edilməlidir.
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لوحة الرموز:

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

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

 “V” تعنى “التوصيل الكهريب”
 ملحوظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(

عمق	)ملم(عرض	)ملم(ارتفاع	)مم(

756440240

وصالت

ماء	غاز
شبكةصالحة	للشرب

GACAFRM

”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

2.1. األبعاد األساسية

3.1  حماية ضد التجمد
أقل درجة حرارة هي 5 درجات مئوية تحت الصفر.	طبقا	
ًللمعايير	التشغيلية	فإن	الغالية	مزودة	بوظيفة	حماية	ضد	
التجمد	تحافظ	على	عمل	المضخة	والموقد	عندما	تنخفض	

درجة	حرارة	الماء	داخل	الغالية	تحت	مستوى	ال	4	درجات	
مئوية.

ضمان	فاعلية	وعمل	وظيفة	الحماية	ضد	التجمد	مرتبط	
بتحقيق	ما	يلي:

-	إتمام	توصيل	الغالية	بشكل	صحيح	بدوائر	مصادر	
اإلمداد	بالغاز	وبالطاقة	الكهربائية؛

-	تزويد	الغالية	بالغاز	بشكل	مستمر؛
-	عدم	انسداد	أو	غلق		الغالية	وعدم	وجود	أي	خلل	عند	

إشعالها	)فقرة	4.2(;
-	عدم	وجود	أي	خلل	أو	تلف		في	أحد	مكونات	الغالية.

عند توافر هذه املعايري والحاالت، تصبح الغالية محمية ضد التجمد 

لغاية درجة حرارة - 5 درجات مئوية تحت الصفر.

أقل درجة حرارة هي 15 درجات مئوية تحت الصفر.	في	
حالة	تركيب	الغالية	في	مكان	تنخفض	درجة	الحرارة	فيه	
تحت	مستوى	5-	درجات	مئوية	تحت	الصفر	وفيه	يحدث	
أحياناً	نقص	في	اإلمداد	بالغاز	)أو	في	حالة	توقف	الغالية	
نتيجة	لعدم	االشتعال(،	يمكن	أن	يتسبب	كل	ذلك	في	تجمد	

الجهاز.
لتجنب التعرض لحدوث تجمد الجهاز، احرص عىل إتباع التعليامت 

اآلتية:

-		قم	بحماية	دائرة	التدفئة	من	التجمد	بوضع	سائل	مقاوم	
للتجمد	عالي	الجودة	في	هذه	الدائرة،	ومناسب	تماما	
لالستخدام	مع	األجهزة	الحرارية	وبضمان	الشركة	

المصنعة	بأنه	لن	يسبب	أضرارا	في	المبادل	الحراري	
أو	في	المكونات	األخرى	للغالية.	ينبغي	أن	يكون	السائل	
المقاوم	للتجمد	غير	ضار	بالصحة.	يجب	إتباع	تعليمات	
الشركة	المصنعة	للسائل	نفسه	فيما	يتعلق	بالنسبة	المئوية	

المطلوبة	مقارنة	مع	درجة	الحرارة	الدنيا	التي	تريد	
الحفاظ	على	التجهيز	بها.	يجب	عمل	محلول	مائي	بفئة	

تلوث	محتمل	للمياه	من	الفئة	2.
المواد	التي	تم	استخدامها	في	دائرة	التدفئة	الخاصة	بالغالية	

Immergas	تقاوم	سوائل	منع	التجمد	المحتوية	على	
جليكول	وبروبيلينيسي	)في	حالة	تجهيز	الخلطة	طبقا	للقواعد	

الصحيحة(.

لالستعالم	عن	مدة	العمر	االفتراضي	للجهاز	وعن	كيفية	
التخلص	منه،	يرجى	إتباع	تعليمات	الشركة	المصنعة.
-		قم	بحماية	دائرة	الماء	الساخن	من	التجمد	عن	طريق	
استخدام	أحد	الكماليات	التشغيلية	التي	يتم	التزويد	بها	
عند	الطلب	)المجموعة	المضادة	للتجمد(	المكونة	من	
دائرة	مقاومة	كهربائية	بها	مجموعة	كابالت	خاصة	

وتحتوى	على	ترموستات	يمكن	ضبطه	والتحكم	فيه	)قم	
بدقة	وعناية	بقراءة	تعليمات	التركيب	الموجودة	في	علبة	

مجموعة	الكماليات	التشغيلية	هذه(.
حامية الغالية من التعرض للتجمد ميكن أن يتحقق فقط يف حالة التأكد 

من تنفيذ األيت:

-  أنه قد تم توصيل الغالية بشكل صحيح بدائرة مصادر التزود 
بالطاقة الكهربائية؛

- أنه قد تم إدخال مفتاح إيقاف وتشغيل التيار الكهريب؛
-  أنه ال توجد أعطاب أو تلفيات يف مكونات املجموعة املضادة 

للتجمد.

عند توافر هذه الرشوط والحاالت الالزمة، تصبح الغالية محمية ضد 

التجمد حتى درجة حرارة - 15 درجات مئوية تحت الصفر.

يستثنى من الضامن تلك األرضار والتلفيات الناتجة عن انقطاع اإلمداد 

بالتيار الكهربايئ أو تلك الناتجة عدم احرتام ما تم ذكره يف هذا الشأن 

يف الصفحة السابقة.

مالحظة هامة:	في	حالة	تركيب	الغالية	في	األماكن	التي	
تنخفض	فيها	درجة	الحرارة	تحت	درجة	الصفر	المئوية،	
يصبح	من	المطلوب	القيام	بعملية	عزل	ألنابيب	التوصيل	

سواء	أنابيب	الماء	أو	التدفئة.
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1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ (ОПЦІЯ).
Підключення газу (пристрій категорії 
II2H3+).
Наші котли призначені для роботи на 
природному газі (G20) або на зрідженому 
нафтовому газі (ЗНГ). Трубопровід подачі 
повинен бути однаковим або більшим, ніж 
з'єднувальна трубка котла 3/4”G. До під'єд-
нання газу необхідно виконати ретельне вну-
трішнє 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 
настройки котла для того, щоб пристосувати 
його для використання іншого типу газу (див. 
конверсія пристроїв у разі зміни газу). Крім 
того, важливо перевірити динамічний тиск в 
мережі (метан або зріджений нафтовий газ), 
який ви збираєтеся використовувати для 
потужності котла. Він повинен відповідати 
нормі, бо якщо він є недостатнім, це може  
вплинути на потужність генератора, що 
призведе до незручностей для користувачів. 
Переконайтеся, що під'єднання газового 
клапана є правильним. Труба підведення 
газу повинна мати відповідні параметри, що 
задовольняють вимогам чинних норм для 
гарантії правильної подачі газу до пальника, 
включаючи умови максимальної потужності 
генератора, а також для гарантії належної екс-
плуатації пристрою (технічні дані). Система 
під'єднання повинна відповідати нормам.

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

Баки для зберігання (якщо газ подається з  
резервуару GPL/зрідженого пропану).
- Іноді нові резервуари для зберігання ЗНГ 

можуть містити інертний осад газу (азоту), 
що може призвести до змішування з газом, 
який подається на пристрій, і спричинити 
несправності у роботі.

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

Гідравлічне підключення.

Увага: щоб гарантія на первинний тепло-
обмінник залишалася в силі, перш ніж 
виконувати гідравлічні підключення до 
котла, ретельно очистіть всю теплову систему 
(трубопроводи, корпуси нагрівачів, тощо) за 
допомогою спеціальних засобів для витрав-
лювання або для видалення накипу, щоб 
звільнити їх від технологічних залишків, які 
можуть завадити справній роботі системи.

Як правило, рекомендується відповідна хі-
мічна обробка води системи опалення, щоб 
захистити систему та пристрій від накипу 
(наприклад, осадку кальцію) та інших видів 
забруднення та шкідливих відкладень.

Гідравлічні з'єднання слід виконувати раці-
онально, керуючись точками приєднання на 
шаблоні котла. Злив запобіжного клапану 
повинен бути під'єднаний до зливної лійки. 
Якщо ця рекомендація не буде виконана, і в 
разі активації запобіжного клапана примі-
щення буде залите водою, виробник котла 
відхиляє будь-яку відповідальність.

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

Увага: щоб зберегти якнайдовше термін 
служби та експлуатаційні характеристики 
пристрою, якщо вода має характеристики, 
які можуть призвести до утворення накипу, 
рекомендується встановлювати комплект 
"дозаторів поліфосфату".

Електричне підключення. Котел «Eolo 
Mythos 24 2 E» має ступінь захисту IPX5D 
для всього приладу. Електрична безпека 
пристрою гарантована тільки у тому випадку, 
якщо він добре з'єднаний з ефективною сис-
темою заземлення, яка виконана відповідно 
до діючих стандартів 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 відповід-
ність електромережі максимальній потуж-
ності пристрою, що зазначена на заводській 
табличці, встановленій на котлі.
Котли укомплектовані спеціальним кабе-
лем живлення типу “X” без розетки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такий ме-
режі повинен бути вимикач відключення від 
перенапруги  III категорії. У разі заміни кабе-
лю живлення звернутися до кваліфікованого 
уповноваженого фахівця (наприклад, до ав-
торизованого Технічного Сервісу Immergas).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі необхідності заміни плавких запо-
біжників мережі на платі регулювання, слід 
використовувати швидкі плавкі запобіжники 
на 3,15 A. Для загального блоку живлення від 
мережі, не бажано використовувати адап-
тери, перехідники, трійники і подовжувачі.
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лем живлення типу “X” без розетки. Шнур 
живлення повинен бути підключений до 
мережі 220 В ± 10% / 50 Гц LN в залежності 
від полярності і заземлення , у такий ме-
режі повинен бути вимикач відключення від 
перенапруги  III категорії. У разі заміни кабе-
лю живлення звернутися до кваліфікованого 
уповноваженого фахівця (наприклад, до ав-
торизованого Технічного Сервісу Immergas).
Кабель живлення повинен вкладатися як 
зазначено (Мал. 1-3).
У разі необхідності заміни плавких запо-
біжників мережі на платі регулювання, слід 
використовувати швидкі плавкі запобіжники 
на 3,15 A. Для загального блоку живлення від 
мережі, не бажано використовувати адап-
тери, перехідники, трійники і подовжувачі.

КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ
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1.4 BAĞLANTILAR (OPSİYONEL).
Gaz bağlantısı (II2H3+ kategorisi cihaz).
Kombilerımız doğalgaz (G20) veya L.P.G. ile 
çalıştırılmak üzere imal edilmiştir. Beslenme 
borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit ya 
da daha büyük olması gerekmektedir.Gaz bağ-
lantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve boruları 
içerisinde ileride kombinin veriminin düşmesine 
neden olabilecek tüm kalıntıların temizlenmesi 
gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan gazın kombi 
için öngörülen türde olduğunu kontrol etmek 
gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde yer alan 
etikete bakınız). Farklılık olması halinde kombi 
üzerinde müdahale yapılarak diğer cins gaza 
uydurulması gerekir (gaz değişimi durumunda 
cihazların dönüşümüne bakınız). Ayrıca yetersiz 
olması halinde jeneratörün gücünü etkileyebile-
cek ve kullanıcıya zorluklar yaratabilecek, kom-
binin beslenmesinde kullanılacak ağ dinamik 
basıncının da (doğalgaz veya G.P.L.) kontrol 
edilmesi gerekir. 
Gaz musluğu bağlantısının doğru yapıldığından 
emin olun. Yanıcı gaz sürücü borusu, kombi 
azami güç koşullarındayken dahil yakıcıya doğru 
gaz miktarını iletebilmesi ve cihazın verimliliğini 
garantilemek için tam olarak yürürlükteki tali-
matlar 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.

Hidrolik bağlantısı.

Dikkat: kombi bağlantılarını yapmadan önce 
yoğuşma modülü üzerine garanti hakkının yiti-
rilmemesi için termik tesisatın (boru döşemeleri, 
ısıtıcı gövdeler, vs..) uygun temizlik maddeleri 
veya kombinin iyi çalışmasını engelleyebilecek 
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, kombinin şablonu üzerin-
deki askılar kullanılarak mantıklı bir şekilde 
izlenmelidir. Kombinin güvenlik valfı tahliyesi 
bir tahliye hunisine bağlı olmalıdır. Aksi takdirde 
tahliye valfı, su taşkınına sebep olursa, kombi 
üreticisi sorumlu olmayacaktır.

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

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. “Eolo Mythos 24 2 E” kom-
bisi tüm cihaz için IPX5D koruma derecesine 
sahiptir. Bu cihazın elektrik güvenliği ancak 
cihazın yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde 
yeterli bir topraklı hatta doğru bir şekilde ve yü-
rürlükteki 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, kombi üzerinde 
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından ab-
sorve edilebilir maksimum güce uygun olduğunu 
kontrol edin.
Kombiler, “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 Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).
Güç kaynağı kablosunun belirtilmiş güzergahı 
takip etmesi gerekmektedir (Şek. 1-3).
Ayarlama şemasında şebeke sigortasını değiştir-
mek gerektiğinde, 3,15A hızlı sigorta kullanın. 
Cihazın genel elektrik şebekesinden beslenmesi 
için adaptör, çoklu prizler ve uzatma kablolarının 
kullanılmasına izin verilmez.

GÜÇ KABLOSU
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1.4 CONEXIONES (OPCIONAL).
Conexión gas (Aparato categoría II2H3+).
Nuestras calderas están fabricadas para funcionar 
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, ya que una presión insuficiente 
puede afectar al rendimiento del generador y por 
lo tanto producir molestias al usuario. 
Comprobar que la conexión de la llave del gas es 
correcta. 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 técnicos). 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.

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 cone-
xión indicados por la plantilla de la caldera. La 
descarga de la válvula de seguridad de la caldera 
se debe empalmar a un embudo de descarga. En 
caso contrario, si la válvula de descarga actuara 
e inundara el local, el fabricante 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.

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 “Eolo Mythos 
24 2 E” cuenta en todo el aparato con un grado 
de protección IPX5D. 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 
datos situada en la caldera.
Las calderas se entregan con un cable de alimen-
tación especial, de tipo “X” sin enchufe. El cable 
de alimentación debe ser conectado a una red de 
230V ±10% / 50Hz, respetando la polaridad L-N 
y la conexión de tierra , la red debe disponer 
de desconexión omnipolar con categoría de so-
bretensión 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 reco-
rrido 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 permitido el uso de adapta-
dores, tomas múltiples o alargadores.

CABLE DE ALIMENTACIÓN
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ).

Подключение к газовой магистрали (При-
бор категории II2H3+).
Наши котлы разработаны для работы на 
метане (G20) или на сжиженном нефтяном 
газе (СНГ). Диаметр подающей трубы дол-
жен быть большим или равным диаметру 
соединительного патрубка котла 3/4”G. Перед 
осуществлением подсоединения к газовой 
магистрали следует произвести тщательную 
очистку всех труб, служащих для подачи газа 
из нее к котлу, с целью удаления возможных 
загрязнений, которые могут помешать его 
правильному функционированию. Следует 
также убедиться в том, что газ в ней соот-
ветствует тому, для которого разработан 
котел (см. табличку номинальных данных, 
помещенную на панели котла). В противном 
случае следует произвести модификацию 
котла для его адаптации к другому типу 
газа (см. “Модификация устройств в случае 
изменения типа газа”). Следует также заме-
рить динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания котла, и убе-
диться в его соответствии требованиям, так 
как недостаточная величина давления может 
сказаться на мощности агрегата и привести к 
проблемам для пользователя. 
Убедитесь в правильности подсоединения 
газового вентиля. 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 изго-
товлен 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, может произойти страти-
фикация компонентов смеси. Это может 
вызвать изменение теплопроизводитель-
ности  выделяемой смеси, а в последствии 
и изменение эксплуатационных качеств 
аппарата.

Гидравлическое соединение.

Внимание: перед тем как произвести под-
соединение котла, для сохранения гарантии 
первичного теплообменника, аккуратно 
очистить всю тепловую установку  (трубо-
проводную сеть, нагревающие тела и т.д.) 
соответствующими декапирующими сред-
ствами или антинакипинами в состоянии 
удалить загрязнения, которые могут ухуд-
шить работу 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 котла. Выход пре-
дохранительного клапана котла должен быть 
подключён к сточной воронке. В противном 
случае, если срабатывание спускного клапана 
приведет к затоплению помещения, изгото-
витель котла не будет нести ответственность.

Внимание: изготовитель не отвечает за урон, 
нанесённый установкой автоматических 
наполнителей.  

Внимание: чтобы обеспечить длительный 
срок службы котла, 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. Котел 
“Eolo Mythos 24 2 E” имеет класс защиты 
IPX5D, действительный для всего агрегата. 
Электрическая безопасность агрегата обе-
спечивается только при его подсоединении 
к контуру заземления, выполненному 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 котла.
Котлы поставляются со шнуром электропи-
тания “X” без вилки. Кабель электропитания 
должен быть включен в электрическую сеть 
напряжением 230 В ±10% и частотой 50 Гц с 
соблюдением полярности L-N и заземления 

, на данной сети должен быть предусмо-
трен всеполярный выключатель III категории 
перенапряжения. В случае замены кабеля 
питания обратиться в специализированную 
компанию (например, в Авторизованный 
Сервисный центр Immergas).
Кабель электропитания должен быть проло-
жен в соответствии с указаниями (рис. 1-3).
В случае необходимости замены плавкого 
предохранителя на регулировочном блоке ис-
пользуйте быстродействующий предохрани-
тель на силу тока 3,15A. При подсоединении 
котла к сети электропитания запрещается 
использовать переходники, многоместные 
розетки, и удлинители.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ
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1.4 BRANCHEMENTS (OPTION).
Raccordement au gaz (Appareil catégorie II2H3+).
Nos chaudières sont fabriquées pour fonction-
ner avec du gaz méthane (G20) ou du G.P.L. La 
tuyauterie d'alimentation doit être égale ou su-
périeure 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 combustible afin 
d'enlever les éventuels résidus qui pourraient 
compromettre le bon fonctionnement de la 
chaudière. Contrôler aussi que le gaz distribué 
corresponde à celui pour lequel la chaudière a été 
conçue (voir la plaque des données située sur la 
chaudière). S'ils sont différents, il est nécessaire 
d'intervenir sur la chaudière pour une adapta-
tion à un autre type de gaz (voir conversion des 
appareils en cas de changement de gaz.) Il est im-
portant de plus 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 : si elle est insuffisante elle peut avoir 
des conséquences sur la puissance du générateur 
en provoquant des difficultés à l'usager. 
S'assurer que le branchement du robinet de gaz 
s'effectue correctement. Le tuyau d'adduction du 
gaz combustible doit être dimensionné correcte-
ment en fonction des règlementations en vigueur 
afin de garantir le débit correct du gaz au brûleur 
même dans les conditions de puissance maxi-
mum du générateur et de garantir les prestations 
de l'appareil (données techniques.) Le système de 
jonction doit être conforme aux normes.

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

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

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

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

Branchement hydraulique.

Attention : avant d'effectuer les branchements de 
la chaudière, afin de ne pas faire déchoir la ga-
rantie sur l'échangeur primaire, laver soigneuse-
ment 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 
branchée à un entonnoir d'évacuation. 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.

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 des incrustations de calcaire.

Branchement électrique. La chaudière «  Eolo 
Mythos 24 2 E » a pour tout l'appareil un indice 
de protection IPX5D. 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'alimen-
tation spécial de type « X » sans fiche. Le câble 
d'alimentation doit être branché à un réseau de 
230 V ±10 % / 50 Hz en respectant la polarité L-N 
et le branchement de terre , sur ce réseau une 
déconnexion unipolaire avec une catégorie de 
surtension de classe III doit être prévue. En cas de 
remplacement du câble d'alimentation, contacter 
une entreprise qualifiée (par exemple le Service 
d'Assistance Technique Autorisé Immergas.)
Le câble d'alimentation doit respecter le parcours 
prescrit (Fig. 1-3).
Si l'on doit 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'adap-
tateurs, de prises multiples et de rallonges est 
interdite.

CÂBLE D’ALIMENTATION
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1.4 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 name 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 be in compliance, as 
insufficient levels can reduce generator output 
and cause malfunctions. 
Ensure correct gas cock connection. The gas sup-
ply pipe must be suitably dimensioned according 
to current regulations in order to guarantee cor-
rect gas flow rate 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 was designed 
to operate with combustible gas free of impuri-
ties; 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.

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 wa-
ter 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 a draining funnel. Otherwise, the manu-
facturer declines any responsibility in case of 
flooding if the drain valve cuts in.

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

Attention: to preserve the duration and the ef-
ficiency features of the appliance, in the presence 
of water whose features can lead to the deposit 
of limescale, installation of the “polyphosphate 
dispenser” kit is recommended.

Electrical connection. The "Eolo Mythos 24 2 
E" boiler has an IPX5D protection rating for the 
entire appliance. Electrical safety of the appliance 
is reached only when it is correctly connected to 
an efficient earthing system as specified by cur-
rent 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 cor-
responds to maximum absorbed power specifi-
cations as shown on the boiler data nameplate.
Boilers are supplied complete with an “X” type 
power cable without plug. The power supply 
cable must be connected to a 230V ±10% / 50Hz 
mains supply respecting L-N polarity and earth 
connection; , this network must also have a 
multi-pole circuit breaker with class III 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 3.15A quick-blow fuse. For the main 
power supply to the appliance, never use adapt-
ers, multiple sockets or extension leads.
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1.4 ПАДЛУЧЭННІ (ОПЦЫЯ).
Падлучэнне да газавай магістралі (Прыбор 
катэгорыі II2H3+).
Нашы катлы былі распрацаваны для работы 
не метане (G20) ці С.У.Г. (G.P.L.). Дыяметр 
падаючшай трубы павінен быць больш ці 
роўным дыяметру злучальнага патрубка катла 
3/4”G. Перад ажыццяўленнем падлучэння да 
газавай магістралі варта правесці пільную 
ачыстку ўсіх труб, служачых для падачы 
газу да катла, з мэтай выдалення магчымых 
забруджванняў, якія могуць перашкодзіць 
правільнаму функцыя-наванню катла. 
Акрамя таго варта пераканацца, што тып 
падаваемага газу адпавядае таму тыпу газу, 
для якога быў распрацаваны кацёл (гл. 
таблічку намінальных даных, указаных 
на панэлі катла). У адваротным выпадку 
неабходна правесці мадыфікацыю катла для 
яго адаптацыі да іншага тыпу газу (гл. пра 
мадыфікацыю прыстасавання ў выпадку 
змены газу). Акрамя таго важна замераць 
дынамічны ціск у магістралі (метану ці 
С.У.Г.), ад якой ажыццяўляецца сілкаванне 
катла, і пераканацца ў яго адпаведнасці 
патрабаванням, бо недастатковае значэнне 
ціску можа адбіцца на магутнасці генератара 
і выклікаць праблемы для карыстача. 
Пераканайцеся ў карэктнасці падлучэння 
газавага вентыля. Труба падачы гаручага 
газу павінна мець памеры, адпавядаючые 
дзеючым нарматывам, каб гарантаваць 
неабходны расход газу, які падаецца на 
гарэлку, нават пры максiмальнай магутнасці 
генератара і забяспечываць эксплуатацыйныя 
характарыстыкі прыстасавання (тэхнічныя 
характарыстыкі). Ужывальныя злучэнні 
павінны адпавядаць дзеючым нормам.

Якасць гаручага газу. Прыстасаванне 
было распрацавана для работы на гаручым 
газе, пазбаўленым прымесі; у адваротным 
выпадку неабходна ўстанавіць адпаведныя 
фільтры непасрэдна перад устаноўкай, каб 
забяспечыць чысціню гаручага газу.

Рэзервуары для захоўвання (у выпадку
сілкавання ад накапляльнай сістэмы СУГ).
- Ёсць верагоднасць, што новыя рэзервуары 

для захоўвання СУГ могуць змяшчаць 
уляганні інэртнага газу (азот), якія 
збядняюць сумесь, прызначаную для 
прыстасавання, выклікаючы непаладкі ў 
функцыянаванні.

- Па прычыне складу сумесі СУГ можна 
правесці праверку на працягу перыяду 
захоўвання ў рэзервуары расслаення 
кампанентаў сумесі. Гэта можа выклікаць 
змену цяплопрадукцыйнасці сумесі, 
прызначанай для прыс т асав ання і 
у  д а ле й ш ы м  с п ры я ц ь  зме на м  я г о 
эксплуатацыйных якасцяў.

Гідраўлічнае злучэнне.

Увага: перш тым як зрабіць падлучэнне 
катла для захавання дзейснасці гарантыі 
першаснага цеплаабменніка старанна 
ачысціце тэрмаустаноўку (трубаправод, 
награвальныя целы і г. д.) спецыяльнымі 
ачышчальнымі сродкамі ці растваральнікамі 
накіпу, якія могуць выдаліць магчымыя 
забруджванні, якія могуць паўплываць на 
функцыянальнасць катла.

Правіламі прапісана хімічная апрацоўка 
вады тэрмаустаноўкі з мэтай аховы сістэмы 
і прыстасавання ад накіпу (да прыкладу, 
вапнавых адкладаў), утварэнню бруду і 
іншых шкоднасных адкладаў.

Гідраўлічныя злучэнні павінны быць 
праведзены рацыянальна, выкарыстоўваючы 
злучэнні на шаблоне катла. Выхад ахоўнага 
клапана катла павінен быць падлучаны да 
сцёкавай варонкі. У адваротным выпадку, 
калі спускны клапан прывядзе да затаплення 
памяшкання, вырабляльнік катла не будзе 
несці адказнасць.

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

Увага: каб павялічыць тэрмін службы і 
захаваць эфектыўныя характарыстыкі 
прыстасавання, рэкамендуецца ўстаноўка 
камплекта “дазатар поліфасфатаў” пры 
выкарыстанні вады, характарыстыкі якой 
могуць справакаваць утварэнне вапнавых 
адкладаў.

Падлучэнне да электрасеткі. Кацёл “Eolo 
Mythos 24 2 E для ўсяго абсталявання мае 
клас аховы IPX5D. Электрычная бяспека 
прыстасавання забяспечваецца толькі пры 
яго падлучэнні да контуру зазямлення, 
выкананаму ў адпаведнасці з дзеючымі 
нормамі 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.

Акрамя таго неабходна пераканацца, што 
параметры электрасеткі адпавядаюць 
максіма льнай рас ходнай магу тнасці 
прыстасавання, паказанай у таблічцы 
н а м і н а л ь н ы х  д а н ы х  н а  ў н у т р а н а й 
паверхні катла. Катлы ўкамплектаваны 
токаправодным кабелем тыпу “X” без 
вілкі. Кабель павінен быць падлучаны 
да  элект рычнай се ткі  напру жаннем 
230V ±10% / 50Hz з прытрымліваннем 
палярнасці L-N і зазямлення ,  на 
гэтай сетцы павінен быць прадугледжаны 
а д н о п а з i ц ы й н ы  п е р а к л ю ч а л ь н i к  з 
катэгорыяй перанапружання III. У выпадку 
замены токаправоднага кабеля зверніцеся 
да кваліфікаванага спецыяліста (напрыклад, 
з  Аў тарызаванай Службы Тэхнічнай 
Падтрымкі Immergas).

Токопоправодны кабель павінен быць прак 
ладзены ў адпаведнасці з рэкамендацыямі. 
(Мал. 1-3).
У выпадку неабходнасці замены плаўкага 
з а с це р а г а л ь н і к а  на  р эг ул я в а л ь н ы м 
блоку, выкарыстоўвайце хуткадзейныя 
засцерагальнікі на сілу току 3,15A. Пры 
падлучэнні катла да электрасеткі не 
дапушчаецца выкарыстанне перахаднікоў, 
шайбаў, прызначаных адначасова для 
некалькіх прыстасаванняў, і падаўжальнікаў.
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1.4 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. 
Qaz ventilinin düzgün birləşdirilməsini təmin 
edin. 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. 

Hidravlik əlaqə.

Diqqət:  i s t i l ik  mübadilə  zəmanət inin 
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.

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

Elektrik birləşmələr.  The Eolo Mythos 24 
2E buxar qazanı IPX5D 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 
dəyişdir i lən zaman 3,15A cəldzərbəl i 
qoruyucudan istifadə edin. Avadanlığın əsas 
enerji mənbəyi üçün heç zaman adapterlərdən, 
çoxçıxışlı  patronlardan və ya elektrik 
uzadıcılardan istifadə etməyin. 

elektrik kabel
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لوحة الرموز:

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

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

 “V” تعنى “التوصيل الكهريب”
 ملحوظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري(

عمق	)ملم(عرض	)ملم(ارتفاع	)مم(

756440240

وصالت

ماء	غاز
شبكةصالحة	للشرب

GACAFRM

”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

2.1. األبعاد األساسية

3.1  حماية ضد التجمد
أقل درجة حرارة هي 5 درجات مئوية تحت الصفر.	طبقا	
ًللمعايير	التشغيلية	فإن	الغالية	مزودة	بوظيفة	حماية	ضد	
التجمد	تحافظ	على	عمل	المضخة	والموقد	عندما	تنخفض	

درجة	حرارة	الماء	داخل	الغالية	تحت	مستوى	ال	4	درجات	
مئوية.

ضمان	فاعلية	وعمل	وظيفة	الحماية	ضد	التجمد	مرتبط	
بتحقيق	ما	يلي:

-	إتمام	توصيل	الغالية	بشكل	صحيح	بدوائر	مصادر	
اإلمداد	بالغاز	وبالطاقة	الكهربائية؛

-	تزويد	الغالية	بالغاز	بشكل	مستمر؛
-	عدم	انسداد	أو	غلق		الغالية	وعدم	وجود	أي	خلل	عند	

إشعالها	)فقرة	4.2(;
-	عدم	وجود	أي	خلل	أو	تلف		في	أحد	مكونات	الغالية.

عند توافر هذه املعايري والحاالت، تصبح الغالية محمية ضد التجمد 

لغاية درجة حرارة - 5 درجات مئوية تحت الصفر.

أقل درجة حرارة هي 15 درجات مئوية تحت الصفر.	في	
حالة	تركيب	الغالية	في	مكان	تنخفض	درجة	الحرارة	فيه	
تحت	مستوى	5-	درجات	مئوية	تحت	الصفر	وفيه	يحدث	
أحياناً	نقص	في	اإلمداد	بالغاز	)أو	في	حالة	توقف	الغالية	
نتيجة	لعدم	االشتعال(،	يمكن	أن	يتسبب	كل	ذلك	في	تجمد	

الجهاز.
لتجنب التعرض لحدوث تجمد الجهاز، احرص عىل إتباع التعليامت 

اآلتية:

-		قم	بحماية	دائرة	التدفئة	من	التجمد	بوضع	سائل	مقاوم	
للتجمد	عالي	الجودة	في	هذه	الدائرة،	ومناسب	تماما	
لالستخدام	مع	األجهزة	الحرارية	وبضمان	الشركة	

المصنعة	بأنه	لن	يسبب	أضرارا	في	المبادل	الحراري	
أو	في	المكونات	األخرى	للغالية.	ينبغي	أن	يكون	السائل	
المقاوم	للتجمد	غير	ضار	بالصحة.	يجب	إتباع	تعليمات	
الشركة	المصنعة	للسائل	نفسه	فيما	يتعلق	بالنسبة	المئوية	

المطلوبة	مقارنة	مع	درجة	الحرارة	الدنيا	التي	تريد	
الحفاظ	على	التجهيز	بها.	يجب	عمل	محلول	مائي	بفئة	

تلوث	محتمل	للمياه	من	الفئة	2.
المواد	التي	تم	استخدامها	في	دائرة	التدفئة	الخاصة	بالغالية	

Immergas	تقاوم	سوائل	منع	التجمد	المحتوية	على	
جليكول	وبروبيلينيسي	)في	حالة	تجهيز	الخلطة	طبقا	للقواعد	

الصحيحة(.

لالستعالم	عن	مدة	العمر	االفتراضي	للجهاز	وعن	كيفية	
التخلص	منه،	يرجى	إتباع	تعليمات	الشركة	المصنعة.
-		قم	بحماية	دائرة	الماء	الساخن	من	التجمد	عن	طريق	
استخدام	أحد	الكماليات	التشغيلية	التي	يتم	التزويد	بها	
عند	الطلب	)المجموعة	المضادة	للتجمد(	المكونة	من	
دائرة	مقاومة	كهربائية	بها	مجموعة	كابالت	خاصة	

وتحتوى	على	ترموستات	يمكن	ضبطه	والتحكم	فيه	)قم	
بدقة	وعناية	بقراءة	تعليمات	التركيب	الموجودة	في	علبة	

مجموعة	الكماليات	التشغيلية	هذه(.
حامية الغالية من التعرض للتجمد ميكن أن يتحقق فقط يف حالة التأكد 

من تنفيذ األيت:

-  أنه قد تم توصيل الغالية بشكل صحيح بدائرة مصادر التزود 
بالطاقة الكهربائية؛

- أنه قد تم إدخال مفتاح إيقاف وتشغيل التيار الكهريب؛
-  أنه ال توجد أعطاب أو تلفيات يف مكونات املجموعة املضادة 

للتجمد.

عند توافر هذه الرشوط والحاالت الالزمة، تصبح الغالية محمية ضد 

التجمد حتى درجة حرارة - 15 درجات مئوية تحت الصفر.

يستثنى من الضامن تلك األرضار والتلفيات الناتجة عن انقطاع اإلمداد 

بالتيار الكهربايئ أو تلك الناتجة عدم احرتام ما تم ذكره يف هذا الشأن 

يف الصفحة السابقة.

مالحظة هامة:	في	حالة	تركيب	الغالية	في	األماكن	التي	
تنخفض	فيها	درجة	الحرارة	تحت	درجة	الصفر	المئوية،	
يصبح	من	المطلوب	القيام	بعملية	عزل	ألنابيب	التوصيل	

سواء	أنابيب	الماء	أو	التدفئة.
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4.1 التوصيالت )اختياري(
) II2H3+ توصيل الغاز )جهاز فئة

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	3/4 
G	”.	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	لشبكة	الغاز	
)الغاز	الطبيعي	أو	غاز	البترول	المسال	G.P.L(	بحيث	يتم	
التأكد	من	كونه	مناسباً	ليستخدم	لتزويد	الغالية	بالغاز	بشكل	
مطابق	لمواصفاتها،	في	حالة	وجود	نقص	في	قوة	ضغط	

الغاز	فإن	ذلك	قد	يؤثر	سلباً	على	قوة	المولد	في	الغالية	وعلى	
المستخدم	نفسه.	

يجب	التأكد	من	أن	توصيل	الغاز	بالغالية	قد	تم	بالشكل	
الصحيح.	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 البترول المسال

-	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.

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

التوصيل الهيدروليكي )توصيل المياه(.
انتبه:	قبل	القيام	بعمليات	التوصيل	الخاصة	بالغالية	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	بمحقن	التصريف.	وإال	فإن	الشركة	المصنعة	
غير	مسئولة	بتاًتا	عن	أي	إضرار	تحدث	نتيجة	لعدم	التوصيل	

الصحيح	لصمام	التصريف	وفي	حالة	طوافان	المياه.

نتبه:	انتبه:	ال	تتحمل	الشركة	المصنعة	أية	مسئولية	عن	
األضرار	التي	تسببها	التعبئة	التلقائية	التي	ال	تحمل	عالمة	

الشركة

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.

التوصيل الكهربي.	تتميز	الغالية																									
	.IPX4D	الحماية	بدرجة	”Eolo Mythos 24 2 E“

السالمة	والحماية	الكهربائية	الخاصة	بالغالية،	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:	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.
	”X“	نوعية	خاص	تيار	توصيل	بكابل	الغاليات	تزويد	تم
بدون	قابس.	يجب	توصيل	كابل	التغذية	بالتيار	بشبكة	تيار	

  L-N	باستقطاب	Hz 50	\	10±	%	فولت	230		رئيسي
،	كما	أن	شبكة	التيار	يجب	 و	بوجود	طرف	أرضى	
أن	تكون	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	

.)IMMERGAS	المعتمد
يجب	وضع	كابل	توصيل	التيار	في	مكانه	ومساره	الصحيحين	

المحددين	)الشكل	1ـ3(.
في	حالة	الرغبة	في	استبدال	فيوز	الشبكة	الخاصة	بلوحة	

التحكم	والضبط	،	فإنه	يجب	استخدام	فيوز	3,15A		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.
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1.5 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

Котельний агрегат передбачає при бажанні 
використання хронотермостатів в приміщен-
ні та дистанційних команд, що надаються у 
вигляді додаткового комплекту. (Мал. 1-4)
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
усього лише 2 проводами. Уважно прочитай-
те інструкції з установки та експлуатації, що 
містяться в комплекті приладдя.
• Цифровий хронотермостат Immergas 

Ввімкн.Вимкн. Хронотермостат дозволяє:
 - встановити значення температури примі-

щення: одне на протязі дня (температура 
комфорту) та друге на протязі ночі (зни-
жена температура);

 - встановити тижневу програму з 4 вмикан-
нями та вимиканнями на добу;

 - вибрати режим роботи з кількох можли-
вих:

 - ручний режим (з регульованою темпера-
турою).

 - автоматичний режим (з заданою програ-
мою).

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

 Для живлення хронотермостату знадо-
бляться 2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

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

Електричне підключення CARV2 або хроно-
термостату On/Off (опція). Наступні опера-
ції повинні проводитися після відключення 
напруги живлення. 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 Ввімкн/Вимкн 
(On/Off) є "чистим", незалежним від напруги 
в мережі, інакше може пошкодитися елек-
тронна плата регулювання. У разі його ви-
користання, CARV2  повинен приєднуватися 
до затискачів 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 на електронній платі, звертаючи увагу на 
те, щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, слід 
обов'язково забезпечити наявність двох 
окремих ліній згідно діючих норм щодо елек-
тричних схем та установок. Усі трубопроводи 
котла ні в якому разі не повинні використо-
вуватися як заземлення електричної або 
телефонної лінії. Отже до підключення елек-
тричного живлення котла слід переконатися 
в дотриманні цієї умови.
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1.5 ДИСТАНЦІЙНІ КОМАНДИ 
ТА ХРОНОТЕРМОСТАТИ В 
ПРИМІЩЕННІ (ОПЦІЯ).

Котельний агрегат передбачає при бажанні 
використання хронотермостатів в приміщен-
ні та дистанційних команд, що надаються у 
вигляді додаткового комплекту. (Мал. 1-4)
Всі хронотермостати Immergas під'єднуються 
усього лише 2 проводами. Уважно прочитай-
те інструкції з установки та експлуатації, що 
містяться в комплекті приладдя.
• Цифровий хронотермостат Immergas 

Ввімкн.Вимкн. Хронотермостат дозволяє:
 - встановити значення температури примі-

щення: одне на протязі дня (температура 
комфорту) та друге на протязі ночі (зни-
жена температура);

 - встановити тижневу програму з 4 вмикан-
нями та вимиканнями на добу;

 - вибрати режим роботи з кількох можли-
вих:

 - ручний режим (з регульованою темпера-
турою).

 - автоматичний режим (з заданою програ-
мою).

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

 Для живлення хронотермостату знадо-
бляться 2 лужні батарейки 1,5В типу LR 6;

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

Електричне підключення CARV2 або хроно-
термостату On/Off (опція). Наступні опера-
ції повинні проводитися після відключення 
напруги живлення. 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 Ввімкн/Вимкн 
(On/Off) є "чистим", незалежним від напруги 
в мережі, інакше може пошкодитися елек-
тронна плата регулювання. У разі його ви-
користання, CARV2  повинен приєднуватися 
до затискачів 40 та 41, усунувши перемичку 
X40 на електронній платі, звертаючи увагу на 
те, щоб не переплутати полярність з'єднань 
(Мал. 3-2). З'єднання з невірною полярністю 
не призводить до пошкодження CARV2, але 
при цьому він не працює. До котельної уста-
новки можна під’єднати лише один пульт 
дистанційного управління.

Важливо: у разі використання CARV2, слід 
обов'язково забезпечити наявність двох 
окремих ліній згідно діючих норм щодо елек-
тричних схем та установок. Усі трубопроводи 
котла ні в якому разі не повинні використо-
вуватися як заземлення електричної або 
телефонної лінії. Отже до підключення елек-
тричного живлення котла слід переконатися 
в дотриманні цієї умови.
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1.5 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ORTAM KRONOTERMOSTATI 
(OPSİYONEL).

Kombi cihazı, 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 okuyunuz.
• Dijital kronotermostat Immergas On/Off. 

Kronotermostat aşağıda belirtilen işlemlerin 
yapılabilmesine olanak sağlar:

 - biri gündüz (konfor sıcaklığı) diğeri 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;
• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2). Kumanda 

paneli, kullanıcıya önceki maddede berlitilen 
fonksiyonların yanı sıra, cihazın kurulduğu 
yerden kıpırdama gereksinimi olmadan 
önceden ayarlanan parametrelerde rahatça 
işlem yapma fırsatıyla termik sistemnin ve 
cihazın çalışmasıyla ilgili tüm önemli bilgi-
leri kontrol altında ve özellikle elinin altında 
bulundurmasını sağlar. Panel, kombinin olası 
işlev anormalliklerini ekranda görüntülemek 
için bir oto-teşhis ile donatılmıştır. Uzak 
panel üzerine yerleştirilmiş sıcaklık krono-
termostatı,tesisatın gidiş sıcaklığını ısıtılacak 
ortamın gerçek ihtiyacına göre uyarlamaya izin 
vererek arzu edilen ortam sıcaklık değerini en 
yüksek hassasiyet ile elde eder ve böylelikle 
olası işletme masraflarından tasarruf sağlar. 
CARV2doğrudan doğruya kombi aynı 2 teller 
aracılığıyla desteklenmektedir kombi ve cihaz 
arasında veri aktarımı için hizmet ediyorlar.

Elektrik bağlantısı CARV2 veya krono-termos-
tat On/Off (Opsiyonel). 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 ediniz, böyle olmaması halinde elektronik 
ayar kartı hasar görebilir. CARV2 , 40 ve 41 kelep-
çelerine, bağlantılardaki kutupluluğu değiştirme-
meye dikkat ederek elektronik kartta bulunan 
köprüyü X40 çıkararak bağlanmalıdır (Şek. 3-2). 
Hatalı bir kutup bağlantısı halinde CARV2 zarar 
görmemekle beraber, çalışmaz. Kombi cihazına 
tek bir uzaktan kumanda cihazını bağlanabilir.

Önemli: CARV2 kullanılması halinde elektrik 
tesisatları konusundaki yürürlükte bulunan yasal 
düzenlemeler gereğince iki ayrı hat bulundurul-
ması zorunluluğu mevcuttur. Kombinin hiçbir 
boru veyahut da hortumunun elektrik veyahut 
da telefon toprak hattı olarak kullanılmasına 
müsaade edilemez. Bundan kombinin elektrik 
bağlantıları yapılmadan önce emin olunmalıdır.
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1.5 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 Immergas On/Off. El 

cronotermostato permite:
 - configurar dos valores de temperatura 

ambiente: 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;

• Mando amigo remotoV2 (CARV2). El panel de 
mando, además de las funciones ilustradas 
anteriormente, permite al usuario controlar y 
tener al alcance de la mano todas las informa-
ciones 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 funcionamiento 
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 consecuen-
temente un ahorro evidente en el costo de ges-
tión. El CARV2 es alimentado directamente por 
la caldera mediante los 2 cables que transmiten 
datos entre la caldera y el dispositivo.

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.
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1.5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Котел 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, 
прилагаемую к дополнительному комплекту.
• Цифровой хронотермостат Immergas Вкл/

Выкл. Хронотермостат позволяет:
 - установить два значения температуры 

окружающей среды: одно для дня (ком-
фортная температура) и одно 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 ДругV2 (CARV2). 
Панель Управления позволяет пользовате-
лю кроме вышеуказанных функций, иметь 
под контролем, а главное под рукой, всю 
необходимую информацию относительно 
работы агрегата и термической установки 
с возможностью заменить в любой момент 
предварительно введённые параметры, 
не перемещаясь при этом туда, где был 
установлен агрегат. Панель оснащена само-
контролем, который отображает на дисплее 
все возможные неполадки работы котла. 
Климатический хронотермостат встроен в 
панель дистанционного управления и по-
зволяет регулировать температуру подачи 
установки, в зависимости от необходимо-
сти отопления помещения, таким образом, 
чтобы получить требуемую температуру 
помещения с высокой точностью, а значит 
и с очевидной экономией затрат. CARV2 пи-
тается непосредственно от котла с помощью 
тех же 2 проводов, которые служат для пере-
дачи данных между котлом и устройством.

Электрическое подключение CARV2или хро-
нотермостата Вкл/Выкл (Опция). Нижеопи-
санные операции должны быть произведены, 
после отключения напряжения от агрегата. 
Хронотермостат помещения Вкл/Выкл под-
ключается к клеммам  40 и 41, удаляя пере-
мычку 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 подключается CARV2 , 
необходимо подключить его к клеммам 40 
и 41, удаляя перемычку X40 на электронной 
плате, следует проявить особое внимание, 
чтобы не перепутать полярность соединений 
(Илл. 3-2). Подключение к неправильной 
фазе, хотя и не наносит ущерб Дистанцион-
ному Управлению ДругV2, но препятствует его 
работе. К котлу 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 котла никогда не долж-
ны использоваться, как клеммы заземления 
электропроводки или телефонной линии. 
Убедиться в этом перед электрическим под-
ключением котла.
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1.5 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 Immergas 

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 souhai-
té 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). Le 
panneau de commande permet à l'utilisateur, 
en plus des fonctions illustrées au point précé-
dent, d'avoir sous contrôle et surtout à portée 
de main, toutes les informations 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 dia-
gnostic automatique, pour afficher sur l'écran 
d'éventuelles anomalies de fonctionnement 
de la chaudière. Le thermostat programmable 
climatique, incorporé au panneau à distance, 
permet d'adapter la température de refou-
lement 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 CARV2 est 
alimenté directement par la chaudière avec les 
2 mêmes fils qui servent à la transmission des 
données entre la chaudière et le dispositif.

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’éventuelle CARV2 doit être 
branchée aux bornes 40 et 41 en éliminant le 
pont X40 sur la carte électronique, en faisant 
attention à 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.
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1.5 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 acces-
sory kit.
• On/Off Immergas digital chrono-thermostat. 

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

daytime (comfort temperature) and one for 
night-time (reduced temperature);

 - set a weekly program 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 program).
 - forced automatic mode (momentarily 

changing the temperature of the automatic 
program).

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

• Comando Amico Remoto remote controlV2 
(CARV2). In addition to the functions described 
in the previous point, the control panel enables 
the user to control all the important informa-
tion regarding operation of the appliance and 
the heating system with the opportunity to eas-
ily 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 CARV2 is 
fed directly by the boiler by means of the same 2 
wires used for the transmission of data between 
the boiler and device.

CARV2 or chrono-thermostat On/Off electric 
connection (Optional). The operations described 
below must be performed after having removed 
the voltage from the appliance. Any On/Off room 
chrono-thermostat must be connected to clamps 
40 and 41 eliminating jumper X40 (Fig. 3-2). 
Make sure that the On/Off thermostat contact is 
of the “clean” type, i.e. independent of the mains 
voltage, otherwise the P.C.B. would be damaged. 
Any CARV2 must be connected to clamps 40 and 
41 eliminating jumper X40 on the circuit board, 
paying attention not to invert the polarity in the 
connections (Fig. 3-2). 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.
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1.5 ДЫСТАНЦЫЙНАЕ КІРАВАННЕ І 
ПАКАЁВЫЯ ХРОНАТЭРМАСТАТЫ 
(OПЦЫЯ).

Кацёл прадугледжаны для падлучэння 
пакаёвых хронатэрмастатаў і дыстанцыйнага 
кіравання,  якія дас т упныя ў якасці 
дадатковага камплекта (Мал. 1-4). Усе 
хронатэрмастаты Immergas падлучаюцца 2 
правадамі. Прачытайце ўважліва інструкцыю 
па мантажы і эксплуатацыі, якая змяшчана ў 
дадатковым камплекце.
• Лічбавы хронатэрмастат Immergas Вкл/

Выкл. Хронатэрмастат дазваляе:
 - устанавіць два значэнні тэмпературы 

памяшкання: дзённае (тэмпература-
к а м ф о р т )  і  н а ч н о е  ( п а н і ж а н а я 
тэмпература);

 - устанавіць штотыднёвую праграму з 
чатырма штодзённымі ўключэннямі і 
выключэннямі;

 - абраць жаданы рабочы стан з некалькіх 
магчымых альтэрнатыў:

 - ручны рэжым работы (з рэгулёўнай 
тэмпературай).

 - а ў т а м а т ы ч н ы  р эж ы м  р а б о т ы  ( з 
устаноўленай праграмай).

 - рэгулёўны аўтаматычны рэжым работы 
(змяняючы часова т эмперат у ру ў 
аўтаматычнай праграме).

 Хронатэрмастат працуе ад 2 шчолачных 
батарэек па 1,5V тыпу LR 6;

• Прыстасаванне дыстанцыйнага кіравання 
Comando Amico RemotoV2 (CARV2). Панэль 
дыст. кіравання дазваляе кары-стачу, 
апроч усіх вышэйпаказаных функцый, 
мець пад кантролем, а галоўнае пад 
рукой, усю неабходную інфармацыю, 
якая тычыцца работы прыстасавання і 
тэрмаустаноўки, з магчымасцю змяняць 
параметры, ўстаноўленыя раней, без 
неабходнасці перамяшчэння ў месца, дзе 
было ўстаноўлена прыстасаванне. Панэль 
дыст. кіравання аснашчана функцыяй 
аўтодыягностыкі, якая адлюстроўвае 
на дысплеі магчымыя анамаліі ў рабоце 
катла. Кліматычны хронатэрмастат, 
убудаваны ў панэль дыст. кіравання, 
дазва ляе карэктаваць т эмперат у ру 
падачы прыстасавання, у залежнасці ад 
неабходнасці нагрэву памяшкання, шляхам 
дасягнення жаданага значэння тэмпературы 
памяшкання з высокай дакладнасцю і, такім 
чынам, з відавочнай эканоміяй расходных 
выдаткаў. CARV2 работае непасрэдна ад 
катла з дапамогай тых жа 2 правадоў, якія 
служаць для перадачы даных паміж катлом 
і гэтым прыстасаваннем.

Элек т рычна е па дл у чэнне CARV2 ці 
Хронатэрмастату Вкл/Выкл (Опцыя). 
Аперацыі, апісаныя далей, ажыццяўляюцца 
толькі пасля адключэння напружання ад 
прыстасавання. Пакаёвы хронатэрмастат 
Вкл/Выкл падлучаецца да клем 40 і 41, 
выдаляючы перамычку X40 (Мал.3-2). 
Пераканайцеся, што кантакт тэрмастата 
On/ Off будзе “сухога” тыпу, гэта значыць 
незалежны ад напружання ў сеткі,  у 
а д в а р о т н ы м  в ы п а д к у  п а ш код з і ц ц а 
электронная плата кіравання. CARV2 павінна 
быць падлучана клемамі 40 і 41, устараняючы 
перамычку X40 на электроннай плаце, не 
змяняючы палярнасць у злучэннях (Мал. 3-2). 
Падлучэнне пры няправільнай палярнасці, 
хоць і не пашкоджвае CARV2, не дапушчае 
яго работу. Да катла можа быць падлучана 
толькі адно прыстасаванне дыст. кіравання.

Важна: пры выкарыстанні CARV2 абавязкова 
ўстанавіць дзве асобныя лініі адпаведна 
дзеючым нормам адносна электрычных 
установак. Трубаправодная сетка катла 
не павінна выкарыстоўвацца як клема 
зазямлення электрычнай ці тэлефоннай 
праводкі. Таму пераканайцеся, што гэтага 
не адбудзецца перад падлучэннем катла да 
электрасеткі.
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1,5 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 Immergas 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.

• C o m a n d o  A m i c o  R e m o t o  u z a q d a n 
idarəetmə V2 (CARV2) Əvvəlki bənddə təsvir 
edilmiş funksiyalardan əlavə idarəetmə 
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.  CARV2 
buxar qazanı və cihaz 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. 

8

1-4

يب
ركب

الت
م ب

قائ
ال

دم
تخ

مس
ال

انة
صي

بال
ئم 

لقا
ا

5.1  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.	)شكل	1ـ4(
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	إيمرغاز	Immergas	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	

)الكرونوترموستات(	مزود	ببطاريتين	1,5	فولت	نوعية	
6	LR	ألكالين	)قلوية(.

	جهاز	تحكم	عن	بعد	صديقV2		ـ	)CARV2(.	يسمح	 	•
جهاز	التحكم	للمستخدم،	إضافة	إلى	المعلومات	المهمة	
الموضحة	في	النقطة	السابقة،	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	
 CARV2	.والتشغيل	اإلدارة	لتكاليف	واضح	بتوفير
تتم	تغذيته	مباشرة	بواسطة	الغالية	عن	طريق	نفس	

السلكيين	المستخدمين	لنقل	البيانات	التشغيلية	بين	الغالية	
واألداة.

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	3ـ2(.	تأكد	من	أن	نقطة	توصيل	
الترموستات	تشغيل\إيقاف	من	نوعية	“النظيف”	أي	المستقل	
عن	مصدر	التيار	الرئيسي،	وإال	فإن	لوحة	الضبط	الكهربائية	

 V2الصديق	بعد	عن	التحكم	جهاز	توصيل	يجب	تتضرر.	قد
 X40	الجامبر	إزالة	مع	41	و	40	بأطراف	وجوده	حال

الموجود	على	لوحة	الضبط	الكهربائي	)في	الغالية(،	)شكل	
	،CARV2بعمل	خاطئة	بقطبية	التوصيل	يسمح	ال	3ـ2(.

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.
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1.6 ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas пропонуються, окре-
мо від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів впуску повітря та ви-
пуску димових газів, без яких робота котла 
неможлива.

Увага: котел повинен бути встановле-
ний тільки у поєднанні з оригінальним 
приладом впуску повітря і випуску диму 
Immergas, як це передбачено законом. 
На таких пристроях маються спеціальні 
ідентифікаційні марки з написом: «не для 
конденсаційних котлів».

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легко-
займистими матеріалами або поблизу від 
них, крім того, вони не повинні перетинати 
будівельні конструкції або стіни з легкоза-
ймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентні довжи-
ни Кожен компонент з системи димових 
труб має Коефіцієнт опору, отриманий 
шляхом експериментальних випробувань 
та наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є  величиною безрозмірною. Натомість 
він залежить від температури рідини, яка 
проходить всередині труби і змінюється в 

залежності від впуску повітря або випуску 
димових газів. Кожен окремий компонент 
має опір, який залежить від довжини у ме-
трах труби одного й того самого діаметру; 
так звана еквівалентна довжина, розрахо-
вана на основі співвідношення між відпо-
відними коефіцієнтами опору. Всі котли 
мають максимальний коефіцієнт опору, 
отриманий експериментально і рівний 100. 
Максимальний коефіцієнт опору відповідає  
допустимому опору, який спостерігається 
при максимально допустимій довжині 
труби з усіма типами комплекту сполучень 
і роз'ємів. Збір цієї інформації дозволяє 
виконувати розрахунки для перевірки 
можливості реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

• Розташування подвійних манжетних 
ущільнювачів. Для правильного розташу-
вання манжетних ущільнювачів на ліктях 
і подовженнях, необхідно дотримуватися 
напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-5).

• Стикування шляхом зачеплення подовжу-
вачів труб та концентричних колін. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: Вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне 
коліно штировим кінцем (гладким) в 
гніздовий кінець (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечуються правильні щільність 
та стикування елементів.

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

• ПРИМІТКА: з метою безпеки рекоменду-
ється не заблоковувати, хай навіть тимча-

сово, термінал впуску/випуску котла.
• ПРИМІТКА: під час установки горизон-

тальних трубопроводів слід дотримуватися 
мінімального нахилу трубопроводів на 3 
% у напрямку котла, а через кожні 3 метри 
встановлювати хомути з вкладкою для не-
ізольованих трубопроводів, і через кожні 2 
метри для ізольованих трубопроводів.

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

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 60/100 горизонтальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

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

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 60/100 вертикальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

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

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 80/125 горизонтальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

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

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 80/125 вертикальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

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

Протяжність трубопроводу у метрах  
Ø 80 здвоєного

Впуск (діафрагма 
посил. 5 мал. 1-6)

Випуск (діафрагма 
посил. 3 мал. 1-6)

Від 0,5 до 35 0,5

Протяжність трубопроводу у метрах  
Ø 80 здвоєного

Впуск (діафрагма 
посил. 4 мал. 1-6) Випуск

0,5 Від 0,5 до 27

Протяжність трубопроводу у метрах  
Ø 80 здвоєного

Впуск (діафрагма 
посил. 5 мал. 1-6) Випуск

Понад 1 Понад 1

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного димо-
відводу Ø 15

 4 - Діафрагма впуску здвоєного димовід-
воду Ø 19

 5 - Діафрагма впуску здвоєного димовід-
воду Ø 45
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1.6 ДИМОВІ СИСТЕМИ IMMERGAS.
Компанією Immergas пропонуються, окре-
мо від котлів, різноманітні пропозиції для 
установки терміналів впуску повітря та ви-
пуску димових газів, без яких робота котла 
неможлива.

Увага: котел повинен бути встановле-
ний тільки у поєднанні з оригінальним 
приладом впуску повітря і випуску диму 
Immergas, як це передбачено законом. 
На таких пристроях маються спеціальні 
ідентифікаційні марки з написом: «не для 
конденсаційних котлів».

Трубопроводи для відведення димових газів 
не повинні перебувати у контакті з легко-
займистими матеріалами або поблизу від 
них, крім того, вони не повинні перетинати 
будівельні конструкції або стіни з легкоза-
ймистих матеріалів.

• Коефіцієнт опору та еквівалентні довжи-
ни Кожен компонент з системи димових 
труб має Коефіцієнт опору, отриманий 
шляхом експериментальних випробувань 
та наведений у таблиці нижче. Коефіцієнт 
опору окремих компонентів не залежить 
від типу котла, на якому він встановлений, 
і є  величиною безрозмірною. Натомість 
він залежить від температури рідини, яка 
проходить всередині труби і змінюється в 

залежності від впуску повітря або випуску 
димових газів. Кожен окремий компонент 
має опір, який залежить від довжини у ме-
трах труби одного й того самого діаметру; 
так звана еквівалентна довжина, розрахо-
вана на основі співвідношення між відпо-
відними коефіцієнтами опору. Всі котли 
мають максимальний коефіцієнт опору, 
отриманий експериментально і рівний 100. 
Максимальний коефіцієнт опору відповідає  
допустимому опору, який спостерігається 
при максимально допустимій довжині 
труби з усіма типами комплекту сполучень 
і роз'ємів. Збір цієї інформації дозволяє 
виконувати розрахунки для перевірки 
можливості реалізації найрізноманітніших 
конфігурацій димоходів.

• Розташування подвійних манжетних 
ущільнювачів. Для правильного розташу-
вання манжетних ущільнювачів на ліктях 
і подовженнях, необхідно дотримуватися 
напрямку монтажу, що зображений на 
малюнку (Мал. 1-5).

• Стикування шляхом зачеплення подовжу-
вачів труб та концентричних колін. Щоб 
встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення, 
слід виконати такі дії: Вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне 
коліно штировим кінцем (гладким) в 
гніздовий кінець (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечуються правильні щільність 
та стикування елементів.

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

• ПРИМІТКА: з метою безпеки рекоменду-
ється не заблоковувати, хай навіть тимча-

сово, термінал впуску/випуску котла.
• ПРИМІТКА: під час установки горизон-

тальних трубопроводів слід дотримуватися 
мінімального нахилу трубопроводів на 3 
% у напрямку котла, а через кожні 3 метри 
встановлювати хомути з вкладкою для не-
ізольованих трубопроводів, і через кожні 2 
метри для ізольованих трубопроводів.

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

ПРИМІТКА: мембрани постачаються разом 
з котлом.

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 60/100 горизонтальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 1,5

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

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 60/100 вертикальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 3,7

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

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 80/125 горизонтальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 4,6

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

Мембрана Протяжність трубопроводу у 
метрах Ø 80/125 вертикальн.

Ø 87 (посил. 
2  мал. 1-6) Від 0,35 до 9,5

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

Протяжність трубопроводу у метрах  
Ø 80 здвоєного

Впуск (діафрагма 
посил. 5 мал. 1-6)

Випуск (діафрагма 
посил. 3 мал. 1-6)

Від 0,5 до 35 0,5

Протяжність трубопроводу у метрах  
Ø 80 здвоєного

Впуск (діафрагма 
посил. 4 мал. 1-6) Випуск

0,5 Від 0,5 до 27

Протяжність трубопроводу у метрах  
Ø 80 здвоєного

Впуск (діафрагма 
посил. 5 мал. 1-6) Випуск

Понад 1 Понад 1

Умовні позначення:
 1 - Діафрагма впуску концетричного 

димовідводу Ø 85

 2 - Діафрагма впуску концетричного 
димовідводу Ø 87

 3 - Діафрагма випуску здвоєного димо-
відводу Ø 15

 4 - Діафрагма впуску здвоєного димовід-
воду Ø 19

 5 - Діафрагма впуску здвоєного димовід-
воду Ø 45
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1.6 IMMERGAS BACA SİSTEMLERİ.
Immergas, kombiden ayrı olarak, atık gaz 
tahliyesi ve hava emiş uçlarının yerleştirilmesi 
için farklı çözümler üretir ki bunlar olmaksızın 
kombi çalışamaz.

Dikkat: kombi yalnızca yürürlükteki yasaların 
öngördüğü şekilde Immergas orijinal atik gaz 
tahliye ve hava emiş cihazıne kurulmalıdır. Her 
boru notlarda bahsi geçen tanıtıcı ve ayırıcı 
uygun bir işaret tarafından tanınır: “yoğuşmalı 
kombilar için değildir”.

Atık gaz tahliye borularının yanıcı ve parlayıcı 
maddelerle temas halinde veya yakınında bu-
lunmamaları ayrıca yanıcı maddelerden mamul 
duvarlar veya yapıların içinden geçmemeleri 
gerekmektedir.

• Eşdeğer mukavemet ve uzunluk faktörleri. Atık 
gaz bacasının her parçası deneylere dayanan 
ve bir sonraki tabloya taşınmış bir  Muka-
vemet Faktörüne  sahiptir Her bir parçanın 
Mukavemet Faktörü üzerine monte edildiği 
kombiden bağımsız ve birimi olmayan bir 
değerdir. Oysa kendisi, borunun içinden geçen 
akışkanların sıcaklığına bağlıdır ve dolayısıyla 
hava aspirasyonu ve Atık gaz tahliyesi görevleri 
ile değişkendir. Her bir parça, ilgili Dayanıklılık 
Faktörleri arasındaki ilişkiden elde edilen, boru 
ile aynı çapta olan metre bazındaki bir uzun-
luğa karşılık gelen bir dayanıklılığa sahiptir, 

eşdeğer uzunluk olarak anılır. Tüm kombiler 
deneyler ile elde edilebilen 100'e eşit bir Muka-
vemet Faktörüne sahiptirler. Kabul edilebilir 
maksimum Mukavemet Faktörü, her tipteki 
Terminal kitleri borularına ait kabul edilebilir 
azami uzunlukların karşılaştığı mukavemete 
karşılık gelirler. Bu bilgiler ile birlikte pek çok 
muhtelif Atık gaz bacası konfigurasyon olası-
lıkları tahkiki için hesaplar yapılır.

• Çift dudaklı contaların yerleştirilmesi. Du-
daklı contaların dirsek ve uzatmalara sağlıklı 
bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj isti-
kametinin izlenmesi gerekmektedir (Şek. 1-5).

• Eş merkezli uzatma boruları ve dirsekler için 
geçmeli tip conta. Atık gaz bacalarının olası 
uzatma bağlantılarının bacaların diğer unsurla-
rı ile birleştirilmesi için izleyen müdahalelerin 
uygulanması gerekir: eş eksenli boru veyahut 
da eşeksenli dirseğin erkek tarafından (düz) 
bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) 
bağlayınız, bu meyanda gereken pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

 Dikkat: tahiliye terminalinin ve/veyahut da 
uzatmasının kısaltılması gerekli durumda, iç 
borunun dış boruya göre daima 5 mm öne 
çıkması gerektiğini göz önünde tutun.

• NOT: güvenlik amacıyla, kısa süreli ve geçici 
olsa dahi kombinin emiş/tahliye terminalinin 
tıkanmaması gerekmektedir.

• NOT: yatay borular döşenirken borular kombi-
ye doğru %3 eğimle yerleştirilmeli ve yalıtımsız 
borularda 3 metrede bir, yalıtımlı borularda 2 
metrede bir boru kelepçesi kullanılmalıdır.

Diyafram montajı. Kombiye doğru çalışması 
için kapalı yanma odasının çıkışında, tahliye ve 
emiş kanallarından önce bir diyafram yerleştiril-
mesi gerekir (Şek.  1-6).
Doğru diyafram seçimi boru türüne ve maksi-
mum uzunluğuna göre yapılır; bu hesap aşağı-
daki tabloları kullanarak yapılabilir:

NOT: diyaframlar kombi ile birlikte tedarik 
edilir.

Diyafram Metre olarak kanal uzunluğu 
Ø 60/100 yatay

Ø 87 (ref. 2  
şek. 1-6) 0,35'ten 1,5'a

Ø 85 (ref. 1  
şek. 1-6) 1,5'tan den 3,0'a

Diyafram Metre olarak kanal uzunluğu 
Ø 60/100 dikey

Ø 87 (ref. 2  
şek. 1-6) 0,35'ten 3,7'ye

Ø 85 (ref. 1  
şek. 1-6) 3,7,'den 4,7'ye

Diyafram Metre olarak kanal uzunluğu 
Ø 80/125 yatay

Ø 87 (ref. 2  
şek. 1-6) 0,35'ten 4,6'ya

Ø 85 (ref. 1  
şek. 1-6) 4,6'dan 7,4'e

Diyafram Metre olarak kanal uzunluğu 
Ø 80/125 dikey

Ø 87 (ref. 2  
şek. 1-6) 0,35'ten 9,5'e

Ø 85 (ref. 1  
şek. 1-6) 9,5'tenn 12,2'ye

Metre olarak kanal uzunluğu Ø 80/100 
bölünmüş

Emiş (diyafram ref. 
5 şek. 1-6)

Tahliye (diyafram 
ref. 3 şek. 1-6)

0,5'ten 35'e 0,5

Metre olarak kanal uzunluğu Ø 80/100 
bölünmüş

Emiş (diyafram ref. 
4 şek. 1-6) Tahliye

0,5 0,5'ten 27'ye

Metre olarak kanal uzunluğu Ø 80/100 
bölünmüş

Emiş (diyafram ref. 
5 şek. 1-6) Tahliye

1'den fazla 1'den fazla

Açıklamalar:
 1 - Emiş için eş eksenli borularda diyafram Ø 85
 2 - Emiş için eş eksenli borularda diyafram Ø 87

 3 - Bölünmüş Emiş tahliye diyaframı Ø 15
 4 - Bölünmüş Emiş tahliye diyaframı Ø 19
 5 - Bölünmüş Emiş tahliye diyaframı Ø 45
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1.6 SISTEMAS DE TOMA DE AIRE 
Y DE EVACUACIÓN DE HUMOS 
IMMERGAS.

Immergas suministra, a parte de las calderas, 
diferentes soluciones para la instalación de los 
terminales de aspiración de aire y de descarga de 
humos sin los que la caldera no puede funcionar.

Atención: la caldera solo puede ser instalada 
conjuntamente con un dispositivo de aspira-
ción de aire y de evacuación de humos que sea 
original Immergas como prevé la normativa vi-
gente. Estos dispositivos se reconocen por una 
marca identificativa y distintiva que contiene 
la nota: “no para calderas de condensación”.

Los conductos de salida de humos no deben entrar 
en contacto ni aproximarse demasiado a materiales 
inflamables, por otra parte, no deben atravesar cana-
les de conducción o paredes de material inflamable.

• Factores de resistencia y longitudes equivalentes. 
Cada componente de toma de aire/evacuación de 
humos tiene un Factor de resistencia determinado 
por pruebas experimentales que recoge la tabla 
siguiente. El Factor de resistencia de cada com-
ponente es independiente del tipo de caldera en 
la que se instala y es una magnitud adimensional. 
En cambio, está condicionado por la temperatura 
de los fluidos que pasan dentro del contacto y, 
por tanto, cambia con el uso en aspiración de 
aire o en descarga de humos. Cada componente 

tiene asociada una resistencia que corresponde a 
una determinada longitud en metros de tubo del 
mismo diámetro, llamada longitud equivalente, que 
se obtiene a partir de la relación entre los Factores 
de resistencia. Todas las calderas tienen un Factor 
de resistencia máximo determinado por pruebas 
experimentales igual a 100. El Factor de Resistencia 
máximo admitido corresponde a la resistencia 
determinada con la longitud máxima admitida 
de tubos con cada tipología de Kit Terminal. El 
conjunto de esta información permite efectuar 
cálculos para el planteo de distintas soluciones de 
toma de aire/evacuación de humos.

• Colocación de las juntas de doble labio. Para 
colocar juntas de labio en los codos y alarga-
dores, es necesario seguir el sentido de montaje 
representado en la figura (Fig. 1-5).

• Acoplamiento entre alargadores de tubos y codos 
concéntricos. Para acoplar posibles alargadores con 
otros elementos de la toma de aire/evacuación de 
humos realice las siguientes operaciones: montar el 
tubo concéntrico o el codo concéntrico acoplando 
su lado macho (liso) con el lado hembra (con juntas 
de labio) del elemento previamente instalado, apre-
tándolo hasta el fondo, de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de todos los elementos.

 Atención:  cuando sea necesario acortar el 
terminal de descarga y/o el tubo alargador 
concéntrico, tener en cuenta que el conducto 
interno siempre debe sobresalir 5 mm respecto 
al conducto externo.

• IMPORTANTE::  por motivos de seguridad, se 
recomienda no obstruir, ni siquiera provisio-
nalmente, el terminal de aspiración/descarga 
de la caldera.

• IMPORTANTE:  durante la instalación de los 
conductos horizontales los conductos deben 
tener una inclinación mínima del 3% hacia la 
caldera e instale una abrazadera con tacos cada 
3 metros para los conductos no aislados y una 
cada 2 metros para los conductos aislados.

Instalación del diafragma. Para un funciona-
miento preciso de la caldera se debe instalar 
un diafragma en la salida de la cámara estanca 
y antes del conducto de aspiración y descarga 
(Fig. 1-6).
La elección del diafragma apropiado depende 
del tipo de conducto y de su máxima extensión, 
es posible hacer dicho cálculo con ayuda de las 
siguientes tablas:

IMPORTANTE: los diafragmas se entregan de 
serie junto con la caldera.

Diafragma Extensión en metros conduc-
to Ø 60/100 horizontal

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

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De 1,5 a 3,0

Diafragma Extensión en metros conduc-
to Ø 60/100 vertical

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

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De 3,7 a 4,7

Diafragma Extensión en metros conduc-
to  Ø 80/125 horizontal

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

Ø 85 (ref. 1  
fig. 1-6) De 4,6 a 7,4

Diafragma Extensión en metros conduc-
to Ø 80/125 vertical

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

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

Extensión en metros conducto Ø 80 doble

Aspiración (diafrag-
ma ref. 5 fig. 1-6)

Descarga (diafragma 
ref. 3 fig. 1-6)

De 0,5 a 35 0,5

Extensión en metros  conducto Ø 80 doble

Aspiración (diafrag-
ma ref. 4 fig. 1-6) Descarga

0,5 De 0,5 a 27

Extensión en metros  conducto Ø 80 doble

Aspiración (diafrag-
ma ref. 5 fig. 1-6) Descarga

Por encima de Por encima de

Leyenda: 
 1 - Diafragma en aspiración toma de aire/

evacuación de humos concentrica Ø 85

 2 - Diafragma en aspiración toma de aire/
evacuación de humos concentrica Ø 87

 3 - Diafragma en descarga toma de aire/
evacuación de humos doble Ø 15

 4 - Diafragma en aspiración toma de aire/
evacuación de humos doble Ø 19

 5 - Diafragma en aspiración toma de aire/
evacuación de humos doble Ø 45
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1.6 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS

Immergas поставляет  отдельно от котлов раз-
личные решения для установки всасывания 
воздуха и дымоудаления, без которых котел не 
может работать.

Внимание: котел должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством для 
всасывания воздуха и дымоудаления Immergas, 
как предусмотрено действующим норматив-
ными требованиями. Данное устройство 
обозначено специальной идентификационной 
меткой: "не для конденсационных котлов".

Выхлопные трубы не должны соприкасаться 
или проходить вблизи с воспламеняющимися 
материалами, а также, не должны пересекать 
строительные структуры или стены из воспла-
меняющихся материалов.

• Коэффициенты сопротивления и эквива-
лентные длины. Каждый компонент системы 
вывода газов имеет Коэффициент Сопротив-
ления полученный при пробных испытаниях 
и приведённый в нижеуказанной таблице. 
Коэффициент Сопротивления отдельного 
компонента зависит от типа котла, на который 
он устанавливается, и является безразмерной 
величиной. Однако он зависит от температуры 
вещества, которое протекает в его внутренней 
структуре, и изменяется в зависимости от 

того, происходит ли всасывание воздуха или 
дымоудаление. Каждый отдельный компонент 
имеет сопротивление, соответствующее опре-
делённому значению в метрах трубы такого 
же диаметра; так называемой эквивалентной 
длине, получаемой от соотношения между 
соответствующими Коэффициентами Сопро-
тивления. Все котлы имеют максимальный 
коэффициент сопротивления, получаемый 
опытным путём со значением 100. Максималь-
но допустимый Коэффициент Сопротивления 
соответствует обнаруженному сопротивлению 
при максимально допустимой длине труб с ка-
ждой типологией комплектов выводов.. Данная 
информация позволяет производить расчёты 
для проверки возможности создания различ-
ных конфигураций системы вывода дыма.

• Установка уплотнителей с двойной кромкой. 
Для правильной установки уплотнителей с 
кромкой на колена и удлинители, необходимо 
следовать направлению монтажа, показанного 
на иллюстрации (Илл. 1-5).

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и концентрических коленей. Для того, чтобы 
установить удлинители с помощью сцепления с 
другими элементами дымоотводящей системы, 
необходимо провести следующие операции: 
Подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с  гладкой стороны 
(“папа”) в горловину (“мама”) на предваритель-
но установленный элемент до упора, при этом 
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

 Внимание! Когда необходимо укоротить ды-
моотводящую трубу и/или концентрическую 
насадку-удлинитель, необходимо иметь в виду, 
что внутренний дымоход должен всегда на 5 мм 
выступать относительно внешнего.

• Примечание. В целях безопасности рекомен-
дуется не загораживать, даже временно, вывод 
всасывания/дымоудаления котла.

• Внимание: при установки горизонтальных 
каналов необходимо соблюдать минимальный 
наклон каналов 3% по направлению к котлу и 
установить укрепительную скобу со вставкой, 
каждые 3 метра для не изолированных каналов 
и каждые 2 метра, для изолированных.

Установка дифрагмы. Для правильной работы 
котла необходимо установить на выходе закры-
той камеры и перед выхлопной трубой диафрагму 
(Илл. 1-6).
При выборе диафрагмы следует учитывать вид 
канала и его максимальную длину; для расчёта 
использовать следующие таблицы:

Примечание: диафрагмы предоставляются 
серийно вместе с котлом.

Диафраг-
ма

Протяжение трубы в ме-
трахØ 60/100 горизонтальная

Ø 87 (дет. 
2 илл. 1-6) От 0,35 до 1,5

Ø 85 (дет. 
1 илл. 1-6) От 1,5 до 3,0

Диафраг-
ма

Протяжение трубы в
метрах Ø 60/100 вертикальная

Ø 87 (дет. 
2 илл. 1-6) От 0,35 до 3,7

Ø 85 (дет. 
1 илл. 1-6) От 3,7 до 4,7

Диафраг-
ма

Протяжение трубы в
метрах Ø 80/125 горизон-

тальная

Ø 87 (дет. 
2 илл. 1-6) От 0,35 до 4,6

Ø 85 (дет. 
1 илл. 1-6) От 4,6 до 7,4

Диафраг-
ма

Протяжение трубы в ме-
трахØ 80/125 вертикальная

Ø 87 (дет. 
2 илл. 1-6) От 0,35 до 9,5

Ø 85 (дет. 
1 илл. 1-6) От 9,5 до 12,2

Протяжённость трубы в метрах 
Ø 80 раздвоенная

Всасывание (диа-
фрагма дет. 5 илл. 

1-6)

Вывод (диафрагма 
дет. 3 илл. 1-6)

От 0,5 до 35 0,5

Протяжённость трубы в метрах 
Ø 80 раздвоенная

Всасывание (диа-
фрагма дет. 4 илл. 

1-6)
Вывод

0,5 От 0,5 до 27

Протяжённость трубы в метрах 
Ø 80 раздвоенная

Всасывание (диа-
фрагма дет. 5 илл. 

1-6)
Вывод

Свыше 1 Свыше 1

Условные обозначения:
 1 - Диафрагма на всасывании концен-

трического трубопровода Ø 85

 2 - Диафрагма на всасывании концен-
трического трубопровода Ø 87

 3 - Диафрагма на выводе концентриче-
ского трубопровода Ø 15

 4 - Диафрагма на всасывании раздвоен-
ного трубопровода Ø 19

 5 - Диафрагма на всасывании раздвоен-
ного трубопровода Ø 45
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1.6 SYSTÈMES DE FUMÉES IMMERGAS.
Immergas fournit, séparément des chaudières, 
différentes solutions pour l'installation des termi-
naux d'aspiration d'air et d'évacuation des fumées 
sans lesquelles la chaudière ne peut fonctionner.

Attention  : la chaudière doit être installée 
uniquement associée à un dispositif d'aspi-
ration d'air et évacuation de fumées original 
Immergas, comme prévu par la réglementation 
en vigueur. Ce tuyau d'évacuation des fumées 
se reconnaît par sa marque d'identification et 
de distinction reportant la note : « non pour 
les chaudières à condensation ».

Les conduits d'évacuation des fumées ne doivent 
pas être en contact ou proches des matériaux 
inflammables. De plus, ils ne doivent pas tra-
verser des bâtiments ou des murs en matériel 
inflammable.

• Facteurs de résistance et longueurs équiva-
lentes. Chaque composant du tuyau d'éva-
cuation des fumées à un Facteur de Résistance 
obtenu par des essais expérimentaux et reporté 
sur le tableau suivant. Le Facteur de Résistance 
du simple composant est indépendant du type 
de chaudière sur lequel il est installé et repré-
sente une grandeur adimensionnelle. Celui-ci 
est au contraire conditionné par la température 
des fluides qui passent à l'intérieur du conduit 
et pourtant il varie avec l'utilisation en aspira-

tion d'air ou en évacuation de fumées. Chaque 
composant a une résistance correspondante 
à une certaine longueur en mètres du tuyau 
du même diamètre ; la longueur équivalente, 
est obtenue du rapport entre les Facteurs de 
Résistance correspondants. Toutes les chau-
dières ont un Facteur de Résistance maximum 
obtenu par expérience égal à 100. Le Facteur de 
Résistance maximum admissible correspond à 
la résistance rencontrée avec la longueur maxi-
mum admissible des tuyaux de chaque type de 
Kit Terminal. L'ensemble de ces informations 
permet d'effectuer les calculs pour vérifier la 
possibilité de réaliser les configurations de 
tuyaux d'évacuation de fumées les plus diverses.

• Positionnement des joints à double lèvre. 
Pour un correct positionnement des joints à 
lèvre sur les coudes et rallonges, il faut suivre 
le sens de montage représenté sur la figure (Fig. 
1-5).

• Jonction à branchement de tuyaux rallonges et 
coudes concentriques. Pour installer d'éven-
tuelles rallonges à branchement avec les autres 
éléments du tuyau d'évacuation des fumées, il 
faut opérer de la façon suivante : Raccorder le 
tuyau ou le coude concentrique avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle (avec joints 
à lèvre) de l'élément précédemment installé 
jusqu'à la butée, de cette façon on obtiendra 
l'étanchéité et la jonction des éléments correc-
tement.

 Attention : quand il faut raccourcir le ter-
minal d'évacuation et/ou le tuyau rallonge 
concentrique, considérer que le conduit interne 
doit toujours dépasser de 5 mm par rapport au 
conduit externe.

• N.B. : pour des raisons de sécurité, on recom-
mande de ne pas boucher, même provisoire-
ment, le terminal d'aspiration/évacuation de 
la chaudière.

• N.B. : pendant l'installation des conduits hori-
zontaux il faut tenir une inclinaison minimum 
des conduits de 3 % vers la chaudière et installer 
un collier de jonction avec tasseau tous les 3 
mètres pour les conduits non isolés et une tous 
les 2 mètres pour les conduits isolés.

Installation du diaphragme. Pour un fonction-
nement correct de la chaudière, il est nécessaire 
d'installer sur la sortie de la chambre étanche et 
avant le conduit d'aspiration et d'évacuation un 
diaphragme (Fig. 1-6).
Le choix du diaphragme approprié se fait en 
fonction du type de conduit et de son extension 
maximale, ce calcul peut être effectué en utilisant 
les tableaux suivants :

N.B. : les diaphragmes sont fournis de série avec 
la chaudière.

Diaphragme Extension en mètres conduit 
Ø 60/100 horizontal

Ø 87 (réf. 2 
fig. 1-6) De 0,35 à 1,5

Ø 85 (réf. 1 
fig. 1-6) De 1,5 à 3,0

Diaphragme Extension en mètres conduit 
Ø 60/100 vertical

Ø 87 (réf. 2 
fig. 1-6) De 0,35 à 3,7

Ø 85 (réf. 1 
fig. 1-6) De 3,7 à 4,7

Dia-
phragme

Extension en mètres conduit  
Ø 80/125 horizontal

Ø 87 (réf. 2 
fig. 1-6) De 0,35 à 4,6

Ø 85 (réf. 1 
fig. 1-6) De 4,6 à 7,4

Diaphragme Extension en mètres conduit  
Ø 80/125 vertical

Ø 87 (réf. 2 
fig. 1-6) De 0,35 à 9,5

Ø 85 (réf. 1 
fig. 1-6) De 9,5 à 12,2

Extension en mètres conduit 
Ø 80 dédoublé

Aspiration (dia-
phragme réf. 5 fig. 1-6)

Évacuation (dia-
phragme réf. 3 fig. 1-6)

De 0,5 à 35 0,5

Extension en mètres conduit 
Ø 80 dédoublé

Aspiration (dia-
phragme réf. 4 fig. 1-6) Évacuation

0,5 De 0,5 à 27

Extension en mètres conduit  
Ø 80 dédoublé

Aspiration (dia-
phragme réf. 5 fig. 1-6) Évacuation

Plus de 1 Plus de 1

Légende :
 1 - Diaphragme en aspiration tuyau d'éva-

cuation de fumées concentrique Ø 85

 2 - Diaphragme en aspiration tuyau d'éva-
cuation de fumées concentrique Ø 87

 3 - Diaphragme en évacuation tuyau d'éva-
cuation de fumées dédoublé Ø 15

 4 - Diaphragme en aspiration tuyau d'éva-
cuation de fumées dédoublé Ø 19

 5 - Diaphragme en aspiration tuyau d'éva-
cuation de fumées dédoublé Ø 45
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1.6  IMMERGAS FLUE SYSTEMS.
Immergas supplies various solutions separately 
from the boilers regarding the installation of 
air intake terminals and flue exhaust, which are 
fundamental for boiler operation.

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

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

• Resistance factors and equivalent lengths. Each 
flue component has a Resistance Factor based 
on experimental tests and specified in the table 
below. The Resistance Factor for individual 
components is independent from the type of 
boiler on which it is installed and has a dimen-
sionless size. It is however, conditioned by the 
temperature of the fluids that pass through the 
pipe and therefore, varies according to applica-
tions for air intake or flue exhaust. Each single 
component has a resistance corresponding to 
a certain length in metres of pipe of the same 
diameter; the so-called equivalent length, 

can be obtained from the ratio between the 
relative Resistance Factors. All boilers have an 
experimentally obtainable maximum Resistance 
Factor equal to 100. The maximum Resistance 
Factor allowed corresponds to the resistance 
encountered with the maximum allowed pipe 
length for each type of Terminal Kit. This 
information allows calculations to be made to 
verify the possibility of setting up various flue 
configurations.

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

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. To install push-fitting extensions with 
other elements of the flue, proceed as follows: 
Install the concentric pipe or elbow with the 
male side (smooth) on the female side (with lip 
seal) to the end stop on the previously installed 
element in order to ensure sealing efficiency of 
the coupling.

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

• N.B.: for safety purposes, do not obstruct the 
boiler intake/exhaust terminal, even temporar-
ily.

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

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

N.B.: the diaphragms are supplied together with 
the boiler as standard.

Diaphragm Pipe extensions in metres 
Ø 60/100 horizontal

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

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

Diaphragm Pipe extension in metres
Ø 60/100 vertical

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

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

Diaphragm Pipe extensions in metres 
Ø 80/125 horizontal

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

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

Diaphragm Pipe extension in metres 
Ø 80/125 vertical

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

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

Pipe extension in metres Ø 80 divided

Intake (diaphragm 
ref. 5 fig. 1-6)

Exhaust (diaphragm 
ref. 3 fig. 1-6)

From 0.5 to 35 0.5

Pipe extension in metres Ø 80 divided

Intake (diaphragm 
ref. 4 fig. 1-6) Exhaust

0.5 From 0.5 to 27

Pipe extension in metres Ø 80 divided

Intake (diaphragm 
ref. 5 fig. 1-6) Exhaust

Exceeding 1 Exceeding 1

Key:
 1 - Concentric flue intake diaphragm Ø 85

 2 - Concentric flue intake diaphragm Ø 87
 3 - Divided flue discharge diaphragm Ø 15
 4 - Divided flue intake diaphragm Ø 19
 5 - Divided flue intake diaphragm Ø 45
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1.6 СІСТЭМЫ ДЫМАВЫДАЛЕННЯ 
IMMERGAS.

Immergas прапануе, асобна ад катла, розныя 
рашэнні для ўстаноўкі тэрміналаў выцяжкі 
паветра і выпуску дымавых газаў, без якіх 
кацёл не можа функцыянаваць.

Увага: кацёл павінен быць устаноўлены 
выключна разам з арыгінальнай сістэмай 
забору паветра і выдаленні дымавых газаў 
Immergas, як прадугледжана дзеючымі 
нарматыўнымі патрабаваннямі. Такая 
сістэма дымавыдалення забяспечана 
спецыяльным ідэнтыфікацыйным знакам: 
“не для кандэнсацыйных катлоў”.

В ы п ус к н ы  т р у б а п р а в од  не  па в і не н 
кантактаваць ці знаходзіцца зблізку 
лёгказапаляльных матэрыялаў, акрамя 
таго, ён не павінен перасякаць будаўнічыя 
канструкцыі ці сцены з лёгказапаляльных 
матэрыялаў.

• Каэфіцыент Супрацiўлення і эквівалентная 
даўжыня. Кожны кампанент сістэмы 
д ы м а в ы д а л е н н я  м а е  Ка э ф і ц ы е н т 
Супрацiўлення, атрыманы доследным 
шляхам і занесены ў наступную табліцу. 
Каэфіцыент Супрацiўлення асобнага 
кампанента не залежыць ад тыпу катла, 
на якім ён устанаўліваецца, і з’яўляецца 
безразмернай велічынёй. І наадварот, 

залежны ад тэмпературы рэчыва, якое 
праходзіць па трубе, і таму адрозніваецца 
ў залежнасці ад таго, ці адбываецца забор 
паветра, ці дымавыдаленне. Кожны асобны 
кампанент мае супрацiўленне, адпаведнае 
пэўнай даўжыні ў метрах трубы таго 
ж дыяметра; так званай эквівалентнай 
даўжыні, якая атрымліваецца з суадносін 
адпавядных Каэфіцыентаў Супрацiўлення. 
Усе катлы маюць максімальны Каэфіцыент 
Су працiўлення,  як і  атрымліваецца 
эксперыментальным шляхам, роўны 100. 
Максімальна дапушчальны Каэфіцыент 
Супрацiўлення адпавядае супрацiўленню 
п ры  м а кс і м а л ь н а й  д а п у ш ч а л ь н а й 
даў жыні тру б з  лю бой тыпа логіяй 
Камплекта Тэрмінала. Сукупнасць гэтых 
даных дазваляе ажыццявіць вылічэнні 
для праверкі магчымасці рэалізацыі 
разнастайных канфігурацый сістэмы 
дымавыдалення.

• Размяшчэнне ўшчыльнікаў з падвойнай 
кромкай. Для карэктнага размяшчэння 
ўшчыльніка з кромкай на каленах і 
падаўжальніках труб неабходна кіравацца 
ўказаннямі, прадстаўленым на малюнку 
(Мал. 1-5).

• Ушчыльнік для счэпкі кааксіяльных 
тру бпадаўжальнікаў і  каленаў.  Для 
ўстаноўкі падаўжальнікаў на счэпцы з 
іншымі элементамі дымавыдалення трэба: 
злучыць кааксіяльную трубу ці калена 
гладкім бокам у гарлавіну (з ушчыльнікам 
з кромкай) папярэдне ўстаноўленага 
элемента да ўпора, такім чынам дасягаецца 
герметычнасць і карэктнае злучэнне 
элементаў.

 Увага: калі неабходна скараціць тэрмінал 
выкіду і / ці кааксіяльную падаўжальную 
трубу, неабходна ўлічваць, што ўнутраная 
труба павінна заўсёды выступаць на 5 мм у 
адносінах да знешней трубы.

• ІЧ.В.: з мэтай бяспекі не рэкамендуецца, 
каб праход тэрмінала выцяжкі/выкіду катла 
нават часова быў перашкоджаны.

• ІЧ.В.: пры ўстаноўке гарызантальных труб 
неабходна прытрымвацца мінімальнага 
ўхілу труб роўнага 3% адносна катла і 
ўстанаўліваць апору з устаўкай кожныя 3 
метра для не ізаляваных труб і кожныя 2 
метра для ізаляваных.

Устаноўка дыяфрагмы. Для правільнага 
функцыянавання катла неабходна ўстанавіць 
на выхадзе зачыненай камеры і перад трубой 
выцяжкі і выкіду дыяфрагму (Мал. 1-6).
Выбар прыдатнай дыяфрагмы робіцца на 
падставе тыпу трубы і яе максімальнай 
працягласці, вышэйзгаданы разлік можна 
вырабіць пры дапамозе наступных табліц:

ІЧ.В.: дыяфрагмы пастаўляюцца серыйна 
разам з катлом.

Дыяфрагма Працягласць трубы ў метрах 
Ø 60/100 гарызант.

Ø 87 (ссыл. 
2 да 1-6) Ад 0,35 да 1,5

Ø 85 (ссыл. 
1 да 1-6) Ад 1,5 да 3,0

Дыяфрагма Працягласць трубы ў метрах 
Ø 60/100 вертыкальн

Ø 87 (ссыл. 
2 да 1-6) Ад 0,35 да 3,7

Ø 85 (ссыл. 
1 да 1-6) Ад 3,7 дa 4,7

Дыяфрагма Працягласць трубы ў метрах 
Ø 80/125 гарызант.

Ø 87 (ссыл. 
2 да 1-6) Ад 0,35 дa 4,6

Ø 85 (ссыл. 
1 да 1-6) Ад 4,6 дa 7,4

Дыяфрагма Працягласць трубы ў метрах 
Ø 80/125 вертыкальн.

Ø 87 (ссыл. 
2 да 1-6) Ад 0,35 дa 9,5

Ø 85 (ссыл. 
1 да 1-6) Ад 9,5 дa 12,2

Працягласць трубы ў
метрах Ø 80 раздзял.

Паветравод 
(дыяфрагма ссыл. 5 

да 1-6)

Дымавыдаленне
(дыяфрагма ссыл.

3 да 1-6)

Ад 0,5 дa 35 0,5

Працягласць трубы ў
метрах Ø 80 раздзял.

Паветравод 
(дыяфрагма ссыл. 4 

да 1-6)
Дымавыдаленне

0,5 Ад 0,5 дa 27

Працягласць трубы ў
метрах Ø 80 раздзял.

Паветравод 
(дыяфрагма ссыл. 5 

да 1-6)
Дымавыдаленне

Звыш 1 Звыш 1

Умоўныя знакі:
 1 - Дыяфрагма выцяжкi кааксiяльнай 

сiстэмы дымавыдалення Ø 85

 2 - Дыяфрагма выцяжкi кааксiяльнай 
сiстэмы дымавыдалення Ø 87

 3 - Дыяфрагма выкіду раздзяляльнай 
сiстэмы дымавыдалення Ø 15

 4 - Дыяфрагма выцяжкi раздзяляльнай 
сiстэмы дымавыдалення Ø 19

 5 - Дыяфрагма выцяжкi раздзяляльнай 
сiстэмы дымавыдалення Ø 45
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1.6  IMMERGAS BACA SISTEMLƏRI.
Immergas buxar qazanının işi üçün fundamental 
olan hava girişi terminalları və baca çıxışlarının 
quraşdırılması ilə bağlı ayrı-ayrı həll yolları 
təmin edir. 

Diqqət:  buxar qazanı  qüvvədə olan 
standartlara əsasən və yalnız orijinal 
Immergas hava girişi və baca qaz çıxışı 
sistemi ilə birgə quraşdırılmalıdır.  Bu sistem 
eyniləşdirmə nişanı və xüsusi fərqləndirici 
nişanla müəyyən edilə bilər: "kondensasiya 
buxar qazanları üçün deyil".

Baca çıxış boruları alışabilən materiallarla 
təmasda və ya onların yaxınlığında olmamalıdır. 
Bundan əlavə, onlar alışabilən materiallardan 
tikilmiş bina və ya divarlardan keçməməlidir.

• Müqavimət amilləri və ekvivalent uzunluqlar. 
Hər bir baca komponenti təcrübi testlərə 
əsaslanan və aşağıdakı cədvəldə verilən 
Müqavimət Amilinə  malikdir.    Fərdi 
komponentlər üçün Müqavimət Amili 
quraşdırıldığı buxar qazanının növündən 
asılı  deyil  və dəqiq ölçüləri  yoxdur. 
Borulardan keçən bacalardakı tenperaturla 
şərtləşdirilməsinə baxmayaraq hava girişi və 
ya baca çıxışından asılı olaraq dəyişir. Hər 
bir tək komponent eyni diametrli boruların 
müəyyən uzunluğuna uyğun müqavimətə 
malikdir; belə adlanan  ekvivalent uzunluq 
müvafiq Müqavimət Amilləti arasındakı 

nisbətdən əldə edilə bilər. Bütün buxar 
qazanlarının təcrübi məqsədlə qəbul edilə bilən 
maksimum Müqavimət Amili 100-ə bərabərdir. 
Maksimum icazə verilən Müqavimət Amili 
hər bir Terminal alətinin növünə aid boruların 
maksimum icazə verilən uzunluğu ilə 
qarşılaşan müqavimətlə uyğunlaşır. Bu 
məlumat fərqli baca konfiqurasiyalarının 
qurulması mümkünlüyünü təmin etmək üçün 
hesablamaların aparılmasına imkan verir.

• İk i l i  manje t l ər in  yer ləşd ir i lməs i .
Manjetlərin əyilən və çıxan hissələrdə düzgün 
yerləşdirilməsi üçün təsvirdə (Təs. 1-5) verilən 
quraşdırma qaydalarına əməl edin.

• Çıxan borular və konsentrik əyilmə yerlərinin 
birləşdirilməsi. İtələnən çıxıqların digər 
baca elementləri ilə quraşdırılması üçün 
aşağıdakıları həyata keçirin: Birləşdirilmənin 
düzgün bağlanmasını təmin etmək üçün 
konsentrik boru və ya əyilmə hissəsini əhatə 
olunan hissəsi (hamar) əhatə edən hissədə 
(manjetli) olmaqla əvvəlcədən quraşdırılmış 
elementin son nöqtəsinə yerləşdirin.

 Diqqət: əgər çıxış terminalı və/və ya konsentrik 
borular qısaldılmalı olarsa, daxili kanalın hər 
zaman xarici kanaldan 5 mm çıxmasına fikir 
verin.

• Q: təhlükəsizlik məqsədilə, müvəqqəti olsa 
belə, buxar qazanının giriş-çıxış terminalının 
qabağını kəsməyin. 

• Q: üfüqi boruların quraşdırılması zamanı 
borunun buxar qazanına doğru ən azı 3% 
əyilməsini təmin etmək lazımdır, künc bəndli 
bölmə sıxacı isə təcrid olunmamış borularda 
hər 3 metrdən bir, təcrid olunmuş borular üçün 
isə hər 2 metrdən bir quraşdırılmalıdır.

Diaqramın quraşdırılması. Buxar qazanının 
müvafiq şəkildə işləməsi üçün diaqram 
bağlanmış bacanın çıxışında, giriş və çıxış 
borularından əvvəl quraşdırılmalıdır (Təs. 1-6). 
Müvafiq diaqram borunun növündən və 
maksimum uzadılmadan asılı olaraq seçilir: 
bu hesablama aşağıdakı cədvəllərin köməyilə 
edilə bilər:

Q: diaqramlar standart qaydada buxar qazanı ilə 
birgə təchiz edilir.

Diaqram Boru uzadılması, metrləØ 
60/100 üfüqi

Ø 87 (ist. 2  
təs. 1-6) 0,35 - 1,5

Ø 85 (ist. 1  
təs. 1-6) 1,5 - 3,0

Diaqram Boru uzadılması, metrləØ 
60/100 şaquli

Ø 87 (ist. 2  
təs. 1-6) 0,35 - 3,7

Ø 85 (ist. 1  
təs. 1-6) 3,7 - 4,7

Diaqram Boru uzadılması, metrləØ 
80/125 üfüqi

Ø 87 (ist. 2  
təs. 1-6) 0,35 - 4,6

Ø 85 (ist. 1  
təs. 1-6) 4,6 - 7,4

Diaqram Boru uzadılması, metrləØ 
80/125 şaquli

Ø 87 (ist. 2  
təs. 1-6) 0,35 - 9,5

Ø 85 (ist. 1  
təs. 1-6) 9,5 - 12,2

Boru uzadılması, metrləØ 80 ayrılmış

Giriş (diaqram ist. 5 
təs.1-6)

Çıxış (diaqram ist. 3 
təs.1-6)

0,5 - 35 0.5

Boru uzadılması, metrləØ 80 ayrılmış

Giriş (diaqram ist. 4 
təs.1-6) Çıxış

0.5 0,5 - 27

Boru uzadılması, metrləØ 80 ayrılmış

Giriş (diaqram ist. 5 
təs.1-6) Çıxış

1-i keçən 1-i keçən

Açar sözlər:
 1 - Konsentrik baca çıxarıcı diaqram Ø 85
 2 - Konsentrik baca çıxarıcı diaqram Ø 87
 3 - Ayrılmış konsentrik baca çıxarıcı diaqram Ø 15
 4 - Ayrılmış baca giriş diaqram Ø 19
 5 - Ayrılmış baca giriş diaqram Ø 45
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5.1  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.	)شكل	1ـ4(
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	إيمرغاز	Immergas	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	

)الكرونوترموستات(	مزود	ببطاريتين	1,5	فولت	نوعية	
6	LR	ألكالين	)قلوية(.

	جهاز	تحكم	عن	بعد	صديقV2		ـ	)CARV2(.	يسمح	 	•
جهاز	التحكم	للمستخدم،	إضافة	إلى	المعلومات	المهمة	
الموضحة	في	النقطة	السابقة،	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	
 CARV2	.والتشغيل	اإلدارة	لتكاليف	واضح	بتوفير
تتم	تغذيته	مباشرة	بواسطة	الغالية	عن	طريق	نفس	

السلكيين	المستخدمين	لنقل	البيانات	التشغيلية	بين	الغالية	
واألداة.

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	3ـ2(.	تأكد	من	أن	نقطة	توصيل	
الترموستات	تشغيل\إيقاف	من	نوعية	“النظيف”	أي	المستقل	
عن	مصدر	التيار	الرئيسي،	وإال	فإن	لوحة	الضبط	الكهربائية	

 V2الصديق	بعد	عن	التحكم	جهاز	توصيل	يجب	تتضرر.	قد
 X40	الجامبر	إزالة	مع	41	و	40	بأطراف	وجوده	حال

الموجود	على	لوحة	الضبط	الكهربائي	)في	الغالية(،	)شكل	
	،CARV2بعمل	خاطئة	بقطبية	التوصيل	يسمح	ال	3ـ2(.

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.
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IMMERGAS أنظمة مداخن    6.1
تقدم	شركة	IMMERGAS،	بشكل	منفصل	عن	الغاليات،	
حلوالً	مختلفة	ومتعددة	لتركيب	قنوات	وممرات	لشفط	الهواء	
وعوادم	االحتراق	التي	من	دونها	ال	يمكن	أن	تعمل	الغاليات.

تنبيه: يجب تركيب الغالية فقط في حالة وجود جهاز    
IMMERGAS أصلي لشفط الهواء وللتخلص من األدخنة 
والعوادم بموجب القوانين السارية. يمكن التعرف على نظم 

المداخن هذه عن طريق عالمة تجارية متميزة ومعروفة 
تحمل المالحظة التالية: “غير مخصصة لالستخدام مع 

الغاليات ذات التكثيف”.
ال	يجب	أن	تكون	أنابيب	شفط	األدخنة	والعوادم	مالصقة	

لمواد	قابلة	لالشتعال	أو	موجودة	بالقرب	منها	كما	يجب	أال	
تكون	أيضاً	تمر	بأماكن	أو	مباني	أو	حوائط	بهما	مواد	قابلة	

لالشتعال.

	عوامل	المقاومة	واألطوال	المعادلة.	كل	مكّون	من	 	•
مكونات	نظم	المداخن	له	عامل	مقاومة	يستنتج	من	
خالل	التجارب	التحديدية	التجريبية	والموجودة	في	

الجدول	التالي.	يعتمد	عامل	المقاومة	الخاص	بكل	مكون	
على	حدة	على	نوعية	الغالية	التي	يتم	تركيبه	عليها	
كما	انه	يمثل	ُبعد	متغير.	فهو	على	العكس	مشروط	

ومرتبط	بدرجة	حرارة	السوائل	التي	تمر	داخل	األنابيب	
وبالتالي	يتنوع	مع	تنوع	التشغيل	في	عملية	شفط	الهواء	
والتخلص	من	عوادم	االحتراق.	لكل	مكّون	على	حدة	

مقاومة	تتناسب	والطول	المتري	ألنبوب	له	نفس	القطر؛	
وهذا	الطول	المتناسب	المذكور	سلفاً	يمكن	استنتاجه	من	
العالقة	بين	عوامل	المقاومة	المتعلقة	بذلك.	كل الغاليات 
لها عامل مقاومة قصوى ميكن التوصل إىل مقداره عرب التجريب 

حيث انه مساوي ل100.	عامل	المقاومة	القصوى	الذي	

يمكن	قبوله	هو	الذي	يتناسب	ويتساوى	مع	المقاومة	التي	

يمكن	التعرض	لها	في	أقصى	درجة	طول	ممكنه	يمكن	
قبولها	ألنابيب	كل	نوع	من	أنواع	المجموعة	الحرارية.	
مجموع	هذه	المعلومات	يسمح	بالقيام	بعمل	الحسابات	
األزمة	للتأكد	من	إمكانية	القيام	بكل	عمليات	الضبط	

واإلعداد	المتنوعة	لنظم	المداخن.
	تركيب	الحشوات	مزدوجة	الحواف.	للتركيب	الصحيح	 		•

لحشوات	ذات	الحواف	على	األكواع	ووصالت	
التطويل،	يرجى	إتباع	اتجاه	التركيب	المحدد	في	الشكل	

)شكل	1ـ5(.
•		التوصيل	والمزاوجة	بتعشيق	أنابيب	وصالت	التطويل	
واألكواع	متحدة	المركز.	في	حالة	استخدام	وصالت	
تطويل	ليتم	تركيبها	وتعشيقها	مع	المكونات	األخرى	
لنظام	المدخنة،	يلزم	العمل	بالشكل	التالي:	قم	بإدخال	

األنبوب		المركزي	أو	الكوع	المركزي	من	الناحية	الذكر	
)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	)مع	الحشوات	ذات	
الحافة(	للعنصر	الذي	تم	تركيبه	في	السابق	حتى	يتم	
االلتصاق	الكامل	بينهما	وبهذه	الطريقة	تحدث	عملية	

التثبيت	والوصل	بين	المكونات	بالشكل	الصحيح.
  انتبه: عند	وجدود	ضرورة	لتقصير	وصلة	التمرير	
الخاصة	بعملية	التخلص	من	عوادم	االحتراق		و\

أو	أنبوب	التطويل	متحد	المركز،	يجب	الوضع	في	
االعتبار	أن	األنبوب	الداخلي	البد	وأن	يكون	بارزاً	

بمقدار	5	مليمترات	مقارنة	باألنبوب	الخارجي.
	مالحظة	هامة:	بهدف	تحقيق	عنصر	األمن	والسالمة،	 		•
ينصح	بغلق	وصلة	التمرير	الخاصة	بعملية	الشفط	ـ	
تصريف	عوادم	االحتراق	في	الغالية	حتى	ولو	بشكل	

مؤقت.
	مالحظة: عند	تركيب	األنابيب	األفقية،	يجب	عليك	 	•
االحتفاظ	بالحد	األدنى	من	الميل	في	المجاري	بنحو	

%3	ناحية	الغالية	وتثبيت	مشبك	دعم	بفيشر	كل	3	متر	
للمجاري	المعزولة	كل	2	متر	للمجاري	المعزولة.

تركيب حاجز الفصل	من	الضروري	للتشغيل	الصحيح	
للغالية	تثبيت	على	مخرج	الغرفة	المغلقة	وقبل	مجرى	الشفط	

والتفريغ	حاجز	فصل		)شكل	1ـ6(.
اختيار	نوعية	حاجز	الفصل	يتم	على	أساس	نوعية	األنبوب	
وعلى	أساس	أقصى	اتساع	لهذا	األنبوب:	تتم	هذه	العملية	

م	على	أساس	نوعية	واتساع	 الحسابية	الخاصة	بضبط	المنظِّ
األنبوب	باستخدام	جداول	التحديد	اآلتية:

ملحوظة	هامة:		يتم	توفير	فواصل	الحجز	على	حسب	المقاس	
والطلب	جنباً	إلى	جنب	مع	الغالية.

 اتساع	األنبوب	باألمتار	حاجز	الفصل
Ø 60/100 أفقي

 Ø 87
)المرجع	2 
الشكل	6.1(

من	0,35	إلى	1,5

 Ø 85
)المرجع	1 
الشكل	6.1(

من	1.5إلى	3.0

 اتساع	األنبوب	باألمتار	حاجز	الفصل
Ø 60/100 عمودي

 Ø 87
)المرجع	2 
الشكل	6.1(

من	0,35	إلى	3,7

 Ø 85
)المرجع	1 
الشكل	6.1(

من	3.7	إلى	4.7

 اتساع	األنبوب	باألمتار	حاجز	الفصل
Ø 80/125 أفقي

 Ø 87
)المرجع	2 
الشكل	6.1(

من	0,35	إلى	4,6

 Ø 85
)المرجع	1 
الشكل	6.1(

من	4.6	إلى	7.4

 اتساع	األنبوب	باألمتار	حاجز	الفصل
Ø 80/125 عمودي

 Ø 87
)المرجع	2 
الشكل	6.1(

من	0,35	إلى	9,5

 Ø 85
)المرجع	1 
الشكل	6.1(

من	9.5	إلى	12.2

 اتساع	األنبوب	باألمتار		
Ø 80 مزدوج

الشفط	)حاجز	الفصل			
المرجع	5		الشكل	6.1(

التصريف	)حاجز	الفصل			
المرجع	3		الشكل	6.1(

0.5من	0.5	إلى	35

 اتساع	األنبوب	باألمتار		
Ø 80 مزدوج

الشفط	)حاجز	الفصل			
تصريفالمرجع	4		الشكل	6.1(

من	0.5	إلى	0.527

 اتساع	األنبوب	باألمتار		
Ø 80 مزدوج

الشفط	)حاجز	الفصل			
تصريفالمرجع	5		الشكل	6.1(

ما	يزيد	عن	1ما	يزيد	عن	1

لوحة الرموز:

Ø 85 1 ـ  حاجز الفصل يف شفط األدخنة املركزة  
Ø 87 2 ـ  حاجز الفصل يف شفط األدخنة املركزة  

Ø 15 3 ـ   حاجز الفصل يف عادم األدخنة املزدوج  
Ø 19 4 ـ  حاجز الفصل يف شفط األدخنة املزدوج  
Ø 45 5 ـ  حاجز الفصل يف شفط األدخنة املزدوج  
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1.7 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт 

Опору
(R)

Еквівалентна  
довжина в м концентрич-

ної труби 
Ø 60/100

Еквівалентна  
довжина в м концентрич-

ної труби 
Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина  
труби в м

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Впуск та  відве-
дення димових 

газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Коліно 90° концентричне  
Ø 60/100

Впуск та Для від-
ведення димових 

газів 21
1,3 м м 3,5

Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0

Коліно 45° концентричне 
Ø 60/100

Впуск та  відве-
дення димових 

газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Термінал комплектний впуску-випуску 
концентричний горизонтальний Ø 60/100 Впуск та

 відведення 
димових газів 

46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

 відведення димових 
газів м 15

Термінал впуску-випуску 
концентричний горизонтальний  
Ø 60/100

Впуск та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Для впуску повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6

Термінал впуску-випуску 
концентричний вертикальний Ø 60/100

Впуск та
Для відведен-
ня димових 

газів 41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових 
газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Впуск та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 7,5
0,5 м 1,3 м

Для впуску повітря м 3,3

Для відведення димових газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Термінал комплектний впуску-випуску 
концентричний вертикальний Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 33
м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску-випуску 
концентричний вертикальний  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Для впуску повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску-випуску 
концентричний горизонтальний Ø 80/125 Впуск і 

випуск 39 2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску-випуску 
концентричний горизонтальний  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від Ø 60/100 
до Ø 80/125 з ємкістю для збору конденсату

Впуск та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від 
Ø 60/100 до Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Для відведення димових газів 0,6 м

Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Для впуску повітря м 1,0
Для відведення 
димових газів 3 м 0,2 0,5 м Для відведення димових газів 1,0 м

Термінал комплектний впуску Ø 80 м 1 
(з ізоляцією або без) Для впуску 

повітря 5 0,3 м м 0,8 Для впуску повітря 
м 2,2

Термінал впуску для забору повітря Ø 80 
Термінал випуску для відведення  
димових газів Ø 80

Для впуску повітря 3 м 0,2 0,5 м Для впуску повітря м 1,3

Для відведення димових 
газів 2,5 0,1 м 0,4 м Для відведення димових газів 0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Для впуску повітря м 2,2

Для відведення димових 
газів 6,5 0,4 м м 1,1 Для відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Для впуску повітря 3 м 0,2 0,5 м Для впуску повітря м 1,3

Для відведення димових 
газів 4 м 0,2 м 0,6 Для відведення димових газів 1,3 м

Роздвоєний паралельний  
Ø 80 від Ø 60/100 до Ø 80/80

Впуск та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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1.7 ТАБЛИЦІ КОЕФІЦІЄНТІВ ОПОРУ 
ТА ЕКВІВАЛЕНТНИХ ДОВЖИН.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ
Коефіцієнт 

Опору
(R)

Еквівалентна  
довжина в м концентрич-

ної труби 
Ø 60/100

Еквівалентна  
довжина в м концентрич-

ної труби 
Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина  
труби в м

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 1 м Впуск та  відве-
дення димових 

газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Коліно 90° концентричне  
Ø 60/100

Впуск та Для від-
ведення димових 

газів 21
1,3 м м 3,5

Для впуску повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0

Коліно 45° концентричне 
Ø 60/100

Впуск та  відве-
дення димових 

газів 16,5
1 м м 2,8

Для впуску повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5

Термінал комплектний впуску-випуску 
концентричний горизонтальний Ø 60/100 Впуск та

 відведення 
димових газів 

46

м 2,8 м 7,6
Для впуску повітря м 20

 відведення димових 
газів м 15

Термінал впуску-випуску 
концентричний горизонтальний  
Ø 60/100

Впуск та
Для відведення 

димових газів 32
1,9 м м 5,3

Для впуску повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6

Термінал впуску-випуску 
концентричний вертикальний Ø 60/100

Впуск та
Для відведен-
ня димових 

газів 41,7

2,5 м м 7
Для впуску повітря м 18

Для відведення димових 
газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1 Впуск та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 7,5
0,5 м 1,3 м

Для впуску повітря м 3,3

Для відведення димових газів 2,5 м

Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 
димових газів 6

0,4 м м 1,0
Для впуску повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0

Термінал комплектний впуску-випуску 
концентричний вертикальний Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 33
м 2,0 м 5,5

Для впуску повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску-випуску 
концентричний вертикальний  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 26,5
1,6 м м 4,4

Для впуску повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску-випуску 
концентричний горизонтальний Ø 80/125 Впуск і 

випуск 39 2,3 м м 6,5
Для впуску повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску-випуску 
концентричний горизонтальний  
Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 

димових газів 34
м 2,0 м 5,6

Для впуску повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від Ø 60/100 
до Ø 80/125 з ємкістю для збору конденсату

Впуск та
Для відведення 

димових газів 13
м 0,8 м 2,2

Для впуску повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від 
Ø 60/100 до Ø 80/125

Впуск та
Для відведення 
димових газів 2

0,1 м 0,3 м
Для впуску повітря м 0,8

Для відведення димових газів 0,6 м

Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для впуску повітря 2,3 0,1 м 0,4 м Для впуску повітря м 1,0
Для відведення 
димових газів 3 м 0,2 0,5 м Для відведення димових газів 1,0 м

Термінал комплектний впуску Ø 80 м 1 
(з ізоляцією або без) Для впуску 

повітря 5 0,3 м м 0,8 Для впуску повітря 
м 2,2

Термінал впуску для забору повітря Ø 80 
Термінал випуску для відведення  
димових газів Ø 80

Для впуску повітря 3 м 0,2 0,5 м Для впуску повітря м 1,3

Для відведення димових 
газів 2,5 0,1 м 0,4 м Для відведення димових газів 0,8 м

Коліно 90° Ø 80 Для впуску повітря 5 0,3 м м 0,8 Для впуску повітря м 2,2

Для відведення димових 
газів 6,5 0,4 м м 1,1 Для відведення димових газів 2,1 м

Коліно 45° Ø 80 Для впуску повітря 3 м 0,2 0,5 м Для впуску повітря м 1,3

Для відведення димових 
газів 4 м 0,2 м 0,6 Для відведення димових газів 1,3 м

Роздвоєний паралельний  
Ø 80 від Ø 60/100 до Ø 80/80

Впуск та
Для відведення 

димових газів 8,8
0,5 м 1,5 м

Для впуску повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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1.7 MUKAVEMET FAKTÖRLERİ VE 
EŞDEĞER UZUNLUK TABLOLARI.

KANAL TİPİ
Mukavemet 
Faktörleri

(R)

Eş eksenli borunun metre 
cinsinden eşdeğer uzunluğu 

Ø 60/100

Eşeksenli borunun metre 
cinsinden eşdeğer uzunluğu 

Ø 80/125

Borunun metre cinsinden 
eşdeğer uzunluğu

Ø 80

Eş merkezli boru Ø 60/100 1 m
Emiş ve

Tahliye16,5 1 m 2,8 m
Emiş 7,1 m

Tahliye 5,5 mt
Eşmerkezli 90° dirsek Ø 60/100 Emiş ve

Tahliye 21 1,3 m 3,5 m
Emiş m 9,1

Tahliye m 7,0
Eşmerkezli 45° dirsek Ø 60/100 Emiş ve

Tahliye16,5 1 m 2,8 m
Emiş 7,1 m

Tahliye 5,5 mt
Yatay eşmerkezli emiş–tahliye komple termi-
nali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 46 2,8 m 7,6 m

Emiş m 20

Tahliye m 15

Yatay eşmerkezli emiş-tahliye  
terminali Ø 60/100 Emiş ve

Tahliye 32 1,9 m 5,3 m
Emiş 14 m

Tahliye m 10,6
Dikey eşmerkezli emiş-tahliye terminali Ø 
60/100 Emiş ve

Tahliye 41,7 2,5 m 7 m
Emiş m 18

Tahliye 14

Eşmerkezli boru Ø 80/125 1 m Emiş ve
Tahliye 6 0,4 m 1,0 m

Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0
Eşmerkezli 90° dirsek Ø 80/125 Emiş ve

Tahliye 7,5 0,5 m 1,3 m 
Emiş m 3,3

Tahliye 2,5 m
Eşmerkezli 45° dirsek Ø 80/125 Emiş ve

Tahliye 6 0,4 m 1,0 m
Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0
Dikey eşmerkezli emiş-tahliye komple termi-
nali Ø 80/125

Emiş ve
Tahliye 33 2,0 m 5,5 m

Emiş m 14,3

Tahliye m 11,0

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye 
terminali Ø 80/125 Emiş ve

Tahliye 26,5 1,6 m 4,4 m
Emiş 11,5 m

Tahliye m 8,8
Yatay eşmerkezli emiş–tahliye komple termi-
nali Ø 80/125 Emiş ve  

Tahliye 39 2,3 m 6,5 m
Emiş m 16,9

Tahliye m 13

Yatay eşmerkezli emiş-tahliye terminali Ø 
80/125

Emiş ve
Tahliye 34 2,0 m 5,6 m

Emiş m 14,8

Tahliye m 11,3
Ø 60/100'den Ø 80/125'e yoğuşma  
suyu toplamalı eşeksenli boru redüksiyonu

Emiş ve
Tahliye 13 0,8 m 2,2 m

Emiş m 5,6

Tahliye m 4,3
Ø 60/100'den Ø 80/125'e eşeksenli boru 
redüksiyonu

Emiş ve
Tahliye 2 0,1 m 0,3 m

Emiş m 0,8

Tahliye m 0,6
Ø 80 boru 1 m (ısı yalıtımlı veya yalıtımsız) Emiş 2,3 0,1 m 0,4 m Emiş 1,0 m

Tahliye 3 0,2 m 0,5 m Tahliye m 1,0
Ø 80 1 m komple emiş terminali (yalıtımlı 
veya yalıtımsız) Emiş 5 0,3 m 0,8 m Emiş 2,2 m

Ø 80 emiş terminali Ø 80  
tahliye terminali

Emiş 3 0,2 m 0,5 m Emiş m 1,3
Tahliye 2,5 0,1 m 0,4 m Tahliye 0,8 m

Dirsek 90° Ø 80 Emiş 5 0,3 m 0,8 m Emiş 2,2 m
Tahliye 6,5 0,4 m 1,1 m Tahliye 2,1 m

Dirsek 45° Ø 80 Emiş 3 0,2 m 0,5 m Emiş m 1,3
Tahliye 4 0,2 m 0,6 m Tahliye 1,3 m

Paralel bölücü Ø 80  
Ø 60/100 ile Ø 80/80 arası

Emiş ve
Tahliye 8,8 0,5 m 1,5 m

Emiş m 3,8
Tahliye m 2,9

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

1.7 TABLAS DE LOS FACTORES 
DE RESISTENCIA Y DE LAS 
LONGITUDES EQUIVALENTES.

TIPO DE CONDUCTO
Factor de
resistencia

(R)

Longitud equivalente en m 
de tubo concéntrico 

Ø 60/100

Longitud equivalente en m 
de tubo concéntrico 

Ø 80/125

Longitud equivalente en 
m de tubo

Ø 80

Tubo concéntrico Ø 60/100 1 m
Aspiración y

Descarga 16,5 1 m 2,8 m
Aspiración 7,1 m

Descarga 5,5 m
Codo 90° concéntrico Ø 60/100 Aspiración y

Descarga 21 1,3 m 3,5 m
Aspiración 9,1 m

Descarga 7,0 m
Codo 45° concéntrico Ø 60/100 Aspiración y

Descarga 16,5 1 m 2,8 m
Aspiración 7,1 m

Descarga 5,5 m
Terminal con aspiración-descarga concéntri-
co horizontal Ø 60/100

Aspiración y
Descarga 46 2,8 m 7,6 m

Aspiración 20 m

Descarga 15 m

Terminal con aspiración-descarga  
concéntrico horizontal Ø 60/100 Aspiración y

Descarga 32 1,9 m 5,3 m
Aspiración 14 m

Descarga 10,6 m
Terminal con aspiración-descarga  
concéntrica vertical Ø 60/100 Aspiración y

Descarga 41,7 2,5 m 7 m
Aspiración 18 m

Descarga 14

Tubo concéntrico Ø 80/125 1 m Aspiración y
Descarga 6 0,4 m 1,0 m

Aspiración 2,6 m

Descarga 2,0 m
Codo 90° concéntrico Ø 80/125 Aspiración y

Descarga 7,5 0,5 m 1,3 m
Aspiración 3,3 m

Descarga 2,5 m
Codo 45° concéntrico Ø 80/125 Aspiración y

Descarga 6 0,4 m 1,0 m
Aspiración 2,6 m

Descarga 2,0 m
Terminal completo con aspiración-descarga 
concéntrico vertical Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 33 2,0 m 5,5 m

Aspiración 14,3 m

Descarga 11,0 m

Terminal con aspiración-descarga  
concéntrica vertical Ø 80/125 Aspiración y

Descarga 26,5 1,6 m 4,4 m
Aspiración 11,5 m

Descarga 8,8 m
Terminal con aspiración-descarga  
concéntrico horizontal Ø 80/125 Aspiración y 

Descarga 39 m 2,3 6,5 m
Aspiración 16,9 m

Descarga 13 m

Terminal con aspiración-descarga  
concéntrico horizontal Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 34 2,0 m 5,6 m

Aspiración 14,8 m

Descarga 11,3 m
Adaptador concéntrico de Ø 60/100 a  
Ø 80/125 con recogedor de condensados

Aspiración y
Descarga 13 0,8 m 2,2 m

Aspiración 5,6 m

Descarga 4,3 m
Adaptador concéntrico de  
Ø 60/100 a Ø 80/125

Aspiración y
Descarga 2 0,1 m 0,3 m

Aspiración 0,8 m

Descarga 0,6 m
Tubo Ø 80 1 m (con o sin aislamiento) Aspiración 2,3 0,1 m 0,4 m Aspiración 1,0 m

Descarga 3 0,2 m 0,5 m Descarga 1,0 m
Terminal con aspiración Ø 80 1 m (con o sin 
aislamiento) Aspiración 5 0,3 m 0,8 m Aspiración 2,2 m

Terminal de aspiración Ø 80  
Terminal de descarga Ø 80

Aspiración 3 0,2 m 0,5 m Aspiración 1,3 m
Descarga 2,5 0,1 m 0,4 m Descarga 0,8 m

Codo 90° Ø 80 Aspiración 5 0,3 m 0,8 m Aspiración 2,2 m
Descarga 6,5 0,4 m 1,1 m Descarga 2,1 m

Codo 45° Ø 80 Aspiración 3 0,2 m 0,5 m Aspiración 1,3 m
Descarga 4 0,2 m 0,6 m Descarga 1,3 m

Dividido paralelo Ø 80 de  
Ø 60/100 a Ø 80/80

Aspiración y
Descarga 8,8 0,5 m 1,5 m

Aspiración 3,8 m
Descarga 2,9 m
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1.7 ТАБЛИЦЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДЛИН.

ТИП ДЫМОХОДА Коэффициент
Сопротивления (R)

Длина эквивалентная в метрах  
концентрической трубы Ø 60/100

Длина эквивалентная в метрах  
концентрической трубы Ø 80/125

Длина эквивалентная в метрах 
трубы Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и

Дымоудаление 16,5 1 м 2,8 м
Всасывание  7,1 м

Дымоудаление 5,5 м
Изгиб  90° концентрический  Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудале-
ние 21

1,3 м 3,5 м
Всасывание  9,1 м

Дымоудаление 7,0 м

Изгиб  45° концентрический  Ø 60/100 Всасывание и
Дымоудаление 

16,5
1 м 2,8 м

Всасывание  7,1 м

Дымоудаление 5,5 м

Вывод с концентрическим горизонталь-
ным всасыванием/дымоудалением Ø 
60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 46
2,8 м 7,6 м

Всасывание  20 м

Дымоудаление 15 м

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и
Дымоудале-

ние 32
1,9 м 5,3 м

Всасывание  14 м

Дымоудаление 10,6 м

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 60/100 Всасывание и

Дымоудаление 
41,7

2,5 м 7 м
Всасывание  18 м

Дымоудаление 14

Концентрическая труба Ø 80/125 м 1 Всасывание и
Дымоудале-

ние 6
0,4 м 1,0 м

Всасывание  2,6 м

Дымоудаление 2,0 м

Изгиб  90° концентрический  Ø 80/125 Всасывание и
Дымоудаление 

7,5
0,5 м 1,3 м

Всасывание  3,3 м

Дымоудаление 2,5 м

Изгиб  45° концентрический  Ø 80/125 Всасывание и
Дымоудале-

ние 6
0,4 м 1,0 м

Всасывание  2,6 м

Дымоудаление 2,0 м

Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 80/125 Всасывание и

Дымоудале-
ние 33

2,0 м 5,5 м

Всасывание  14,3 м

Дымоудаление 11,0 м

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 

26,5
1,6 м 4,4 м

Всасывание  11,5 м

Дымоудаление 8,8 м

Вывод с концентрическим горизонталь-
ным всасыванием/дымоудалением Ø 
80/125

Всасывание и 
Дымоудале-

ние 39
2,3 м 6,5 м

Всасывание  16,9 м

Дымоудаление 13 м

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления Ø 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 34 2,0 м 5,6 м

Всасывание  14,8 м

Дымоудаление 11,3 м
Концентрический переходник с Ø 60/100 
наØ 80/125 со сбором конденсата

Всасывание и
Дымоудаление 13 0,8 м 2,2 м

Всасывание  5,6 м

Дымоудаление 4,3 м
Концентрический переходник с  
Ø 60/100 наØ 80/125

Всасывание и
Дымоудаление 2 0,1 м 0,3 м

Всасывание  0,8 м

Дымоудаление 0,6 м
Труба Ø 80 м 1 (с изоляцией и без изо-
ляции)

Всасывание 2,3 0,1 м 0,4 м Всасывание  1,0 м

Дымоудаление 3 0,2 м 0,5 м Дымоудаление 1,0 м
Вывод с всасыванием Ø 80 м 1 (с изоляци-
ей и без изоляции) Всасывание 5 0,3 м 0,8 м Всасывание  2,2 м

Вывод всасывания Ø 80 
Вывод дымоудаления Ø 80

Всасывание 3 0,2 м 0,5 м Всасывание  1,3 м
Дымоудаление 2,5 0,1 м 0,4 м Дымоудаление 0,8 м

Изгиб 90° Ø 80 Всасывание 5 0,3 м 0,8 м Всасывание  2,2 м
Дымоудаление 6,5 0,4 м 1,1 м Дымоудаление 2,1 м

Изгиб 45° Ø 80 Всасывание 3 0,2 м 0,5 м Всасывание  1,3 м
Дымоудаление 4 0,2 м 0,6 м Дымоудаление 1,3 м

Раздвоенная параллел. Ø 80 
от Ø 60/100 до Ø 80/80

Всасывание и
Дымоудаление 8,8 0,5 м 1,5 м

Всасывание  3,8 м
Дымоудаление 2,9 м
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1.7 TABLEAUX DES FACTEURS DE 
RÉSISTANCE ET LONGUEURS 
ÉQUIVALENTES.

TYPE DE CONDUIT
Facteur de
Résistance

(R)

Longueur  
équivalente en m de tuyau 

concentrique 
Ø 60/100

Longueur  
équivalente en m de tuyau 

concentrique 
Ø 80/125

Longueur  
équivalente  

en m de tuyau
Ø 80

Tuyau concentrique Ø 60/100 m 1
Aspiration et

Évacuation 16,5 1 m 2,8 m
Aspiration 7,1 m

Évacuation 5,5 m
Coude 90° concentrique Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 21 1,3 m 3,5 m
Aspiration 9,1 m

Évacuation 7,0 m
Coude 45° concentrique Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 16,5 1 m 2,8 m
Aspiration 7,1 m

Évacuation 5,5 m
Terminal complet d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø 60/100

Aspiration et
Évacuation 46 2,8 m 7,6 m

Aspiration 20 m

Évacuation 15 m

Terminal d'aspiration-évacuation  
concentrique horizontal Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 32 1,9 m 5,3 m
Aspiration 14 m

Évacuation 10,6 m
Terminal d'aspiration-évacuation  
concentrique vertical Ø 60/100 Aspiration et

Évacuation 41,7 2,5 m 7 m
Aspiration 18 m

Évacuation 14

Tuyau concentrique Ø 80/125 m 1 Aspiration et
Évacuation 6 0,4 m 1,0 m

Aspiration 2,6 m

Évacuation 2,0 m
Coude 90° concentrique Ø 80/125 Aspiration et

Évacuation 7,5 0,5 m 1,3 m
Aspiration 3,3 m

Évacuation 2,5 m
Coude 45° concentrique Ø 80/125 Aspiration et

Évacuation 6 0,4 m 1,0 m
Aspiration 2,6 m

Évacuation 2,0 m
Terminal complet d'aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø 80/125

Aspiration et
Évacuation 33 2,0 m 5,5 m

Aspiration 14,3 m

Évacuation 11,0 m

Terminal d'aspiration-évacuation  
concentrique vertical Ø 80/125 Aspiration et

Évacuation 26,5 1,6 m 4,4 m
Aspiration 11,5 m

Évacuation 8,8 m
Terminal avec aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø 80/125 Aspiration et  

 
Évacuation 39

2,3 m 6,5 m
Aspiration 16,9 m

Évacuation 13 m

Terminal d'aspiration-évacuation  
concentrique horizontal Ø 80/125

Aspiration et
Évacuation 34 2,0 m 5,6 m

Aspiration 14,8 m

Évacuation 11,3 m
Adaptateur concentrique de Ø 60/100 
à Ø 80/125 avec dispositifs de  
récupération de la condensation

Aspiration et
Évacuation 13 0,8 m 2,2 m

Aspiration 5,6 m

Évacuation 4,3 m
Adaptateur concentrique de  
Ø 60/100 à Ø 80/125

Aspiration et
Évacuation 2 0,1 m 0,3 m

Aspiration 0,8 m

Évacuation 0,6 m
Tuyau Ø 80 m 1 (avec ou sans isolation) Aspiration 2,3 0,1 m 0,4 m Aspiration 1,0 m

Évacuation 3 0,2 m 0,5 m Évacuation 1,0 m
Terminal complet aspiration Ø 80 m 1 
(avec ou sans isolation) Aspiration 5 0,3 m 0,8 m Aspiration 2,2 m

Terminal d'aspiration Ø 80 
Terminal d'évacuation Ø 80

Aspiration 3 0,2 m 0,5 m Aspiration 1,3 m
Évacuation 2,5 0,1 m 0,4 m Évacuation 0,8 m

Coude 90° Ø 80 Aspiration 5 0,3 m 0,8 m Aspiration 2,2 m
Évacuation 6,5 0,4 m 1,1 m Évacuation 2,1 m

Coude 45° Ø 80 Aspiration 3 0,2 m 0,5 m Aspiration 1,3 m
Évacuation 4 0,2 m 0,6 m Évacuation 1,3 m

Tuyau double parallèle Ø 80 
de Ø 60/100 à Ø 80/80

Aspiration et
Évacuation 8,8 0,5 m 1,5 m

Aspiration 3,8 m
Évacuation 2,9 m
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1.7 TABLES OF RESISTANCE FACTORS 
AND EQUIVALENT LENGTHS.

TYPE OF DUCT
Resistance

Factor
(R)

Equivalent  
length in m of concentric 

pipe 
Ø 60/100

Equivalent  
length in m of concentric 

pipe 
Ø 80/125

Equivalent  
length of  
pipe in m

Ø 80

Concentric pipe Ø 60/100 m 1
Intake and

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

Exhaust m 5.5
Concentric bend 90° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 21 m 1.3 m 3.5
Intake m 9,.1

Exhaust m 7.0
Concentric bend 45° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 16.5 m 1 m 2.8
Intake m 7.1

Exhaust m 5.5
Terminal complete with concentric horizon-
tal intake-exhaust Ø 60/100

Intake and
Exhaust 46 m 2.8 m 7.6

Intake m 20

Exhaust m 15

Concentric horizontal intake- exhaust 
terminal Ø 60/100 Intake and

Exhaust 32 m 1.9 m 5.3
Intake m 14

Exhaust m 10.6
Concentric vertical intake-exhaust 
terminal Ø 60/100 Intake and

Exhaust 41.7 m 2.5 m 7
Intake m 18

Exhaust 14

Concentric pipe Ø 80/125 m 1 Intake and
Exhaust 6 m 0.4 m 1.0

Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Concentric bend 90° Ø 80/125 Intake and

Exhaust 7.5 m 0.5 m 1.3
Intake m 3.3

Exhaust m 2.5
Concentric bend 45° Ø 80/125 Intake and

Exhaust 6 m 0.4 m 1.0
Intake m 2.6

Exhaust m 2.0
Terminal complete with concentric vertical 
intake-exhaust Ø 80/125

Intake and
Exhaust 33 m 2.0 m 5.5

Intake m 14.3

Exhaust m 11.0

Concentric vertical intake-exhaust 
terminal Ø 80/125 Intake and

Exhaust 26.5 m 1.6 m 4.4
Intake m 11.5

Exhaust m 8.8
Terminal complete with concentric horizon-
tal intake-exhaust Ø 80/125 Intake and 

Exhaust 39 m 2.3 m 6.5
Intake m 16.9

Exhaust m 13

Concentric horizontal intake-  
exhaust terminal Ø 80/125

Intake and
Exhaust 34 m 2.0 m 5.6

Intake m 14.8

Exhaust m 11.3
Concentric adapter from Ø 60/100 
to Ø 80/125 with condensate trap

Intake and
Exhaust 13 m 0.8 m 2.2

Intake m 5.6

Exhaust m 4.3
Concentric adapter from 
Ø 60/100 to Ø 80/125

Intake and
Exhaust 2 m 0.1 m 0.3

Intake m 0.8

Exhaust m 0.6
Pipe Ø 80 m 1 (with and without insulation) Intake 2.3 m 0.1 m 0.4 Intake m 1.0

Exhaust 3 m 0.2 m 0.5 Exhaust m 1.0
Complete air intake terminal Ø 80 m 1 
(with or without insulation) Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2

Intake terminal Ø 80 
Exhaust terminal Ø 80

Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
Exhaust 2.5 m 0.1 m 0.4 Exhaust m 0.8

Bend 90° Ø 80 Intake 5 m 0.3 m 0.8 Intake m 2.2
Exhaust 6.5 m 0.4 m 1.1 Exhaust m 2.1

Bend 45° Ø 80 Intake 3 m 0.2 m 0.5 Intake m 1.3
Exhaust 4 m 0.2 m 0.6 Exhaust m 1.3

Parallel split Ø 80 
from Ø 60/100 to Ø 80/80

Intake and
Exhaust 8.8 m 0.5 m 1.5

Intake m 3.8
Exhaust m 2.9
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1.7 ТАБЛІЦА КАЭФІЦЫЕНТАЎ 
СУПРАЦІЎЛЕННЯ І 
ЭКВІВАЛЕНТНЫХ ДАЎЖЫНЬ.

ТЫП ТРУБЫ
Каэфіцыент

Супраціўлення
(R)

Эквівалентная
даўжыня кааксіяль-

най трубы (м)
Ø 60/100

Эквівалентная
даўжыня кааксіяль-

най трубы (м)
Ø 80/125

Эквівалентная
даўжыня трубы

(м)
Ø 80

Кааксіяльная труба Ø 60/100 1 м Паветравод і 
Дымавыдаленне 

16,5
m 1 m 2,8

Паветравод m 7,1

Дымавыд. m 5,5
Калена 90° кааксіяльн. Ø 60/100 Паветравод і 

Дымавыдаленне 
21

m 1,3 m 3,5
Паветравод m 9,1

Дымавыд. m 7,0
Калена 45° кааксіяльн. Ø 60/100 Паветравод і 

Дымавыдаленне 
16,5

m 1 m 2,8
Паветравод m 7,1

Дымавыд. m 5,5
Тэрмінал кааксіяльнага гарызантальнага
паветравода/дымавыдалення Ø 60/100 Паветравод і 

Дымавыдаленне 
46

m 2,8 m 7,6
Паветравод m 20

Дымавыд. m 15

Тэрмінал кааксіяльнага  
гарызантальнага паветравода/
дымавыдалення Ø 60/100

Паветравод і 
Дымавыдаленне 

32
m 1,9 m 5,3

Паветравод m 14

Дымавыд. m 10,6
Тэрмінал кааксіяльнага вертыкальнага
паветравода/дымавыдалення Паветравод і 

Дымавыдаленне 
41,7

m 2,5 m 7
Паветравод m 18

Дымавыд. 14

Кааксіяльная труба Ø 80/125 m 1 Паветравод і 
Дымавыдаленне 

6
m 0,4 m 1,0

Паветравод m 2,6

Дымавыд. m 2,0
Калена 90° кааксіяльн. Ø 80/125 Паветравод і 

Дымавыдаленне 
7,5

m 0,5 m 1,3
Паветравод m 3,3

Дымавыд. m 2,5
Калена 45° кааксіяльн. Ø 80/125 Паветравод і 

Дымавыдаленне 
6

m 0,4 m 1,0
Паветравод m 2,6

Дымавыд. m 2,0
Тэрмінал кааксіяльнага вертыкальнага 
паветравода/дымавыдалення Ø 80/125

Паветравод і 
Дымавыдаленне 

33
m 2,0 m 5,5

Паветравод m 14,3

Дымавыд. m 11,0

Тэрмінал кааксіяльнага  
вертыкальнага паветравода/
дымавыдалення Ø 80/125

Паветравод і 
Дымавыдаленне 

26,5
m 1,6 m 4,4

Паветравод m 11,5

Дымавыд. m 8,8
Поўны тэрмінал кааксіяльнага вертыкальнага 
паветравода/дымавыдалення Ø 80/125 Паветравод і 

Дымавыдаленне 
39

m 2,3 m 6,5
Паветравод m 16,9

Дымавыд. m 13

Тэрмінал кааксіяльнага  
гарызантальнага паветравода/
дымавыдалення Ø 80/125

Паветравод і 
Дымавыдаленне 34 m 2,0 m 5,6

Паветравод m 14,8

Дымавыд. m 11,3
Кааксіяльн. перахаднік для Ø
60/100 у Ø 80/125 са зборам
кандэнсату

Паветравод і 
Дымавыдаленне 13 m 0,8 m 2,2

Паветравод m 5,6

Дымавыд. m 4,3
Кааксіяльн. перахаднік
для Ø 60/100 у Ø 80/125 Паветравод і 

Дымавыдаленне 2 m 0,1 m 0,3
Паветравод m 0,8

Дымавыд. m 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з/без ізаляцыі) Паветравод 2,3 m 0,1 m 0,4 Паветравод m 1,0

Дымавыдален. 3 m 0,2 m 0,5 Дымавыд. m 1,0
Поўны тэрмінал паветраводу Ø 80 м 1
(з/без ізаляцыі) Паветравод 5 m 0,3 m 0,8 Паветравод m 2,2

Тэрмінал паветраводу Ø 80
Тэрмінал дымавыдалення Ø 80

Паветравод 3 m 0,2 m 0,5 Паветравод m 1,3
Дымавыдален. 2,5 m 0,1 m 0,4 Дымавыд. m 0,8

Калена 90° Ø 80 Паветравод 5 m 0,3 m 0,8 Паветравод m 2,2
Дымавыдален. 6,5 m 0,4 m 1,1 Дымавыд. m 2,1

Калена 45° Ø 80 Паветравод 3 m 0,2 m 0,5 Паветравод m 1,3
Дымавыдален. 4 m 0,2 m 0,6 Дымавыд. m 1,3

Раздзяляльн. паралельн.  
Ø 80 для Ø 60/100 у Ø 80/80

Паветравод і 
Дымавыдален 

8,8
m 0,5 m 1,5

Паветравод m 3,8
Дымавыд. m 2,9
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1.7 MÖVCUD AMILLƏR VƏ 
EKVIVALENT UZUNLUQLAR 
CƏDVƏLI.

BORUNUN NÖVÜ
Müqavimət

Amili
(R)

Ekvivalent  
uzunluq (konsentrik 

borunun, metrlə) 
Ø 60/100

Ekvivalent  
uzunluq (konsentrik 

borunun, metrlə) 
Ø 80/125

Ekvivalent  
uzunluq  

(borunun, metrlə)
Ø 80

Ø 60/100 m 1 konsentrik boru
Giriş və 

Çıxış 16.5 m 1 m 2,8
Giriş m 7.1

Çıxış m 5.5
Konsentrik  90° Ø 60/100 əyilmə 
borusu Giriş və 

Çıxış 21 m 1,3 m 3,5
Giriş m 9.1

Çıxış m 7,0
Konsentrik  45° Ø 60/100 əyilmə 
borusu Giriş və 

Çıxış 16.5 m 1 m 2,8
Giriş m 7.1

Çıxış m 5.5
Ø 60/100 üfüqi konsentrik giriş/çıxışı ilə 
tamamlanmış terminal

Giriş və 
Çıxış 46 m 2,8 m 7,6

Giriş m 20

Çıxış m 15

Ø 60/100 üfüqi konsentrik giriş-çıxış 
terminalı Giriş və 

Çıxış 32 m 1,9 m 5,3
Giriş m 14

Çıxış m 10,6
Ø 60/100 üfüqi konsentrik giriş-çıxış terminalı 
 Giriş və 

Çıxış 41,7 m 2,5 m 7
Giriş m 18

Çıxış 14

Ø 80/125 m 1 konsentrik boru
Giriş və 
Çıxış 6 m 0,4 m 1,0

Giriş m 2,6

Çıxış m 2,0
Konsentrik  90° Ø 80/125 əyilmə 
borusu Giriş və 

Çıxış 7,5 m 0,5 m 1,3
Giriş m 3,3

Çıxış m 2,5
Konsentrik  45° Ø 80/125 əyilmə 
borusu Giriş və 

Çıxış 6 m 0,4 m 1,0
Giriş m 2,6

Çıxış m 2,0
Ø 80/125 şaquli konsentrik giriş/çıxışı ilə 
tamamlanmış terminal

Giriş və 
Çıxış 33 m 2,0 m 5,5

Giriş m 14,3

Çıxış m 11,0

Ø 80/125 üfüqi konsentrik giriş-çıxış 
terminalı Giriş və 

Çıxış 26,5 m 1,6 m 4,4
Giriş m 11,5

Çıxış m 8,8
Ø 80/125 üfüqi konsentrik giriş/çıxışı ilə 
tamamlanmış terminal Giriş və Çıxış 

39 m 2,3 m 6,5
Giriş m 16,9

Çıxış m 13

Ø 80/125 üfüqi konsentrik giriş-çıxış terminalı 
 Giriş və 

Çıxış 34 m 2,0 m 5,6
Giriş m 14,8

Çıxış m 11,3
 Ø 60/100  
- Ø 80/125 kondensat sifonu ilə 
konsentrik adapter

Giriş və 
Çıxış 13 m 0,8 m 2,2

Giriş m 5,6

Çıxış m 4,3
Ø 60/100  
- Ø 80/125 konsentrik adapter Giriş və 

Çıxış 2 m 0,1 m 0,3
Giriş m 0,8

Çıxış m 0,6
Ø 80 m 1 boru (təcrid edilmiş və edilməmiş) Giriş 2.3 m 0,1 m 0,4 Giriş m 1,0

Çıxış 3 m 0,2 m 0,5 Çıxış m 1,0
Tam giriş terminalı Ø 1, 80 m 
 (təcridedilmə ilə və ya onsuz) Giriş 5 m 0,3 m 0,8 Giriş m 2,2

Ø 80 giriş terminalı 
Ø 80 çıxış terminalı

Giriş 3 m 0,2 m 0,5 Giriş m 1,3
Çıxış 2,5 m 0,1 m 0,4 Çıxış m 0,8

90° əyilmə Ø 80 Giriş 5 m 0,3 m 0,8 Giriş m 2,2
Çıxış 6,5 m 0,4 m 1,1 Çıxış m 2,1

45° əyilmə Ø 80 Giriş 3 m 0,2 m 0,5 Giriş m 1,3
Çıxış 4 m 0,2 m 0,6 Çıxış m 1,3

 Ø 60/100 - Ø 80/80  
Ø 80 paralel ayrılma

Giriş və 
Çıxış 8,8 m 0,5 m 1,5

Giriş m 3,8
Çıxış m 2,9
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جداول عوامل المقاومة واألطوال المعادلة.   7.1

نوع	األنبوب
عامل
المقاومة

)R(

الطول	المعادل	بالمتر	نسبة	إلى	
األنبوب	متحد	المركز	

Ø	60/100

الطول	المعادل	بالمتر	نسبة	إلى	
األنبوب	متحد	المركز	

Ø	80/125

 الطول	المعادل	بالمتر	
نسبة	إلى	األنبوب

Ø 80

Ø	60/100	m	1		المركز	متحد	الشفطأنبوب
وتصريف	عوادم	االحتراق		

16,5
م	2.8م 1

الشفط	م	7,1

تصريف	م	5,5
Ø	60/100		المركز	متحد	درجة	90	الشفطكوع

وتصريف	عوادم	االحتراق		
21

م	3.5م 1.3
الشفط	م	9,1

تصريف	م	7,0
Ø	60/100		المركز	متحد	درجة	45	الشفطكوع

وتصريف	عوادم	
االحتراق		16,5

م		2.8م  1
الشفط	م	7,1

تصريف	م	5,5

وصلة	تمرير	كاملة	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
Ø	60/100		أفقي	المركز	أحادى	بشكل	الشفطاالحتراق

وتصريف	عوادم	
االحتراق		46

م	7.6م 2.8
الشفط	م	20

تصريف	م	15

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	االحتراق	
Ø	60/100		أفقي	المركز	أحادى	بشكل

الشفط
وتصريف	عوادم	

االحتراق		32
م		5.3م  1.9

الشفط	م	14

تصريف	م	10,6

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	االحتراق	
Ø	60/100		عمودي	المركز	أحادى	الشفطبشكل

وتصريف	عوادم	
االحتراق		41,7

م	7م 2.5
الشفط	م	18

وتصريف	عوادم	االحتراق		14

Ø	80/125	m	1		المركز	متحد	الشفطأنبوب
وتصريف	عوادم	

االحتراق		6
م  1.0م		0.4

الشفط	م	2,6

تصريف	م	2,0

Ø	80/125		المركز	متحد	درجة	90	الشفطكوع
وتصريف	عوادم	
االحتراق		7,5

م  1.3م		0.5
الشفط	م	3,3

تصريف	م	2,5

Ø	80/125		المركز	متحد	درجة	45	الشفطكوع
وتصريف	عوادم	

االحتراق		6
م  1.0م		0.4

الشفط	م	2,6

تصريف	م	2,0

وصلة	تمرير	كاملة	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
Ø	80/125		عمودي	المركز	أحادى	بشكل	الشفطاالحتراق

وتصريف	عوادم	االحتراق		
33

م  5.5م	2.0
الشفط	م	14,3

تصريف	م	11,0

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
االحتراق	بشكل	أحادى	المركز	

Ø	80/125		عمودي

الشفط
وتصريف	عوادم	االحتراق		

26,5
م  4.4م		1.6

الشفط	م	11,5

تصريف	م	8,8
وصلة	تمرير	كاملة	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
Ø	80/125		أفقي	المركز	أحادى	بشكل	االحتراق	عوادم	وتصريف	الشفط

م 6.5م		2.3االحتراق	39
الشفط	م	16,9

تصريف	م	13

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	االحتراق	
Ø	80/125		أفقي	المركز	أحادى	الشفطبشكل

م 5.6	م	2.0وتصريف	عوادم	االحتراق		34
الشفط	م	14,8

تصريف	م	11,3
محول	متحد	المركز	من	60\100	Ø	حتى	80\125 

الشفطبجامع	تكثيف
م 2.2	م	0.8وتصريف	عوادم	االحتراق		13

الشفط	م	5,6

تصريف	م	4,3
 Ø	60\100	من	المركز	متحد	محول

الشفطحتى	80\125
م 0.3م	0.1وتصريف	عوادم	االحتراق		2

الشفط	م	0,8

تصريف	م	0,6
الشفط م 1,0م	0.4م	0.1الشفط		2,3أنبوب	Ø 80	واحد	متر	)بعزل	أو	بدون	عزل(

تصريف م 1,0م	0.5م	0.2وتصريف	عوادم	االحتراق		3
وصلة	تمرير	كاملة	للشفط	Ø 80	واحد	متر	)بعزل	أو	

الشفط م 2,2م	0.8م	0.3الشفط		5بدون	عزل(

 وصلة	التمرير	للشفط	Ø 80		وصلة	تمرير	
Ø 80	االحتراق	عوادم	لتصريف

الشفط م 1,3م	0.5م	0.2الشفط		3
تصريف م 0,8م	0.4م	0.1وتصريف	عوادم	االحتراق		2,5

Ø	80	60/80	درجة	90	5كوع		0.3الشفط	0.8م	الشفط م 2,2م
تصريف م 2,1م	1.1م	0.4وتصريف	عوادم	االحتراق		6,5

Ø 80	درجة	45	3كوع		0.2الشفط	0.5م	الشفط م 1,3م
تصريف م 1,3م	0.6م	0.2وتصريف	عوادم	االحتراق		4

 Ø	60\100	من	Ø 80	موازى	ازدواج 
إلى	80\80

الشفط
وتصريف	عوادم	االحتراق		

8,8
م	1.5م	0.5

الشفط م 3,8
تصريف م 2,9
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1.8 ЗОВНІШНЯ УСТАНОВКА В 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

ПРИМІТКА: поняття "частково захищене 
місце" означає місце, де пристрій не підда-
ється прямому впливу погодних умов (дощ, 
сніг, град і т.і.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою.

За допомогою комплекту покриття можна 
здійснювати прямий впуск повітря (Мал. 1-7) 
та виведення димових газів у одинарний димо-
хід або безпосередньо назовні. Котел з такою 
конфігурацією може бути встановлений за 
межами приміщення, в частково захищеному 
місці. Котельний агрегат з такою конфігураці-
єю виходить з заводу вже за класом типу “B22”.
У цій конфігурації:
- впуск повітря відбувається безпосередньо з при-

міщення, де встановлюється пристрій (зовні);
- вивід димових газів має під’єднуватися до 

власного одинарного димаря або у канал 
безпосереднього викиду в атмосферу.

Отже, слід дотримуватися всіх діючих тех-
нічних норм.

• Монтажний комплект (Мал. 1-9). Зняти 
з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вста-
вити ущільнювач та затягнути гвинтами, 
що надаються в комплекті. Встановити 
верхню кришку, закріпити її 4 гвинтами, 
що надаються в комплекті, підклавши 
відповідні ущільнення. Вставити коліно 
90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) в 
гніздовий кінець (з ущільненням) фланцю 
Ø 80 до упору, надіти ущільнення, провів-
ши його вздовж коліна, закріпити його за 
допомогою листової пластини та затягну-
ти за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; слідкувати за тим, щоб всі 
4 язичка ущільнювача були закріплені. 
Вставити трубу виводу штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна 90° Ø 
80, переконатися, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. 
Вивідна труба (як вертикальна, так і гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину звичайного трубопроводу 
впуску Ø 80 (без ізоляції) лише 5 метрами 
(Мал. 1-22).

Приклад установки з прямим вертикаль-
ним виводом в частково захищеному місці. 
При використанні вертикального терміналу 
виводу для прямого скидання продуктів 
згоряння слід дотримуватися мінімальної 
відстані в 300 мм до жолоба, карнизу або 
балкона, що знаходиться вище. У разі вста-
новлення під балконом рівень X + Y + Z + W 
обчислюється по відношенню до балкону, що 
знаходиться вище, і повинен бути рівним або 
перевищувати 2000 мм (Мал. 1-8). Термін W 
розглядається тільки в разі, якщо балкон, що 
знаходиться вище, має закриту балюстраду 
(W = 0 у випадку з відкритою балюстрадою).

• Конфігурація без комплекту покриття в 
частково захищеному місці (котел типу C).

Якщо не знімати бокові пробки, то можна 
встановити пристрій на відкритому повітрі, 
в частково захищеному місці, без комплекту 
покриття. Установка проводиться з вико-
ристанням комплектів концентричного 
впуску/концентричного випуску  Ø60/100, 
Ø80/125 та сепаратора Ø 80/80, за детальною 
інформацією зверніться до розділу щодо 
внутрішньої установки. У цій конфігурації 
показаний комплект верхнього покриття , 
що забезпечує додатковий захист котла, який 
рекомендується, але не вимагається.

Комплект покриття містить:
1 шт. Термоформоване покриття
1 шт. Пластина блокування ущіль-

нення
1 шт. Ущільнення
1 шт. Хомут для стискування 

ущільнення

Комплект терміналу містить:
1 шт. Ущільнення
1 шт. Фланець Ø 80 відведення
1 шт. Коліно 90° Ø 80
1 шт. Труба Ø 80 відведення
1 шт. Кільцева прокладка

ВЕРТИКАЛЬНИЙ КІНЦЕВИЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПРЯМОГО ВИПУСКУ

КОМПЛЕКТ КРИШКИ ВПУСКУ
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МІСЦІ.
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місце" означає місце, де пристрій не підда-
ється прямому впливу погодних умов (дощ, 
сніг, град і т.і.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
і примусовою тягою.
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власного одинарного димаря або у канал 
безпосереднього викиду в атмосферу.

Отже, слід дотримуватися всіх діючих тех-
нічних норм.

• Монтажний комплект (Мал. 1-9). Зняти 
з бокових отворів, по відношенню до 
центрального, дві пробки і ущільнювачі. 
Встановити фланець Ø 80 виводу на вну-
трішній центральний отвір котла, вста-
вити ущільнювач та затягнути гвинтами, 
що надаються в комплекті. Встановити 
верхню кришку, закріпити її 4 гвинтами, 
що надаються в комплекті, підклавши 
відповідні ущільнення. Вставити коліно 
90° Ø 80 штировим кінцем (гладким) в 
гніздовий кінець (з ущільненням) фланцю 
Ø 80 до упору, надіти ущільнення, провів-
ши його вздовж коліна, закріпити його за 
допомогою листової пластини та затягну-
ти за допомогою хомутика, що надається 
в комплекті; слідкувати за тим, щоб всі 
4 язичка ущільнювача були закріплені. 
Вставити трубу виводу штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець коліна 90° Ø 
80, переконатися, що відповідна кільцева 
прокладка вже вставлена всередину. Таким 
чином отримаємо ущільнення і приєднання 
елементів комплекту.

Максимальне подовження вивідної труби. 
Вивідна труба (як вертикальна, так і гори-
зонтальна) може бути подовжена максимум 
до12 м лінійних використовуючи ізольовані 
труби (Мал. 1-25). Щоб запобігти проблемі 
утворення конденсату димових газів внаслі-
док їх охолодження через стінку, необхідно 
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згоряння слід дотримуватися мінімальної 
відстані в 300 мм до жолоба, карнизу або 
балкона, що знаходиться вище. У разі вста-
новлення під балконом рівень X + Y + Z + W 
обчислюється по відношенню до балкону, що 
знаходиться вище, і повинен бути рівним або 
перевищувати 2000 мм (Мал. 1-8). Термін W 
розглядається тільки в разі, якщо балкон, що 
знаходиться вище, має закриту балюстраду 
(W = 0 у випадку з відкритою балюстрадою).

• Конфігурація без комплекту покриття в 
частково захищеному місці (котел типу C).

Якщо не знімати бокові пробки, то можна 
встановити пристрій на відкритому повітрі, 
в частково захищеному місці, без комплекту 
покриття. Установка проводиться з вико-
ристанням комплектів концентричного 
впуску/концентричного випуску  Ø60/100, 
Ø80/125 та сепаратора Ø 80/80, за детальною 
інформацією зверніться до розділу щодо 
внутрішньої установки. У цій конфігурації 
показаний комплект верхнього покриття , 
що забезпечує додатковий захист котла, який 
рекомендується, але не вимагається.
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1.8 KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA MONTAJ.

Not: kısmen korunaklı dış mekan, cihazın kötü 
hava koşullarına direkt maruz kalmadığı yer 
anlamına gelir(yağmur, kar, dolu, vs..)...

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi konfigü-
rasyon.

Uygun kapatma kiti kullanarak  direkt hava 
emişini yapmak mümkündür (Şek. 1-7) Atık gaz 
tahliyesi tek şömine veya doğrudan dışında. Bu 
konfigürasyonda kombi montajını kısmen koru-
naklı bir yerde yapmak mümkündür. Bu konfi-
gürasyonda kombi B tipi olarak sınıflandırılır.22.
Bu konfigürasyon ile:
-   hava emişi direkt olarak cihazın monte edildiği 

yerden (dışarıdan) yapılır;
- Atık gaz çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı ya da 

direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

•  Kapak seti montajı (Res. 1-9). Merkezi olana 
göre yan deliklerden mevcut contaları ve iki 
tıpayı sökün. Ø 80 tahliye flanşını kombinin en 
iç deliğine araya kitte mevcut contayı sokarak 
ve donanımında olan vidalar ile sıkıştırarak 
yerleştiriniz. Üst kaplamayı araya ilgili contaları 
sokarak kitte mevcut 4 vida ile sabitleyerek 
yerleştiriniz. 90° dönemecini Ø 80 erkek tarafı 
ile flanşın dişi kısmında (dudaklı contalar ile) 
çarpıştırarak birleştirin, dönemeç boyunca 
ilerleterek contayı sokun, levha aracılığı ile 
sabitleyin ve kitte mevcut şeritler aracılığı 
ile 4 conta dilini durdurmaya dikkat ederek 
sıkıştırın. Tahliye borusunun erkek kısmını , 
90° Ø 80 köşesinin dişi tarafında, ilgili pulun 
yerleştirildiğinden emin olarak bağlayın, bu 
şekilde kiti oluşturan unsurların birleşme ve 
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

Tahliye borusu maksimum genişliği.  Tahliye 
bacası (gerek dikey ve gerekse yatay) izolasyonlu 
borular kullanmak suretiyle maksimum 12 metre 
düz olarak uzatılabilir (Şekil  1-25). Duvarlar 
ile soğumadan kaynaklanan Atık gaz yoğuşma 
problemlerini engellemek için Ø 80 normal 
(izolasyonlu değil) tahliye kanalının boyunun 5 
metre ile sınırlandırılması gerekir. 1-22).

• Kısmen korunaklı yerde kaplama seti olma-
dan konfigurasyon (C tipi kombi).

Monte edilmiş olan yan kapakları bırakarak, ka-
pak seti olmaksızın cihazı dış mekana monte et-
mek mümkündür. Montaj, eşmerkezli Ø60/100, 
Ø 80/125 emiş / tahliye kiti ve Ø 80/80 ayırıcı 
kullanılarak gerçekleştirilir; daha fazla bilgi için 
iç mekan montajları ile ilgili paragrafa bakınız. 
Bu konfigürasyonda üst kapak seti kombiye ilave 
bir muhafaza sağlar, ancak tavsiye edilmekle 
birlikte zorunlu da değildir.

Kapak kitinin kapsamı:
1 adet termoformat kapağı
1 adet conta blok plağı
1 adet  Conta
1 adet  Conta sıkma şeridi

Uç kitinin kapsamı:
1 adet  Conta
1 adet   Ø 80 tahliye flanşı
1 adet 90° Ø 80 Köşe
1 adet  Ø 80 Tahliye borusu
1 adet 1 Pul
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1.8 INSTALACIÓN EN EXTERIORES 
EN UN LUGAR PARCIALMENTE 
PROTEGIDO.

Nota: por lugar parcialmente protegido se entiende 
aquel en el que el aparato no está expuesto directa-
mente a la intemperie (lluvia, nieve, granizo, etc.).

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

Usando el kit de cobertura apropiado se puede 
efectuar la aspiración directa del aire (Fig. 1-7) 
y la descarga de los humos en la chimenea o 
directamente al exterior. En esta configuración 
es posible instalar la caldera en un lugar par-
cialmente protegido. El calentador de agua en 
esta configuración está clasificado como tipo B22.
Con esta configuración:
-     El aire se aspira directamente del ambiente 

en el que está instalado el aparato (externo);
- La descarga de los humos se debe conectar a 

una chimenea individual o canalizar directa-
mente hacia el exterior.

Por lo tanto se deben respetar las normas técnicas 
en vigor.

• Montaje del kit de cobertura (Fig.. 1-9). 
Desmonte las dos tapas y las juntas presentes 
de los orificios laterales respecto al central. 
Monte el collarín Ø 80 de descarga en el 
agujero más interior de la caldera, colocando 
antes la junta presente en el kit y apretando 
el conjunto con los tornillos suministrados. 
Montar la cubierta superior colocando antes 
las juntas correspondientes y apretándola con 
los 4 tornillos presentes en el kit. Introducir el 
codo 90° Ø 80 con lado macho (liso), en el lado 
hembra (con juntas de labio) del collarín Ø 80 
hasta el tope, introducir la junta deslizándola 
a lo largo de la curva, sujetarla por medio de la 
placa de chapa y apretar mediante la abrazadera 
presente en el kit teniendo cuidado de sujetar 
las 4 lengüetas de la junta. Introducir el tubo 
de descarga con el lado macho (liso) dentro del 
lado hembra del codo de 90° Ø 80, metiendo 
antes la correspondiente anilla, de esta forma 
se obtendrá la estanqueidad y la fijación de los 
elementos que componen el kit.

Extensión máxima del conducto de descarga. 
El tubo de descarga (en vertical o en horizontal) 
puede ser alargado hasta medir como máximo12 
m en línea recta, utilizando tubos aislados (Fig. 
1-25). Para evitar problemas de condensación de 
humos por enfriamiento a través de las paredes 
del tubo, es necesario limitar la longitud del tubo 
de descarga Ø 80 normal (no aislado) a sólo 5 
metros (Fig. 1-22).

• Configuración sin kit de cobertura en un 
lugar parcialmente protegido (caldera tipo 
C).

Es posible instalar el aparato en el exterior, dejan-
do las tapas laterales montadas, sin el kit de co-
bertura. La instalación se efectúa utilizando el kit 
de aspiración / descarga concéntricos Ø60/100 y 
Ø80/125 y el separador  Ø 80/80  (vea apartado 
relativo a la instalación en interiores). En esta 
configuración el Kit de cobertura superior que 
garantiza una protección adicional a la caldera, 
es recomendable pero no obligatorio.

El kit de cubierta contiene:
N° 1 Cubierta termoformada
N° 1 Placa para sujeción de la junta
N° 1 Junta
N° 1 Abrazadera para ajuste de la junta

El kit de terminal contiene:
N° 1 Junta
N° 1 Collarín Ø 80 de descarga
N° 1 Codo 90° Ø 80
N° 1 Tubo de descarga Ø 80
N° 1 Anilla
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1.8 УСТАНОВКА СНАРУЖИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ЧАСТИЧНО 
ЗАЩИЩЕННОМ МЕСТЕ.

Примечание. Под частично защищённым 
местом подразумевается помещение, в 
котором котел не подвергается прямому 
воздействию атмосферных явлений (дождь, 
снег, град и т.д.)..

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Используя специальный комплект кожуха, 
можно выполнить прямое всасывание воз-
духа (рис. 1-7) и дымоудаление в отдельную 
дымовую трубу или непосредственно наружу. 
При настоящей конфигурации котел может 
быть установлен в частично защищенном 
месте. При настоящей конфигурации котел 
относится к категории B22.
С настоящей конфигурацией:
- всасывание воздуха происходит непосред-

ственно из помещения, где установлен 
прибор (снаружи);

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие тех-
нические нормы.

• Монтаж комплекта (рис.  1-9).  Снять с 
боковых отверстий относительно централь-
ного отверстия два колпачка и уплотнители. 
Установить выхлопной фланец Ø 80 на са-
мое внутреннее отверстие котла, используя 
сальник, входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить верх-
ний защитный кожух, прикрепляя его 4 
болтами, входящими в оснащение и встав-
ляя соответствующие сальники. Соединить 
изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной (“папа”), в 
горловину (“мама”)  фланца Ø 80 до упора, 
провести сальник по всему изгибу и уста-
новить с помощью пластинки из листового 
металла и затянуть с помощью крепёжного 
хомутика, входящего в оснащение, убе-
диться при этом, что закреплены 4 язычка 
сальников. Подсоединить выхлопную трубу 
с гладкой стороны (“папа”), в горловину 
(“мама”) изгиба 90° Ø 80, проверяя, что 

подсоединили соответствующую шайбу, 
таким образом,  достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

 Максимальное протяжение выхлопной 
трубы. Выхлопная труба (как вертикаль-
ная так и горизонтальная) может быть  
увеличена до максимального размера 12 м 
прямолинейного участка при помощи изо-
лированных труб (Илл. 1-25). Во избежание 
проблем конденсации выхлопных газов, 
вызванных охлаждением через стенки, 
необходимо ограничить длину нормальной 
выхлопной трубы Ø 80 (не изолированной) 
до 5 метров (рис. 1-22).

• Конфигурация без комплекта защитного 
кожуха в частично защищенном месте 
(котел типа C).

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
можно установить аппарат без комплекта 
защитного кожуха. Установка происходит с 
использованием горизонтальных концентри-
ческих комплектоввсасывания/дымоудале-
ния Ø 60/100, Ø 80/125 и сепаратора Ø 80/80 
, описание которых, приведено в параграфе 
об установке в закрытых помещениях. При 
настоящей конфигурации, комплект верх-
него защитного кожуха, гарантирующего 
дополнительную защиту, рекомендуется, но 
не является обязательным.

Комплект защитного кожуха включает в себя:
N° 1 Термоформованный защитный кожух
N° 1 Пластина для блокировки сальника
N° 1 Сльник
N° 1 Хомут для сальника

Выводной комплект включает в себя:
N° 1 Сальник
N° 1 Выхлопной фланец Ø 80
N° 1 Изгиб 90° Ø 80
N° 1 Выхлопная труба Ø 80
N° 1 Шайба
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1.8 INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR 
DANS UN LIEU PARTIELLEMENT 
PROTÉGÉ.

N.B. : par lieu partiellement protégé, on sous-en-
tend un lieu où l'appareil n'est pas exposé direc-
tement à l'action des intempéries (pluie, neige, 
grêle, etc..)..

• Configuration de type B à chambre ouverte 
et tirage forcé.

En utilisant le kit de couverture spécifique, on 
peut effectuer l'aspiration de l'air direct (Fig. 1-7) 
et l'évacuation des fumées en cheminée simple 
ou directement à l'extérieur. Avec cette configu-
ration, il est possible d'installer la chaudière dans 
un lieu partiellement protégé. Avec cette configu-
ration, la chaudière est classée comme type B22.
Avec cette configuration :
- l'aspiration de l'air se fait directement du lieu 

où est installé l'appareil (extérieur);
- l'évacuation des fumées doit être raccordée 

à une cheminée ou canalisée directement à 
l'extérieur.

Les normes techniques en vigueur doivent donc 
être respectées.

• Montage du kit couverture (Fig. 1-9). Démon-
ter, par les trous latéraux par rapport à celui du 
centre, les deux bouchons et les joints présents. 
Installer la bride Ø 80 d'évacuation sur le trou 
plus à l'intérieur de la chaudière en interposant 
le joint présent dans le kit et serrer avec les vis 
fournies. Installer la couverture supérieure en la 
fixant avec les 4 vis présentes dans le kit en in-
terposant les joints correspondants. Raccorder 
le coude 90° Ø 80 avec le côté mâle (lisse), sur 
le côté femelle (avec joints à lèvre) de la bride Ø 
80 jusqu'à la butée, enfiler le joint en le faisant 
glisser le long du coude, le fixer avec la plaque 
en tôle et serrer avec le collier présent dans le 
kit en faisant attention à bloquer les 4 languettes 
du joint. Raccorder le tuyau d'évacuation avec 
le côté mâle (lisse) sur le côté femelle du coude 
à 90° Ø 80, en s'assurant d'avoir déjà inséré la 
rosace correspondante, de cette façon on ob-
tiendra l'étanchéité et la jonction des éléments 
qui composent le kit.

Extension maximum du conduit d'évacuation. 
Le conduit d'évacuation (aussi bien vertical 
qu'horizontal) peut être prolongé jusqu'à une 
mesure max de 12 m rectilignes, en utilisant des 
tuyaux isolés (Fig. 1-25). Pour éviter les pro-
blèmes de condensation des fumées, dus à leur 
refroidissement à travers le mur, il est nécessaire 
de limiter la longueur du conduit d'évacuation 
Ø 80 normal (non isolé) à 5 mètres seulement 
(Fig. 1-22).

• Configuration sans kit de couverture dans 
un endroit partiellement protégé (chaudière 
type C.)

En laissant les bouchons latéraux montés, il est 
possible d'installer l'appareil à l'extérieur sans 
le kit de couverture. L'installation s'effectue 
en utilisant le kit d'aspiration / d'évacuation 
concentriques Ø 60/100, Ø 80/125 et séparateur 
Ø 80/80 pour lesquels on renvoie au paragraphe 
correspondant à l'installation pour intérieur. 
Dans cette configuration, le Kit de couverture 
supérieure qui garantit une protection supplé-
mentaire à la chaudière est recommandable mais 
pas obligatoire.

Le kit couvercle comprend :
1  Couvercle thermoformé
1  Plaque de blocage joint
1 Joint
1 Collier serre-joint

Le kit terminal comprend :
1 Joint
1 Bride Ø 80 d'évacuation
1 Coude 90° Ø 80
1 Tuyau d'évacuation Ø 80
1 Rosace
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1.8 OUTDOOR INSTALLATION IN 
PARTIALLY PROTECTED AREA.

N.B.: a partially protected area is one in which the 
appliance is not exposed to the direct action of the 
weather (rain, snow, hail, etc..)..

• Configuration type B, open chamber and 
forced draught.

Using the special coverage kit one can achieve 
direct air intake (Fig. 1-7) and fumes exhaust in 
a single flue or directly outside. In this configura-
tion it is possible to install the boiler in a partially 
protected place. In this configuration the boiler 
is classified as type B22.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the envi-

ronment in which the appliance is installed 
(outside);

- the flue exhaust must be connected to its own 
individual flue or channeled directly into the 
external atmosphere.

The technical regulations in force must be 
respected.

• Coverage kit assembly (Fig. 1-9). Remove the 
two plugs and the gaskets present from the two 
lateral holes with respect to the central one. 
Install the Ø 80 outlet flange on the central hole 
of the boiler, taking care to insert the gasket 
supplied with the kit and tighten by means of 
the screws provided. Install the upper cover, 
fixing it using the 4 screws present in the kit, 
positioning the relevant gaskets. Engage the 90° 
Ø 80 bend with the male end (smooth) in the 
female end (with lip seal) of the Ø 80 flange unit 
until it stops. Introduce the gasket, making it 
run along the bend. Fix it using the sheet steel 
plate and tighten by means of the straps present 
in the kit, making sure to block the 4 gasket 
flaps. Fit the male end (smooth) of the exhaust 
terminal into the the female end of the bend 90° 
Ø 80, making sure that the relevant wall sealing 
plate is already fitted; this will ensure hold and 
joining of the elements making up the kit.

Max. length of exhaust duct. The flue pipe 
(vertical or horizontal) can be extended to a 
max. length of 12 linear metres, using insulated 
pipes (Fig. 1-25). To prevent problems of flue 
gas condensate in the exhaust pipe Ø 80, due 
to flue gas cooling through the wall,the length 
of the pipe (not insulated) must be limited to just 
5 m (Fig. 1-22).

• Configuration without cover kit in a partially 
protected location (type C boiler)

By leaving the side plugs fitted it is possible to 
install the appliance externally without the cover 
kit. Installation takes place using the Ø60/100, Ø 
80/125 and separator Ø 80/80 concentric intake/ 
exhaust kits. Refer to the paragraph relative to in-
door installation. In this configuration the upper 
cover kit guarantees additional protection for the 
boiler. It is recommended but not compulsory.

The cover kit includes:
N° 1 Thermoformed cover
N° 1 Gasket locking plate
N° 1 Gasket
N° 1 Gasket tightening clip

The terminal kit includes:
N° 1 Gasket
N° 1 Discharge flange Ø 80
N° 1 Bend 90° Ø 80
N° 1 Drain pipe Ø 80
N° 1 Wall sealing plate
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1.8 ЗНАДВОРНАЯ ЎСТАНОЎКА Ў 
ЧАСТКОВА АБАРОНЕНЫМ МЕСЦЫ.

ІЧ.В.: пад часткова абароненым месцам 
маецца на ўвазе месца, у якім прыстасаванне 
не схільна дзеянню атмасферных з’яў (дажджу, 
снега, граду і г.д.).

• Канфігурацыя тыпу B з адкрытай камерай 
і фарсіраванай цягай.

Пры дапамозе спецыяльнага камплекта 
ахоўнай абалонкі можна ажыццяўляць прамы 
забор паветра (Мал. 1-7) і адвод дымавых 
газаў у асобны дымаход ці непасрэдна 
ў навакольнае асяроддзе.  Пры гэтай 
канфігурацыі кацёл магчыма ўстана-віць у 
часткова абароненым месцы. Кацёл у гэтай 
канфігурацыі належыць да тыпу B22. Пры 
выкарыстанні гэтай канфігурацыі:
- Забор паветра ажыццяўляецца непасрэдна з 

навакольнага асяроддзя, у якім устаноўлена 
прыстасаванне (вонкавага);

- дымавыдаленне павінна быць злучана 
з асобным дымаходам ці каналізавана ў 
навакольнае асяроддзе.

Павінны быць выкананы дзеючыя тэхнічныя 
нормы.

• Мантаж камплекта ахоўнага пакрыцця 
(Мал. 1-9). Зняць з бакавых адтулін (адносна 
цэнтральнага) два каўпачка і прысутны 
ушчыльнік. Устанавіце выпускны фланец 
Ø 80 на самай унутранай адтуліне катла, 
выкарыстоўваючы наяўны ў камплекце 
ўшчыльнік, і зашрубаваць наяўнымі ў 
камплекце вінтамі. Устанавіць верхняе 
пакрыццё, замацоўваючы яго 4 вінтамі, 
наяўнымі ў камплекце, і выкарыстоўваючы 
адпаведны ўшчыльнік. Далучыць калена 90° Ø 
80 гладкім бокам у гарлавіну (з ушчыльнікам 
з кромкай) фланца Ø 80 да ўпора, уставіць 
ушчыльняльную пракладку так, каб яна 
праходзіла ўздоўж усяго выгібу, замацаваць 
пры дапамозе пласцінкі з ліставага металу і 
заціснуць з дапамогай наяўнага ў камплекце 
крапежнага хамута, пераканацца, што 
замацаваны 4 выс т упа ўшчыльніка. 
Падлучыць трубу выкіду гладкім бокам 
у гарлавіну калена 90° Ø 80, правяраючы, 
што далучылі адпаведную шайбу, такім 
чынам дасягаецца герметычнасць і злучэнне 
элементаў камплекта.

Максімальная працягласць труб выкіду. 
Выхлапная труба (як вертыкальная, так і 
гарызантальная) можа быць падоўжана да 
макс. значэння роўнага 12 м прамога ўчастку 
з выкарыстаннем ізаляваных труб (Мал. 
1-25). Каб пазбегнуць праблем кандэнсацыі 
дымавых газаў з-за іх астуджэння праз сценкі, 
неабходна абмежаваць даўжыню звычайнай 
трубы выкіду Ø 80 (не ізаляванай) толькі да 
5 метраў (Мал. 1-22).

• Канфігурацыя без камплекта ахоўнага 
пакрыцця ў часткова абароненым месцы 
(кацёл тыпу C).

Пакідаючы мантаванымі бакавыя заглушкі, 
магчыма ўс т анавіць  прыс т ас ав анне 
знадворку без камплекту ахоўнага кажуха. 
Устаноўка адбываецца з выкарыстаннем 
кааксіяльнага камплекта паветравода 
/ дымавыдалення Ø 60/100, Ø 80/125 і 
сепаратара Ø 80/80, апісанне якіх прыведзена 
ў адпаведным параграфе знадворкавай 
устаноўкі. У гэтай канфігурацыі Камплект 
верхняга ахоўнага пакрыцця, які гарантуе 
дадатковую ахову катлу, рэкамендуецца, але 
не абавязковы.

Камплект ахоўнага кажуха:
N° 1 Термафасфатны кажух
N° 1 Пласцінка блакіравання ўшчыльнікаў
N° 1 Ушчыльнік
N° 1 Хамут для зацягвання ўшчыльніку

Камплект тэрмінала:
N° 1 Ушчыльнік
N° 1 Выхлапны фланец Ø 80
N° 1 Калена 90° Ø 80
N° 1 Выхлапная труба Ø 80
N° 1 Шайба
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1.8 QISMƏN MÜHAFIZƏ OLUNAN 
SAHƏDƏ XARICI QURAŞDIRMA.

Q: qismən qorunan sahələr cihazın birbaşa 
havanın təsirinə (yağış, qar, dolu və s.) məruz 
qalmadığı yerlərdir. .

• B konfiqurasiya növü, açıq qazan və fen 
üfürməsi.

Xüsusi əhatələyici dəstdən istifadə bir bacadan 
və ya birbaşa küçədən birbaşa hava girişi 
(Təs. 1-7) və buxarın çıxışını təmin edə bilər.  
Bu konfiqurasiyada buxar qazanını qismən 
mühafizə olunan yerdə quraşdırmaq mümkündür. 
Bu konfiqurasiyada buxar qazanı B22 növü kimi 
təsnifləşdirilmişdir.
Bu konfiqurasiya ilə:
- hava girişi bir başa cihazın quraşdırıldığı 

mühitdən (xaricdən) baş verir;
- axın çıxışı öz fərdi axınına birləşdirilməsi və 

ya birbaşa xarici atmosferə çıxarılmalıdır.
Qüvvədə olan texniki qaydalara əməl edilməlidir.

• Əhatə montaj dəsti (Təs. 1-9): İki tıxacı və 
iki yan dəlikləki araqatları mərkəzdəkindən 
çıxarın. Ø 80 çıxış kənar hissələri buxar 
qazanın mərkəzi dəliyində quraşdırın, alət 
dəsti ilə təchiz edilmiş araqatı daxil edin 
və təmin edilmiş vintlərlə bərkidin. Yuxarı 
qapağı quraşdırın, alət dəstində verilmiş 4 
vintlə bərkidin və müvafiq araqatları bağlayın. 
Əhatə edən 90° Ø 80 sonluqlu bəndi (yumşaq) 
əhatə edilən Ø 80 kənar hissənin sonluğuna 
(möhkəm bağlı) bağlayın və sona qədər sıxın.  
Araqatı yerləşdirin və bənd üzrə sarıyın. Metal 
şəbəkə plitəsi vasitəsilə onu bərkidin və dəstdə 
olan sıxaclarla sıxın, 4 araqatın kilidlənməsini 
təmin edin. Çıxış terminalının əhatə edən 
sonluğunu (yumşaq) 90° Ø 80 əhatə edilən 
sonluğa yerləşdirin, müvafiq divar plitəsinin 
artıq yerləşdirilmiş olmasından əmin olun; bu, 
dəstin ibarət olduğu elementlərin saxlanması 
və bərkidilməsini təmin edəcək.

Çıxış borusunun maksimum uzunluğu.  
Tüstü bacası (şaquli və ya üfüqi) izolyasiya 
borularından istifadə edilərək maksimum 12 
xətti metr qədər uzadıla bilər (Təs. 1-25). 
Divardan keçərdən qazların soyuması sayəsində 

Ø 80 çıxış borusunda buxar qaz kondensatı ilə 
bağlı problemlərin aradan qaldırılması üçün 
çıxış borusunun uzunluğu 5 m-ə çatdırılmalıdır 
(Təs. 1-22).

• Qismən mühafizə olan yerdə (C növlü buxar 
qazanı) qapaq dəsti olmayan konfiqurasiya 

Yan tıxacları bağlı saxlamaqla, cihazı qismən 
qapalı yerlərdə qapaq aləti olmadan xaricdən 
quraşdırmaq mümkündür.  Quraşdırma Ø60/100, 
Ø 80/125 və ayırıcı Ø 80/80 konsentrik giriş/çıxış 
dəstlərinin istifadəsi ilə yerinə yetirilir. Daxili 
quraşdırma ilə bağlı paraqrafa istinad edin. 
Bu konfiqurasiyada yuxarı qapaq aləti buxar 
qazanının əlavə mühafizəsinə zəmanət verir. Bu 
məsləhət görülür, lakin məcburi deyil.

Alət dəstinə daxildir:
N° 1  Termoformalaşdırılmış qapaq
N° 1 Araqat bloklayıcı plitə
N° 1 Ara qat
N° 1 Araqatları bərkitmə sıxacı

Terminal dəstinə daxildir:
N° 1 Ara qat
N° 1 Ø 80 boşalma kənarı
N° 1 Kəmər 90° Ø 80 
N° 1 Boşaltma borusu Ø 80
N° 1 Divara bərkitmə plitəsi
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جداول عوامل المقاومة واألطوال المعادلة.   7.1

نوع	األنبوب
عامل
المقاومة

)R(

الطول	المعادل	بالمتر	نسبة	إلى	
األنبوب	متحد	المركز	

Ø	60/100

الطول	المعادل	بالمتر	نسبة	إلى	
األنبوب	متحد	المركز	

Ø	80/125

 الطول	المعادل	بالمتر	
نسبة	إلى	األنبوب

Ø 80

Ø	60/100	m	1		المركز	متحد	الشفطأنبوب
وتصريف	عوادم	االحتراق		

16,5
م	2.8م 1

الشفط	م	7,1

تصريف	م	5,5
Ø	60/100		المركز	متحد	درجة	90	الشفطكوع

وتصريف	عوادم	االحتراق		
21

م	3.5م 1.3
الشفط	م	9,1

تصريف	م	7,0
Ø	60/100		المركز	متحد	درجة	45	الشفطكوع

وتصريف	عوادم	
االحتراق		16,5

م		2.8م  1
الشفط	م	7,1

تصريف	م	5,5

وصلة	تمرير	كاملة	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
Ø	60/100		أفقي	المركز	أحادى	بشكل	الشفطاالحتراق

وتصريف	عوادم	
االحتراق		46

م	7.6م 2.8
الشفط	م	20

تصريف	م	15

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	االحتراق	
Ø	60/100		أفقي	المركز	أحادى	بشكل

الشفط
وتصريف	عوادم	

االحتراق		32
م		5.3م  1.9

الشفط	م	14

تصريف	م	10,6

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	االحتراق	
Ø	60/100		عمودي	المركز	أحادى	الشفطبشكل

وتصريف	عوادم	
االحتراق		41,7

م	7م 2.5
الشفط	م	18

وتصريف	عوادم	االحتراق		14

Ø	80/125	m	1		المركز	متحد	الشفطأنبوب
وتصريف	عوادم	

االحتراق		6
م  1.0م		0.4

الشفط	م	2,6

تصريف	م	2,0

Ø	80/125		المركز	متحد	درجة	90	الشفطكوع
وتصريف	عوادم	
االحتراق		7,5

م  1.3م		0.5
الشفط	م	3,3

تصريف	م	2,5

Ø	80/125		المركز	متحد	درجة	45	الشفطكوع
وتصريف	عوادم	

االحتراق		6
م  1.0م		0.4

الشفط	م	2,6

تصريف	م	2,0

وصلة	تمرير	كاملة	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
Ø	80/125		عمودي	المركز	أحادى	بشكل	الشفطاالحتراق

وتصريف	عوادم	االحتراق		
33

م  5.5م	2.0
الشفط	م	14,3

تصريف	م	11,0

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
االحتراق	بشكل	أحادى	المركز	

Ø	80/125		عمودي

الشفط
وتصريف	عوادم	االحتراق		

26,5
م  4.4م		1.6

الشفط	م	11,5

تصريف	م	8,8
وصلة	تمرير	كاملة	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	
Ø	80/125		أفقي	المركز	أحادى	بشكل	االحتراق	عوادم	وتصريف	الشفط

م 6.5م		2.3االحتراق	39
الشفط	م	16,9

تصريف	م	13

وصلة	تمرير	خاصة	بالشفط	و	تصريف	عوادم	االحتراق	
Ø	80/125		أفقي	المركز	أحادى	الشفطبشكل

م 5.6	م	2.0وتصريف	عوادم	االحتراق		34
الشفط	م	14,8

تصريف	م	11,3
محول	متحد	المركز	من	60\100	Ø	حتى	80\125 

الشفطبجامع	تكثيف
م 2.2	م	0.8وتصريف	عوادم	االحتراق		13

الشفط	م	5,6

تصريف	م	4,3
 Ø	60\100	من	المركز	متحد	محول

الشفطحتى	80\125
م 0.3م	0.1وتصريف	عوادم	االحتراق		2

الشفط	م	0,8

تصريف	م	0,6
الشفط م 1,0م	0.4م	0.1الشفط		2,3أنبوب	Ø 80	واحد	متر	)بعزل	أو	بدون	عزل(

تصريف م 1,0م	0.5م	0.2وتصريف	عوادم	االحتراق		3
وصلة	تمرير	كاملة	للشفط	Ø 80	واحد	متر	)بعزل	أو	

الشفط م 2,2م	0.8م	0.3الشفط		5بدون	عزل(

 وصلة	التمرير	للشفط	Ø 80		وصلة	تمرير	
Ø 80	االحتراق	عوادم	لتصريف

الشفط م 1,3م	0.5م	0.2الشفط		3
تصريف م 0,8م	0.4م	0.1وتصريف	عوادم	االحتراق		2,5

Ø	80	60/80	درجة	90	5كوع		0.3الشفط	0.8م	الشفط م 2,2م
تصريف م 2,1م	1.1م	0.4وتصريف	عوادم	االحتراق		6,5

Ø 80	درجة	45	3كوع		0.2الشفط	0.5م	الشفط م 1,3م
تصريف م 1,3م	0.6م	0.2وتصريف	عوادم	االحتراق		4

 Ø	60\100	من	Ø 80	موازى	ازدواج 
إلى	80\80

الشفط
وتصريف	عوادم	االحتراق		

8,8
م	1.5م	0.5

الشفط م 3,8
تصريف م 2,9
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التركيب في الخارج في مكان محمي جزئياً.  8.1
ملحوظة هامة:	يقصد	بالمكان	المحمي	جزئياً	ذلك	المكان	

غير	المعرض	بشكل	مباشر	للتأّثر	بالعوامل	األحوال	الجوية	
)المطر	والثلج	والعواصف	...الخ(

• عملية الضبط فئة B ذات الغرفة المفتوحة والشفط 
القسرى.

باستخدام	مجموعة	التغطية	المناسبة	من	الممكن	القيام	بشفط	
الهواء	المباشر	)الشكل	7.1(	وعادم	األدخنة	في	مدخنة	

منفردة	أو	مباشرة	إلى	الخارج.	وفي	هذا	التكوين	من	الممكن	
تركيب	الغالية	في	مكان	محمي	جزئيا.	عند	ضبط	الغالية	

.B22	نوعية	من	بأنها	تصنيفها	يتم	الحالة	هذه	على
مع	هذا	الضبط:

-	يتم	شفط	الهواء	مباشرة	من	المكان	الذي	يتم	فيه	تركيب	
الجهاز	)خارجياً(.

-	يجب	ربط	أنبوب	التخلص	من	عوادم	االحتراق	بمدخنة	
مفردة	أو	بهما	وصالت	مباشرة	إلى	الخارج.

يجب	هنا	احترام	كل	القواعد	الفنية	المعمول	بها	في	هذا	
الشأن.

تركيب مجموعة التغطية )شكل 9-1(.	فك	السدادتين	 	•
والحشوات	الموجودة	من	الفتحتين	الجانبيتين	بالنسبة	

للمجموعة	المركزية.	قم	بتركيب	شفة	التوصيل	بقطر	80 
الخاصة	بتصريف	العوادم	على	الفتحة	الداخلية	للغالية	مع	
إدخال	الحشوة	الموجودة	في	المجموعة	و	ربط	البراغي	
التي	تأتى	معها.	قم	بتركيب	الغطاء	العلوي	عن	طريق	

تثبيت	األربعة	براغي	الموجودة	في	المجموعة	مع	إدخال	
والحشوات	الخاصة.	قم	بإدخال	الكوع	قطر	80	ذو	ال	90 
درجة	من	الناحية	الذكر	)الجانب	الناعم(،	في	الناحية	األنثى	

)ذات	الحشوات	التي	بها	حافة(	الخاصة	بشفة	توصيل	
قطر	80	حتى	الوصول	بها	إلى	درجة	االلتصاق	الكامل،	

ثم	قم	بإدخال	الحشوة	مع	جعله	موضوعاً	على	طول	
الكوع	ومع	تثبيت	هذا	الحشوة	باستخدام	الصفيحة	المعدنية	

والشد	باستخدام	مشبك	ومشد	الضم	والربط	الموجود	
في	المجموعة	مع	االنتباه	إلى	تثبيت	النتوءات	األربعة	
للحشوة.	قم	بإدخال	أنبوبة	تصريف	العوادم	من	ناحيتها	
الذكر	)الناعم(،	في	الناحية	األنثى	من	الكوع	نوعية	قطر	
80	ذو	ال90	درجة	مع	التأكد	من	أنه	قد	تم	بالفعل	إدخال	
إطار	التغطية	الدائري	الخاص،	وبهذا	يتم	تثبيت	و	توصيل	

العناصر	التي	تتكون	منها	المجموعة.
أقصى طول ممكن ألنبوب تصريف عوادم االحتراق.	يمكن	
تطويل	أنبوب	تصريف	عوادم	االحتراق	)سواء	في	الوضع	
العمودي	أو		الوضع	األفقي(	حتى	مسافة	12	متراً	مستقيماً	
على	التوالي	كحد	أقصى	باستخدام	أنابيب	معزولة	)الشكل	
25-1(.	لتجنب	مشاطل	تكثف	األدخنة	نتيجة	تبريدها	عبر	

الحائط،	يجب	أن	يكون	طول		أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق 
العادي قطر 80 )الغري معزول( فقط عىل طول 5 أمتار فقط )الشكل 

.)1-22

التكوين بدون مجموعة التغطية في مكانها وهي   •
.)C محمية جزئيا )الغالية من النوع

في	حالة	ترك	األغطية	الجانبية،	فإنه	من	الممكن	تركيب	
الجهاز	في	الخارج	دون	استخدام	مجموعة	التغطية.	تتم	
عملية	التركيب	باستخدام	مجموعات	الشفط\التخلص	من	

عوادم	االحتراق	متحدة	المركز	بقطر	60\100	و	80\125  
وحاجز	الفصل	بقطر	80/80	التي	سنؤجل	الحديث	عنها	إلى	
الفقرة	المتعلقة	بالتركيب	في	الداخل.	في	هذا	النوع	من	الضبط	

يوصى	باستخدام	مجموعة	التغطية	العلوية	التي	تضمن	
توفير	حماية	إضافية	للغالية	حتى	وإن	كانت	غير	إجبارية	

االستخدام.

تحتوى مجموعة التغطية عىل:

عدد 1 غطاء مشكل ومصنع حرارياً

عدد 1 لوحة غلق الحشوة

عدد 1 حشوة

عدد 1 مشبك و مشد ضم وربط  الحشوة

تحتوى مجموعة وصلة التمرير عىل:

عدد 1 حشوة

Ø 80 عدد 1 شفة توصيل عوادم دخانية

عدد 1 كوع Ø80 ـ  90 درجة

Ø80 عدد 1 أنبوب عوادم احرتاق

عدد 1 إطار تغطية دائري
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Комплект містить:
 1 шт. - Ущільнювач
 1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Концентричний термінал впуску/випуску Ø 60/100 (3)
 1 шт. - Кільцева прокладка внутрішня (4)
 1 шт. - Кільцева прокладка зовнішня (5)

Комплект містить:
 1 шт. - Ущільнювач
 1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
 1 шт. - Концентричний термінал впуску/випуску 

Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Кільцеву прокладку внутрішню (5)
 1 шт. - Кільцеву прокладку зовнішню (6)

1.9 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Цей термінал дозволяє впуск повітря та 
випуск димових газів безпосередньо за межі 
житла. Горизонтальний комплект може бути 
встановлений ззаду, праворуч, ліворуч і попе-
реду. Для установки попереду необхідно ско-
ристуватися патрубком та концентричним 
стиковим коліном, при цьому забезпечити 
необхідний простір для проведення всіх ви-
дів контролю, передбачених законодавством 
перед введенням в дію.

Горизонтальні комплект впуску - випуску 
Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 1-11): 
встановити вигин з фланцем (2) на централь-
ний отвір котла, поставивши прокладку (1), і 
затягнути гвинти, присутні в комплекті. Вста-
вити кінець концентричної труби Ø 60/100 
(3) штировим кінцем (гладким) в гніздовий 
кінець (з манжетними ущільнювачами) колі-
на (2) до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належ-
ним чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовжувачі для горизонтального комп-
лекту Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру. у 3 м по горизонталі, врахо-
вуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В таких випадках 
слід замовити відповідні подовжувачі.

Горизонтальні комплекти впуску - випуску 
Ø80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-13): 
встановити коліно з фланцем (2) на цен-
тральний отвір котла, вставляючи ущільню-
вач (1) та затягуючи гвинтами з комплекту. 
Підключіть адаптер (3) чоловічим кінцем 
(гладким) до жіночого кінця вигину (2) (з 
ущільнюючим кільцем) до упору. Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 (4) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночий кінець адаптера 
(3) (з ущільнюючим кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• Подовжувачі для горизонтального комп-
лекту Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає коефіцієнту опору, що дорівнює 
100. В таких випадках слід замовити відпо-
відні подовжувачі.
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Комплект містить:
 1 шт. - Ущільнювач
 1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Концентричний термінал впуску/випуску Ø 60/100 (3)
 1 шт. - Кільцева прокладка внутрішня (4)
 1 шт. - Кільцева прокладка зовнішня (5)

Комплект містить:
 1 шт. - Ущільнювач
 1 шт. - Концентричне коліно Ø 60/100 (2)
 1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
 1 шт. - Концентричний термінал впуску/випуску 

Ø 80/125 (4)
 1 шт. - Кільцеву прокладку внутрішню (5)
 1 шт. - Кільцеву прокладку зовнішню (6)

1.9 УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Цей термінал дозволяє впуск повітря та 
випуск димових газів безпосередньо за межі 
житла. Горизонтальний комплект може бути 
встановлений ззаду, праворуч, ліворуч і попе-
реду. Для установки попереду необхідно ско-
ристуватися патрубком та концентричним 
стиковим коліном, при цьому забезпечити 
необхідний простір для проведення всіх ви-
дів контролю, передбачених законодавством 
перед введенням в дію.

Горизонтальні комплект впуску - випуску 
Ø60/100. Монтаж комплекту (Мал. 1-11): 
встановити вигин з фланцем (2) на централь-
ний отвір котла, поставивши прокладку (1), і 
затягнути гвинти, присутні в комплекті. Вста-
вити кінець концентричної труби Ø 60/100 
(3) штировим кінцем (гладким) в гніздовий 
кінець (з манжетними ущільнювачами) колі-
на (2) до упору; переконатися, що відповідна 
кільцева прокладка вже вставлена належ-
ним чином всередині і зовні, таким чином, 
забезпечується герметичність і з'єднання 
складових елементів комплекту.

• Подовжувачі для горизонтального комп-
лекту Ø 60/100 (Мал. 1-12). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру. у 3 м по горизонталі, врахо-
вуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Ця 
загальна довжина відповідає коефіцієнту 
опору, що дорівнює 100. В таких випадках 
слід замовити відповідні подовжувачі.

Горизонтальні комплекти впуску - випуску 
Ø80/125. Монтаж комплекту (Мал. 1-13): 
встановити коліно з фланцем (2) на цен-
тральний отвір котла, вставляючи ущільню-
вач (1) та затягуючи гвинтами з комплекту. 
Підключіть адаптер (3) чоловічим кінцем 
(гладким) до жіночого кінця вигину (2) (з 
ущільнюючим кільцем) до упору. Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 (4) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночий кінець адаптера 
(3) (з ущільнюючим кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже ввели як слід в розетку 
всередині і зовні , таким чином, ви отримаєте 
ущільнення і з'єднання складових елементів  
комплекту.

• Подовжувачі для горизонтального комп-
лекту Ø 80/125 (Мал. 1-14). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений  до 
макс. розміру у 7,3 м, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне 
коліно на виході з котла та перехідник Ø 
60/100 у Ø 80/125. Ця загальна довжина 
відповідає коефіцієнту опору, що дорівнює 
100. В таких випадках слід замовити відпо-
відні подовжувачі.
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Setin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Ø 60/100 eşeksenli dirsek (2)
1 adet - Emiş/tahliye konsantrik bağlantı Ø 60/100 (3) 
1 adet - İç pul  (4)
1 adet - Dış pul (5)

Setin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Ø 60/100 eşeksenli dirsek (2)
 1 adet - Ø 80/125 boru redüksiyonu(3)
1 adet - Ø 80/125 (4) emiş/tahliye konsantrik terminal
 1 adet - İç pul  (5)
 1 adet - Dış pul (6)

1.9 YATAY EŞMERKEZLİ SET MONTAJI.
Hermetik odalı ve takviye fanlı C tipi konfi-
gürasyon.

Bu terminal, hava emişinin veya atık gaz tahli-
yesinin doğrudan konutun dışına yapılmasını 
sağlar. Yatay set arka, sağ veya sol yandan çıkışlı 
olarak monte edilebilir. Önden çıkışlı montaj için 
boru ve bir adet eşmerkezli dirsek kullanılarak, 
kanunların, devreye alma esnasında yapılmasını 
öngördüğü testleri yapmak için gerekli alan 
sağlanmalıdır.

Yatay emiş - tahliye setleri Ø60/100. Set mon-
tajı (Şek. 1-11): dirseği flanş (2) ile kombinin 
merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
monte edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. Ø 
60/100 eşmerkezli boruyu parçasının (3) erkek 
(düz) tarafını, dirseğin (2) dişi (dudaklı contalı) 
tarafına oturtun ve iç ve dış pulları yerleştir-
diğinizden emin olun. Böylece seti oluşturan 
parçaların sızdırmazlıkları sağlanarak montajları 
yapılmış olur.

• Yatay kit için uzatma Ø 60/100 (Şek. 1-12). 
Bu konfigürasyona sahip set, ızgaralı terminal 
dahil, kombi çıkışındaki eşmerkezli dirsek 
hariç, yatayda azami 3 metre uzatılabilir. Bu 
konfigurasyonun mukavemet faktörü 100'e 
eşittir. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekir.

Yatay emiş - tahliye setleri Ø80/125. Set montajı 
(Şek. 1-13): köşeyi flanş (2) ile kombinin merkezi 
deliğine contayıda (1) araya sokarak monte edip 
sette mevcut vidalar ile sıkıştırınız. Adaptörü (3) 
erkek tarafından (düz) dirseğin dişi tarafına (2) 
(yanaklı conta ile) son kademeye ve tam otura-

na kadar yerleştiriniz. Ø 80/125 (4) konsantrik 
terminali erkek tarafından (düz) adaptörün (3) 
dişi tarafına (contası ile birlikte) tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken dahili ve 
harici pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, 
bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleş-
tirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Yatay kit için uzatma Ø 80/125 (Şek. 1-14). 
Bu konfigürasyona sahip set, ızgaralı terminal 
dahil, kombi çıkışındaki eşmerkezli dirsek ve Ø 
60/100 - Ø 80/125 boru redüksiyonu hariç, en 
fazla 7,3 m uzatılabilir. Bu konfigurasyonun 
mukavemet faktörü 100'e eşittir. Bu durumlar-
da gerekli uzatmaların talep edilmesi gerekir.
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El kit incluye:
N.º 1 - Junta (1)
N.° 1 - Codo concéntrico Ø 60/100 (2)
N.º 1 - Terminal concéntrico asp./descarga  Ø 60/100 (3)
N.º 1 - Anilla interna (4)
N,° 1 - Anilla externa (5)

El kit incluye:
 N° 1 - Junta (1)
 N° 1 - Codo concéntrico Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Adaptador  Ø 80/125 (3)
 N° 1 - Terminal concéntrico asp./descarga  Ø 80/125 (4)
 N.º 1 - Anilla interna (5)
 N° 1 - Anilla externa (6)

1.9 INSTALACIÓN DE KITS 
HORIZONTALES CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda. 
El kit horizontal puede ser montado con salida 
posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Para 
la instalación con salida anterior es necesario 
usar el tubo y un codo concéntrico de empalme, 
para garantizar el espacio útil para realizar las 
pruebas requeridas por la ley durante la primera 
puesta en servicio.

Kits horizontales de aspiración - descarga Ø 
60/100. Montaje del kit (Fig. 1-11): Coloque el 
codo con el collarín (2) en el agujero central de 
la caldera, interponiendo la junta (1) y apretando 
con los tornillos del kit. Acoplar el lado macho 
(liso) del tubo terminal Ø 60/100 (3) con el lado 
hembra (con juntas de labio) del codo (2) apre-
tándolo hasta el fondo, sin olvidarse de introducir 
antes las relativas anillas interna y externa, de 
esta forma se conseguirá la unión estanca de los 
elementos del kit.

• Alargadores para el kit horizontal Ø 60/100 
(Fig. 1-12). El kit con esta configuración puede 
ser prolongado como máximo 3 m (distancia 
horizontal), incluido el terminal con rejilla y 
excluido el codo concéntrico de salida de la 
caldera. Esta configuración corresponde a un 
factor de resistencia igual a 100. En estos casos 
debe solicitar las prolongaciones adecuadas.

Kit horizontal de aspiración - descarga  
Ø80/125. Montaje del kit (Fig. 1-13): Coloque el 
codo con el collarín (2) en el agujero central de la 
caldera, interponiendo la junta (1) y apretando 
con los tornillos del kit. Monte el adaptador (3) 
acoplando su lado macho (liso) con el lado hem-
bra del codo (2) (con juntas de labio) apretándolo 
hasta el fondo. Monte el terminal concéntrico Ø 
80/125 (4) acoplando su lado macho (liso) con el 
lado hembra del adaptador (3) (con juntas de la-
bio) apretándolo hasta el fondo, asegurándose de 
haber introducido previamente la relativa anilla 
interna y externa, de esta forma se conseguirá la 
unión estanca de los elementos del kit.

• Alargadores para el kit horizontal Ø 80/125 
(Fig. 1-14). El kit con esta configuración puede 
ser prolongado hasta  como máximo 7,3 m, 
incluido el terminal con rejilla y excluido el 
codo concéntrico de la salida de la caldera y el 
adaptador de Ø 60/100 a Ø 80/125. Esta confi-
guración corresponde a un factor de resistencia 
igual a 100. En estos casos debe solicitar las 
prolongaciones adecuadas.
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В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
N° 1 - Концентрический выход  всас./дымоудаления 

Ø 60/100 (3)
N° 1 - Внутренняя шайба (4)
N° 1 - Внешняя шайба (5)

В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Концентрический выход  всас./дымоудаления 

Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Внутренняя шайба (5)
 N° 1 - Внешняя шайба (6)

1.9 УСТАНОВКА 
КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКТА.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Этот вывод позволяет осуществлять вса-
сывание воздуха и вывод дымовых газов 
непосредственно на улицу. Горизонтальный 
комплект может быть установлен с задним, 
левым или правым боковым выходом. Для 
установки с передним выходом, необходимо 
использовать патрубок с концентрическим 
изгибом со сцеплением, чтобы обеспечить 
наличие свободного пространства, необходи-
мого для выполнения требуемых законом ис-
пытаний при первом запуске в эксплуатацию.

Горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления Ø60/100. Монтаж комплекта 
(рис. 1-11): установить изгиб с фланцем (2) 
на центральном отверстии котла, вставляя 
сальник (1) и завинтить болтами, входящим 
в комплект. Подсоединить концентриче-
ский выход Ø 60/100 (3) с гладкой стороны 
(“папа”), в горловину (“мама”) (с уплотни-
телем с кромкой) (2) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответству-
ющую шайбу, таким образом,  достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Удлинители для горизонтального комплек-
та Ø 60/100 (Илл. 1-12). Комплект этой кон-
фигурации быть удлинен до максимального 
значения 3 м, включая решётчатый выход 
и не учитывая концентрический выходной 
изгиб. Настоящая конфигурация соот-
ветствует коэффициенту сопротивления, 
равному 100. В этих случаях необходимо 
запрашивать специальные удлинители.

Горизонтальный комплект всасывания/
дымоудаления  Ø80/125. Монтаж комплекта 
(рис. 1-13): установить изгиб с фланцем (2) 
на центральном отверстии котла, вставляя 
сальник (1) и завинтить болтами, входящим в 
комплект. Подсоединить переходник (3) глад-
кой стороной ("папа"), в горловину изгиба (2) 
(с уплотнителем с кромкой ) до установки в 
фальц. Подсоединить концентрический вы-
ход Ø 80/125 (4) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину переходника (“мама”) (3) (с уплот-
нителями с кромкой) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили соответству-
ющую шайбу, таким образом,  достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Удлинители для горизонтального ком-
плекта Ø 80/125 (Илл. 1-14). Комплект 
этой конфигурации может  быть удлинен 
до максимального значения 7,3 м, включая 
решётчатый выход и не учитывая концен-
трический выходной изгиб и переходник 
с Ø 60/100 на Ø 80/125. Настоящая кон-
фигурация соответствует коэффициенту 
сопротивления, равному 100. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные 
удлинители.
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Le Kit comprend :
1 - Joint (1)
1 - Coude concentrique Ø 60/100 (2)
1 - Terminal concentrique asp./évacuation Ø 60/100 (3)
1 - Rosace interne (4)
1 - Rosace externe (5)

Le Kit comprend :
1 - Joint (1)
1 - Coude concentrique Ø 60/100 (2)
1 - Adaptateur Ø 80/125 (3)
1 - Terminal concentrique asp./évacuation Ø 80/125 (4)
1 - Rosace interne (5)
1 - Rosace externe (6)

1.9 INSTALLATION DE KITS 
HORIZONTAUX CONCENTRIQUES.

Configuration de type C à chambre étanche 
et tirage forcé.

Ce terminal permet l'aspiration de l'air et l'éva-
cuation des fumées directement à l'extérieur 
de l'habitation. Il est possible d'installer le kit 
horizontal avec la sortie arrière, latérale droite et 
latérale gauche. Pour l'installation avec la sortie 
antérieure, il est nécessaire d'utiliser le raccord 
et un coude concentrique à branchement de 
manière à garantir l'espace utile pour effectuer 
les essais requis par la législation au moment de 
la première mise en service.

Kit horizontal d'aspiration - évacuation 
Ø60/100. Montage du kit (Fig. 1-11) : installer 
le coude avec bride (2) sur le trou central de la 
chaudière en interposant le joint (1) et serrer avec 
les vis présentes dans le kit. Raccorder le tuyau 
terminal concentrique Ø 60/100 (3) avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle (avec joints à lèvre) 
du coude (2) jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir 
déjà inséré la rosace correspondante interne et 
externe, de cette façon on obtiendra l'étanchéité 
et la jonction des éléments qui composent le kit.

• Rallonges pour kit horizontal Ø 60/100 
(Fig. 1-12). Le kit avec cette configuration peut 
être prolongé jusqu'à une mesure max. de 3 m 
horizontaux, y compris le terminal grillagé sans 
le coude concentrique en sortie de la chaudière. 
Cette configuration correspond à un facteur 
de résistance égale à 100. Dans ces cas-là, il est 
nécessaire de demander les rallonges adaptées.

Kit horizontal d'aspiration - évacuation 
Ø80/125. Montage du kit (Fig. 1-13) : installer 
le coude avec bride (2) sur le trou central de la 
chaudière en interposant le joint (1) et serrer avec 
les vis présentes dans le kit. Raccorder l'adapta-
teur (3) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
du coude (2) (avec les joints à lèvre) jusqu'à la 
butée. Raccorder le tuyau terminal concentrique 
Ø 80/125 (4) avec le côté mâle (lisse) sur le côté 
femelle de l'adaptateur (3) (avec les joints à lèvre) 
jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré 
la rosace correspondante interne et externe, de 
cette façon on obtiendra l'étanchéité et la jonction 
des éléments qui composent le kit.

• Rallonges pour kit horizontal Ø 80/125 
(Fig. 1-14). Le kit ayant cette configuration 
peut être prolongé jusqu'à une mesure max. 
de 7,3 m, y compris le terminal grillagé sans le 
coude concentrique à la sortie de la chaudière et 
l'adaptateur Ø 60/100 in Ø 80/125. Cette confi-
guration correspond à un facteur de résistance 
égale à 100. Dans ces cas-là, il est nécessaire de 
demander les rallonges adaptées.
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The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
N° 1 - Int./exhaust concentric terminal Ø 60/100 (3)
N° 1 - Internal wall sealing plate (4)
N° 1 - External wall sealing plate (5)

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (3)
N° 1 - Int./exhaust concentric terminal Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Internal wall sealing plate (5)
 N° 1 - External wall sealing plate (6)

1.9 CONCENTRIC HORIZONTAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

This terminal is connected directly to the outside 
of the building for air intake and flue exhaust. The 
horizontal kit can be installed with the rear, right 
side, left side or front outlet. For installation with 
frontal outlet, one must use the fixing plate and 
a concentric bend coupling in order to ensure 
sufficient space to carry out the tests required 
by law upon commissioning.

Horizontal intake - exhaust kit Ø60/100. Kit as-
sembly (Fig. 1-11): install the bend with flange (2) 
onto the central hole of the boiler inserting the 
gasket (1) and tighten using the screws included 
in the kit. Couple the concentric terminal pipe Ø 
60/100 (3) with the male end (smooth) into the 
female end (with lip seals) of the bend (2) up to 
the stop, making sure that the internal and ex-
ternal wall sealing plate have been fitted, this will 
ensure sealing and joining of the kit elements.

• Extensions for horizontal kit Ø 60/100 
(Fig. 1-12). The kit with this configuration can 
be extended up to a max. horizontal length of 3 
m including the terminal with grid and exclud-
ing the concentric bend leaving the boiler. This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In this case the special extensions must 
be requested.

Horizontal intake - exhaust kits Ø80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-13): install the bend with flange 
(2) onto the central hole of the boiler inserting 
the gasket (1) and tighten using the screws in the 
kit. Fit the male end (smooth) of the adapter (3) 
up to the end stop on the female side of the bend 
(2) (with lip seal). Fit the Ø 80/125 (4) concentric 
terminal pipe with the male end (smooth) to the 
female end of the adapter (3) (with lip gasket) up 
to the stop; making sure that the internal and 
external wall sealing plates have been fitted; this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Extensions for horizontal kit Ø 80/125 
(Fig. 1-14). The kit with this configuration 
can be extended up to a a maximum length of 
7.3 m, including the terminal with grid and 
excluding the concentric bend leaving the 
boiler and the adapter Ø 60/100 in Ø 80/125. 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested.
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Набор уключае:
N° 1 - Ушчыльнік (1)
N° 1 - Кааксіяльнае калена Ø 60/100 (2)
N° 1 - Кааксіяльны тэрмінал паветрав./дымавыд  

Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба ўнутраная (4)
N° 1 - Шайба вонкавая (5)

Il Kit comprende:
N° 1 - Ушчыльнік (1)
N° 1 - Кааксіяльнае калена Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Перахаднік Ø 80/125 (3)
N° 1 - Кааксіяльны тэрмінал паветрав./дымавыд  

Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Шайба ўнутраная (5)
 N° 1 - Шайба вонкавая (6)

1.9 МАНТАЖНЫ ГАРЫЗАНТАЛЬНЫ 
КААКСІЯЛЬНЫ КАМПЛЕКТ.

Канфігурацыя тыпу C з зачыненай камерай 
і фарсіраванай цягай.

Гэты тэрмінал дазваляе ажыццяўляць 
забор паветра і выкід дымавых газаў 
непасрэдна за межамі жылога памяшкання. 
Гарызантальны камплект можа быць 
устаноўлены на задні выхад, бакавы правы 
і бакавы левы. Для ўстаноўкі на пярэдні 
выхад неабходна выкарыстоўваць патрубак і 
кааксіяльнае калена са счэпкай такім чынам, 
каб гарантаваць працоўную прастору для 
ажыццяўлення праверак адпаведна дзеючым 
нормам пры ўводзе ў эксплуатацыю.

Гарызантальны камплект паветравода –
д ы м а в ы д а л е н н я  Ø  6 0 / 1 0 0 .  М а н т а ж 
камплекта (Мал. 1-11): устанавіць калена 
з фланцам (2) на цэнтравую адтуліну 
катла, выкарыстоўваючы ўшчыльнік (1) і 
заціснуць вінтамі, змешчанымі ў камплекце. 
Злучыць кааксіяльную тэрмінальную трубу 
Ø 60/100 (3) гладкім бокам у гарлавіну 
(з ушчыльнікам з кромкай) калена (2) да 
ўпора, упэўніваючыся, што ўжо падлучылі 
адпаведную шайбу ўнутры і звонку, такім 
чынам дасягаецца герметычнасць і злучэнне 
элементаў, змешчаных у камплекце.

• Падаўжальнікі для гарызантальнага 
камплекта Ø 60/100 (Мал. 1-12). Камплект з 
гэтай канфігурацыяй можа быць падоўжаны 
да макс. значэння - 3 м па гарызанталі, 
уключаючы тэрмінал з рашоткай, не лічачы 
кааксіяльнае калена на выхадзе катла. Гэта 
канфігурацыя адпавядае каэфіцыенту 
супраціўлення роўнаму 100. У гэтых 
выпадках неабходна заказаць адпаведныя 
падаўжальнікі.

Гарызантальныя камплекты паветравода-
дыма вы да лення Ø 80/125.  Ма нт аж 
камплекта (Мал. 1-13): устанавіць калена 
з фланцам (2) на цэнтравую адтуліну 
катла, выкарыстоўваючы ўшчыльнік (1) і 
заціснуць вінтамі, змешчанымі ў камплекце. 
Падлучыць перахаднік (3) гладкім бокам 
у гарлавіну (з ушчыльнікам зкромкай) да 
ўпора. Падлучыць кааксіяльны тэрмінал 
Ø 80/125 (4) гладкім бокам у гарлавіну 
перахадніка (3) (c ушчыльнікам з кромкай) 
да ўпора, упэўніваючыся, што ўстанавілі 
адпаведную ўнутраную і вонкавую шайбу, 
такім чынам дасягаецца герметычнасць і 
злучэнне элементаў, змешчаных у камплекце.

• Падаўжальнікі для гарызантальнага 
к а м п л е к т а  Ø  8 0 / 1 2 5  ( Ма л .  1 - 1 4 ) .
Камплект з гэтай канфігурацыяй можа 
быць падоўжаны да макс. значэння 7,3 
м, уключаючы тэрмінал з рашоткай, не 
лічачы кааксіяльнае калена на выхадзе 
катла і перахаднік Ø 60/100 у Ø 80/125. 
Гэта канфігурацыя адпавядае каэфіцыенту 
супраціўлення роўнаму 100. У гэтых 
выпадках неабходна заказаць адпаведныя 
падаўжальнікі.
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Alət dəstinə daxildir:
N° 1 - Ara qat (1)
N° 1 - Ø 60/100 (2) konsentrik əyilmə
N° 1 - Ø 60/100 (3) G/Ç konsentrik terminalı
N° 1 - Xarici divar plitəsi (4)
N° 1 - Xarici divar plitəsi (5)

Alət dəstinə daxildir:
N° 1 - Ara qat (1)
N° 1 - Ø 60/100 (2) konsentrik əyilmə
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (3)
N° 1 - Ø 80/125 (4) G/Ç konsentrik terminalı
 N° 1 - Xarici divar plitəsi (5)
 N° 1 - Xarici divar plitəsi (6)

1.9 KONSENTRIK ÜFÜQI ALƏTLƏRIN 
QURAŞDIRILMASI.

C növlü konfiqurasiya, bağlı baca və fen.

Bu terminal hava girişi və baca çıxışı üçün 
binanın xarici hissəsinə birləşdirilmişdir. 
Üfüqi alət dəsti arxa, sağ, sol və ya ön çıxışda 
quraşdırılmalıdır. Qanunla tələb edilən testlərin 
həyata keçirilməsi üçün müvafiq sahənin təmin 
edilməsi məqsədilə ön çıxışla quraşdırmaq üçün 
quraşdırma lövhəsindən və konsentrik əyilmə 
hissəsindən istifadə edilməlidir. 

Üfüqi giriş - çıxış alət dəsti Ø60/100. Dəst 
montaj hissələri (Təs. 1-11): ara qatı (1) daxil 
etməklə çıxıntılı (2) əyilmə hissəsini buxar 
qazanının mərkəzi dəliyinə keçirin və alət dəstinə 
daxil olan vintlərlə sıxın. Əhatə edilən sonluqlu 
(hamar) Ø 60/100 konsentrik terminal borusunu 
(3) dayananadək əyilən hissə ilə əhatə edən 
sonluğa (manjetli) birləşdirin və daxili və xarici 
divar lövhələrinin yerləşdirildiyindən əmin olun. 

• Birbaşa tökülmə üçün saquli terminal dəsti 
(Təs. 1-12) üfüqi dəst üçün genişlənmələr. Bu 
konfiqurasiya ilə olan dəst şəbəkəli terminal 
daxil olmaqla və buxar qazanından çıxan 
konsentrik hissə çıxmaq şərtilə maksimum 
üfüqi uzunluğu 3 m olanadək uzadıla bilər.  
Bu konfiqurasiya 100 müqavimət amilinə 
uyğundur. Bu halda xüsusi genişlənmələrin 
edilməsi tələb edilə bilər.

Üfüqi giriş - çıxış alət dəsti Ø80/125. Dəst 
montaj hissələri (Təs. 1-13): ara qatı (1) daxil 
etməklə çıxıntılı (2) əyilmə hissəsini buxar 
qazanının mərkəzi dəliyinə keçirin və alət 
dəstinə daxil olan vintlərlə sıxın. Adapterin (3) 
əhatə edilən sonluğunu (hamar) əyilən hissənin 
(2) əhatə edən tərəfində (manjetli) sona qədər 
sıxın.  Əhatə edilən sonluqlu (hamar) Ø 80/100 
konsentrik terminal borusunu (3) dayananadək 
əyilən hissə ilə əhatə edən sonluğa (manjetli) 
birləşdirin və daxili və xarici divar lövhələrinin 
yerləşdirildiyindən əmin olun. 

•   Q ə b u l e d i c i  q a p a q  d ə s t i 
(Təs. 1-14) üfüqi dəst üçün genişlənmələr. Bu 
konfiqurasiyası olan dəst şəbəkəli terminal 
daxil olmaqla və buxar qazanından çıxan 
konsentrik hissə və Ø 60/100 Ø 80/125 adapter 
çıxmaq şərtilə,  maksimum 7.3 m-dək uzadıla 
bilər.
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تحتوى املجموعة عىل:

عدد 1 ـ حشوة )1(

عدد 1 ـ كوع توصيل متحد املركز Ø 60\100 متحد املركز )2(

  Ø عدد 1 ـ وصلة مترير متحدة املركز للشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق

100\60  ـ )3(
عدد 1 ـ إطار تغطية دائري داخيل )4(

عدد 1 ـ  إطار تغطية دائري خارجي )5(

تحتوى املجموعة عىل:

عدد 1 ـ حشوة )1(

عدد 1 ـ كوع توصيل متحد املركز Ø 60\100 متحد املركز )2(

أنبوب مالمئة Ø 80/125  ـ )3(  -  عدد 1 
  Ø عدد 1 ـ وصلة مترير متحدة املركز للشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق

125\80  ـ )4(
 عدد 1 ـ إطار تغطية دائري داخيل )5(

 عدد 1 ـ  إطار تغطية دائري خارجي )6(

تركيب مجموعة الدوائر األفقية متحدة المركز.  9.1
عملية الضبط فئة C ذات غرفة االحتراق المغلقة والشفط 

القسري.
تسمح	هذه	المحطة	الطرفية	بشفط	الهواء	وتفريغ	األدخنة	
مباشرة	إلى	خارج	المنزل.	يمكن	تثبيت	مجموعة	أفقية	

مع	مخرج	خلفي،	وعلى	الجانب	األيسر	والجانب	األيمن.	
للتثبيت	بمخرج	أمامي	من	الضروري	استخدام	مأخذ	ومنحنى	
توصيل	متحدي	المركز	بحيث	يضمن	مساحة	مفيدة	إلجراء	

االختبارات	التي	يتطلبها	القانون	عند	التشغيل	األول.

المجموعة األفقية للشفط – أنابيب تصريف عوادم االحتراق 
Ø 60\100. تركيب	المجموعة)شكل	11.1(:	قم	بإدخال	
الكوع	مع	شفة	توصيل	)2(	على	الفتحة	المركزية	للغالية	
مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(	ثم	قم	بعملية	الغلق	باستخدام	
البراغي	الموجودة	في	المجموعة.	قم	بإدخال	أنبوب	وصلة	
التمرير	المركزي		60/100	Ø	ـ	)3(	من	ناحيته	الذكر	

)الناعم(،	في	الناحية	األنثى	)مع	وضع	الحشوات	ذات	الحافة(	
من	الكوع		)2(	حتى	التوصل	إلى	تحقيق	عملية	الربط	

والوصل	الكامل	بينهما	مع	التأكد	من	انه	قد	تم	بالفعل	إدخال	
إطار	التغطية	الدائري	الداخلي	والخارجي	الخاص	بهذه	

العملية،	وبهذا	يتم	تثبيت	ووصل	العناصر	التي	تتكون	منها	
المجموعة.

 Ø60/100		األفقية	للمجموعة	مطولة	وصالت	 	•
)شكل	12.1(.	يمكن	أن	يتم	تطويل	المجموعة	بهذه	
التهيئة	كحد	أقصى	حتى	طول	3	م	أفقي	بما	في	ذلك	

وصلة	التمرير	الشبكية	مع	استبعاد	الكوع	متحد	المركز	
في	مخرج	الغالية.	عملية	الضبط	والتركيب	هذه	تالئم	

عامل	ضغط	مساوي	إلى	100.	في	هذه	الحاالت	يصبح	
من	الضروري	استخدام	وصالت	التطويل	المناسبة.

المجموعة األفقية للشفط – أنابيب تصريف عوادم االحتراق 
Ø 80\125. تركيب	المجموعة)شكل	1-13(:	قم	بإدخال	
الكوع	مع	شفة	توصيل	)2(	على	الفتحة	المركزية	للغالية	
مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(	ثم	قم	بعملية	الغلق	باستخدام	

البراغي	الموجودة	في	المجموعة.	قم	بإدخال	وتثبيت	المحول	
)3(	من	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	

للكوع	)2(	)مع	استخدام	الحشوات	ذات	الحافة(	حتى	إتمام	
عملية	التوصيل	والربط	بشكل	تام.	قم	بإدخال	أنبوب	وصلة	
التمرير	80\125	Øـ	)4(	من	ناحيته	الذكر	)الناعم(،	في	

الناحية	األنثى	للمحول	)3(	)مع	وضع	الحشوات	ذات	الحافة(	
حتى	إتمام	عملية	الربط	والتوصيل	الكامل	بينهما	مع	التأكد	
من	أنه	قد	تم	بالفعل	إدخال	إطار	التغطية	الدائري	الداخلي	
والخارجي	الخاص	بهذه	العملية،	وبهذا	يتم	تثبيت	ووصل	

العناصر	التي	تتكون	منها	المجموعة.

 Ø80/125		األفقية	للمجموعة	مطولة	وصالت	 	•
)شكل	14.1(.	يمكن	أن	يتم	تطويل	المجموعة	بهذه	
التهيئة	كحد	أقصى	حتى	طول	7,3	م	بما	في	ذلك	
وصلة	التمرير	الشبكية	مع	استبعاد	الكوع	متحد	

المركز	في	مخرج	الغالية	والمحول	60\100	Ø	في									
80\125	Ø )شكل	عملية	الضبط	والتركيب	هذه	تالئم	
عامل	ضغط	مساوي	إلى	100.	في	هذه	الحاالت	يصبح	

من	الضروري	استخدام	وصالت	التطويل	المناسبة.

3000 عىل األقىص

2985 عىل األقىص

7300 عىل األقىص

7195 عىل األقىص
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Комплект патрубку містить:
 1 шт. - Ущільнювач
 1 шт. - Концентричний гніздовий 

фланець (2)

Вертикальний комплект містить:
 1 шт. - Концентрична труба впуску/

випуску Ø 60/100 (3)
 1 шт. - Кільцева прокладка (4)
 1 шт. - Алюмінієва дахівка/плитка (5)
 1 шт. - Фіксована напівоболонка (6)
 1 шт. - Рухома напівоболонка (7)

Комплект містить:
1 шт. - Ущільнювач
1 шт. - Концентричний гніздовий 

фланець (2)
1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентрична труба впуску/

випуску Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва дахівка/плитка (6)
1 шт. - Фіксована напівоболонка (7)
1 шт. - Рухома напівоболонка (8)

1.10 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних труб 
впуску/випуску Цей термінал забезпечує 
впуск повітря та випуск димових газів без-
посередньо за межі житла у вертикальному 
напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з алю-
мінієвої плитки може бути встановлений на 
терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. 
Для використання даного комплекту не-
обхідно застосувати комплект фланцевого 
патрубка 60/100 (продається окремо). 
Монтаж комплекту (Мал. 1-15):встановіть 
концентричний фланець (2) на центральний 
отвір котла, поставивши прокладку (1), і 
затягніть гвинти, присутні  в комплекті. 
Підключіть адаптер (3): чоловічий кінець 
(гладкий) - в жіночій кінець концентричного 

фланця (2). Укладка фіктивної плитки з алю-
мінію. Замініть плитку алюмінієвим листом 
(5) і так його зформувати, щоб забезпечити 
відтік дощової води. Зафіксувати на алюмі-
нієвій плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічий кі-
нець (6) (гладкий) в жіночий кінець адаптера 
(3) (з ущільнюючим кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже увійшли в розетку (4), 
Таким чином ви отримаєте ущільнення і при-
єднання елементів, які входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикального комп-
лекту Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій вер-
тикальній лінії, враховуючи термінал. Ця 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору, 
що дорівнює 100. В такому випадку слід 
замовити відповідні сполучні подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125.
Монтаж комплекту (Мал. 1-17): для установ-
ки комплектів Ø 80/125 необхідно скориста-
тися фланцевим комплектом-адаптером, щоб 
встановити систему виводу димових газів Ø 

80/125. Встановити фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши про-
кладку (1) виступами донизу, у бік фланцю 
котла, і затягнути гвинтами, що надаються в 
комплекті. Установка фіктивної алюмінієвої 
дахівки/плитки: замінити плитку алюміні-
євим листом (4), задати йому таку форму, 
щоб забезпечити стікання дощової води. 
Зафіксувати на алюмінієвій плитці нерухому 
напівоболонку (5) і вставити трубу впуску/
випуску (7). Вставити концентричний вивід 
Ø 80/125 штировим кінцем (6) (гладкий) в 
гніздовий кінець адаптера (1) (з ущільню-
вальним кільцем) до упору, переконавшись 
попередньо, що кільцеве ущільнення вже 
вставлене (3). Таким чином отримаємо ущіль-
нення і приєднання елементів, які входять в 
комплект.

• Подовжувачі для вертикального комп-
лекту Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.
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Комплект патрубку містить:
 1 шт. - Ущільнювач
 1 шт. - Концентричний гніздовий 

фланець (2)

Вертикальний комплект містить:
 1 шт. - Концентрична труба впуску/

випуску Ø 60/100 (3)
 1 шт. - Кільцева прокладка (4)
 1 шт. - Алюмінієва дахівка/плитка (5)
 1 шт. - Фіксована напівоболонка (6)
 1 шт. - Рухома напівоболонка (7)

Комплект містить:
1 шт. - Ущільнювач
1 шт. - Концентричний гніздовий 

фланець (2)
1 шт. - Адаптер Ø 80/125 (3)
1 шт. - Концентрична труба впуску/

випуску Ø 80/125 (4)
1 шт. - Кільцева прокладка (5)
1 шт. - Алюмінієва дахівка/плитка (6)
1 шт. - Фіксована напівоболонка (7)
1 шт. - Рухома напівоболонка (8)

1.10 УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНИХ 
КОНЦЕНТРИЧНИХ КОМПЛЕКТІВ.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Комплект вертикальних концентричних труб 
впуску/випуску Цей термінал забезпечує 
впуск повітря та випуск димових газів без-
посередньо за межі житла у вертикальному 
напрямку.

ПРИМІТКА: вертикальний комплект з алю-
мінієвої плитки може бути встановлений на 
терасах і дахах з максимальним градієнтом 
45% (прибл. 25°), також необхідно завжди 
зберігати відстань між кінцевою кришкою і 
напівоболонкою (374 мм).

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 60/100. 
Для використання даного комплекту не-
обхідно застосувати комплект фланцевого 
патрубка 60/100 (продається окремо). 
Монтаж комплекту (Мал. 1-15):встановіть 
концентричний фланець (2) на центральний 
отвір котла, поставивши прокладку (1), і 
затягніть гвинти, присутні  в комплекті. 
Підключіть адаптер (3): чоловічий кінець 
(гладкий) - в жіночій кінець концентричного 

фланця (2). Укладка фіктивної плитки з алю-
мінію. Замініть плитку алюмінієвим листом 
(5) і так його зформувати, щоб забезпечити 
відтік дощової води. Зафіксувати на алюмі-
нієвій плитці нерухому напівоболонку (7) і 
вставити трубу впуску/випуску (6). Вставте 
концентричний вивід Ø 80/125 чоловічий кі-
нець (6) (гладкий) в жіночий кінець адаптера 
(3) (з ущільнюючим кільцем) до упору, пере-
конавшись, що ви вже увійшли в розетку (4), 
Таким чином ви отримаєте ущільнення і при-
єднання елементів, які входять в комплект.

• Подовжувачі для вертикального комп-
лекту Ø 60/100 (Мал. 1-16). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
максимальної довжини 4,7 м по прямій вер-
тикальній лінії, враховуючи термінал. Ця 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору, 
що дорівнює 100. В такому випадку слід 
замовити відповідні сполучні подовжувачі.

Вертикальний комплект з алюмінієвої 
плитки Ø 80/125.
Монтаж комплекту (Мал. 1-17): для установ-
ки комплектів Ø 80/125 необхідно скориста-
тися фланцевим комплектом-адаптером, щоб 
встановити систему виводу димових газів Ø 

80/125. Встановити фланцевий адаптер (2) на 
центральний отвір котла, поставивши про-
кладку (1) виступами донизу, у бік фланцю 
котла, і затягнути гвинтами, що надаються в 
комплекті. Установка фіктивної алюмінієвої 
дахівки/плитки: замінити плитку алюміні-
євим листом (4), задати йому таку форму, 
щоб забезпечити стікання дощової води. 
Зафіксувати на алюмінієвій плитці нерухому 
напівоболонку (5) і вставити трубу впуску/
випуску (7). Вставити концентричний вивід 
Ø 80/125 штировим кінцем (6) (гладкий) в 
гніздовий кінець адаптера (1) (з ущільню-
вальним кільцем) до упору, переконавшись 
попередньо, що кільцеве ущільнення вже 
вставлене (3). Таким чином отримаємо ущіль-
нення і приєднання елементів, які входять в 
комплект.

• Подовжувачі для вертикального комп-
лекту Ø 80/125 (Мал. 1-18). Комплект цієї 
конфігурації може бути подовжений до 
макс. розміру у 12,2 м, включаючи термінал. 
Враховуючи додаткові складові частини, 
необхідно відняти відповідну довжину від 
максимально дозволеної довжини. В такому 
випадку слід замовити відповідні сполучні 
подовжувачі.
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Boru setinin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Dişi konsantrik flanşı (2)

Dikey kit şunları içerir:
1 adet - Eşmerkezli emiş/tahliye borusu 

Ø 60/100 (3) 
1 adet - Pul (4)
1 adet - Aliminyum kiremit (5)
1 adet - Sabit yarım rulman (6)
1 adet - Çıkarılabilir yarım rulman (7)

Setin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Dişi konsantrik flanşı (2)
 1 adet - Ø 80/125 boru redüksi-

yonu (3)
1 adet - Ø 80/125 (4) eşmerkezli 

emiş/tahliye borusu
1 adet - Pul (5)
1 adet - Aliminyum kiremit (6)
1 adet - Sabit yarım rulman (7)
1 adet - Çıkarılabilir yarım 

rulman (8)

1.14 DİKEY EŞ MERKEZLİ KİT 
KURULUMU.

Hermetik kombilı ve takviye fanlı C tipi kon-
figürasyon.

Dikey eşmerkezli emiş ve tahliye seti. Bu ter-
minal, hava emişinin veya Atık gaz tahliyesinin 
konutun dışına dikey yönde yapılmasını sağlar.

NOT: alüminyum kiremitli dikey set, teras ve çatı 
gibi azami %45 (yaklaşık 25°) eğimli mekanlara 
montaj olanağı sağlar, ancak terminal başlığı ile 
yarım rulman arasındaki mesafeye (374 mm) 
daima riayet etmek gereklidir.

Ø 60/100 Alüminyum kiremitli dikey set. 
Bu seti kullanabilmek için 60/100 flanşlı boru 
setinin (ayrı olarak satılır) kullanılması gerekir. 
Set montajı (Şek. 1-15): Köşeyi eşeksenli flanş (2) 
ile kombinin merkezi deliğine contayıda (1) araya 
sokarak monte edip kitte mevcut vidalar ile sıkış-
tırınız. Adaptörü (3) erkek tarafından (düz) flan-
şın dişi tarafına (2) takınız. Alüminyum yapma 
kiremitin montajı: Tuğlalar yerine alüminyum 
levhayı (5) yerleştiriniz, tam işaretlemek suretiyle 
yağmur sularının akışını sağlayınız. Alüminyum 
kiremit üzerine yarım sabitleme rulmanını (7) 

yerleştirin ve emiş-tahliye borusunu (6) geçirin. 
Ø 80/125 eşeksenli terminali erkek tarafından (6) 
(düz) adaptörün (3) dişi tarafına (dudaklı contası 
ile) çarpıştırarak geçiriniz, gereken iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Dikey kit için uzatma Ø 60/100 (Şek. 1-16). 
Bu konfigürasyona sahip set, dikey doğrultuda 
terminal dahil olmak üzere azami 4,7 m ye 
kadar uzatılabilir. Bu konfigurasyonun muka-
vemet faktörü 100'e eşittir. Bu durumda uygun 
uzatma bağlantılarının talep edilmesi gerekekir.

Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set.
Set montajı (Şek. 1-17): Ø 80/125 setinin 
montajında, Ø 80/125 Atık gaz borularının ku-
rulabilmesi için flanşlı boru redüksiyon setinin 
kullanılması gerekir. Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe geçiriniz ve contasını 
(1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların 
aşağı gelmesine ve kombi flanşı ile temas etme-
sine dikkat ediniz ve de sette yer alan vidalarla 
sıkıştırınız. Tuğlaların yerine alüminyum levhayı 
(4) yerleştirin, tam işaretlemek suretiyle yağmur 
sularının akışını sağlayın. Alüminyum kiremit 

üzerine yarım sabitleme rulmanını (5) yerleştirin 
ve emiş-tahliye terminalini (7) takın. Ø 80/125 
eşeksenli terminali erkek tarafından (düz) boru 
redüksiyonunun (1) dişi tarafına (dudaklı contası 
ile) çarpıştırarak geçirin, gereken iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Dikey kit için uzatmalar Ø 80/125 (Şek. 1-18). 
Bu konfigürasyona sahip set, terminal dahil 
olmak üzere azami 12,2 m ye kadar uzatılabilir. 
İlave parçalar kullanıldığında, kabul edilen 
uzunluktan eşdeğer uzunluğun çıkarılması 
gerekir. Bu durumda uygun uzatma bağlantı-
larının talep edilmesi gerekekir.
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El kit tubo contiene:
N° 1 - Junta (1)
N° 1 - Brida hembra concéntrica (2)

El Kit vertical incluye:
N° 1 - Tubo concéntrico asp./descarga  Ø 

60/100 (3)
N° 1 - Anilla (4)
N° 1 - Teja de aluminio (5)
N° 1 - Semiesfera hueca fija (6)
N° 1 - Semiesfera hueca móvil (7)

El kit incluye:
N° 1 - Junta (1)
N° 1 - Brida hembra concéntrica (2)
N° 1 - Adaptador  Ø 80/125 (3)
N° 1 - Tubo concéntrico asp./des-

carga  Ø 80/125 (4)
N° 1 - Anilla (5)
N° 1 - Teja de aluminio (6)
N° 1 - Semiesfera hueca fija (7)
N° 1 - Semiesfera hueca móvil (8)

1.10 INSTALACIÓN DE KITS 
VERTICALES CONCÉNTRICOS.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Kit vertical concéntrico de aspiración y descarga. 
Este terminal permite aspirar el aire y descargar 
los humos directamente al exterior de la vivienda 
en sentido vertical.

IMPORTANTE: el kit vertical con teja de alu-
minio puede ser instalado en terrazas y tejados 
cuya pendiente no supere el 45% (25° aproxi-
madamente) y la altura entre el sombrerete del 
terminal y la semiesfera hueca (374 mm) siempre 
debe ser respetada.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 60/100. 
Para usar este kit es necesario usar el kit tubo 
con brida 60/100 (que se vende por separado). 
Montaje del kit (Fig. 1-15): colocar el collarín 
concéntrico (2) en el orificio central de la caldera 
colocando antes la junta (1) y fijando la unión con 
los tornillos del kit. Monte el adaptador (3) aco-
plando su lado macho (liso) con el lado hembra 
del collarín concéntrico (2). Instalación de la falsa 
teja de aluminio. Sustituir las tejas por la placa 

de aluminio (5), perfilándola adecuadamente 
para que el agua de lluvia escurra bien. Coloque 
en la teja de aluminio la semiesfera hueca fija 
(6) e introduzca el tubo de aspiración-descarga 
(5). Monte el terminal concéntrico Ø 80/125 
acoplando su lado macho (6) (liso) con el lado 
hembra del adaptador (3) (con juntas de labio) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de colo-
car antes la anilla (4), de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de los elementos del kit.

•Alargadores para kit vertical Ø 60/100 
(Fig. 1-16). El kit vertical con esta configura-
ción puede alargaerse hasta  4,7 m como máxi-
mo  (distancia en línea recta vertical), incluido 
el terminal. Esta configuración corresponde a 
un factor de resistencia igual a 100. En estos ca-
sos debe solicitar las prolongaciones adecuadas 
para acoplamiento.

Kit vertical con teja de aluminio Ø 80/125.
Montaje del kit (Fig. 1-17): para la instalación del 
kit  Ø 80/125 debe utilizar el kit adaptador empal-
mado para instalar el sistema de humos Ø 80/125. 
Instale el adaptador con brida (2) en el orificio 
central de la caldera interponiendo la junta (1) 
posicionándola con los salientes circulares hacia 

abajo en contacto con el collarín de la caldera y 
apriete con los tornillos del kit. Instalación de la 
falsa teja de aluminio: sustituya las tejas por la 
placa de aluminio:  (4) perfilándola de manera 
que el agua de lluvia escurra bien. Coloque en 
la teja de aluminio la semiesfera hueca fija (5) 
e introduzca el terminal de aspiración-descarga 
(7). Montar el terminal concéntrico Ø 80/125 
acoplando su lado macho (liso) con el lado 
hembra del adaptador (1) (con juntas de labio) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de colo-
car antes la anilla (3), de esta forma se conseguirá 
la unión estanca de los elementos del kit.

• Alargadores para kit vertical Ø 80/125 
(Fig.  1-18). Con esta configuración se puede 
prolongar el kit hasta una medida máx. de 12,2 
m incluido el terminal. Si hay componentes adi-
cionales debe restarle la longitud equivalente 
a la medida máxima admitida. En estos casos 
debe solicitar las prolongaciones adecuadas 
para acoplamiento.
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Комплект патрубка включает в себя:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальный фланец с вну-

тренней резьбой (2)

Вертикальный комплект включает:
N° 1 - Концентрическая труба  всас./

дымоудаления Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Алюминиевая черепица  (5)
N° 1 - Неподвижный полущит  (6)
N° 1 - Подвижный полущит  (7)

В комплект входят:
N° 1 - Сальник (1)
N° 1 - Коаксиальный фланец с вну-

тренней резьбой (2)
 N° 1 - Переходник Ø 80/125 (3)
N° 1 - Концентрическая труба  всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Алюминиевая черепица  (6)
N° 1 - Неподвижный полущит  (7)
N° 1 - Подвижный полущит  (8)

1.10 УСТАНОВКА КОНЦЕНТРИЧЕСКОГО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА.

Конфигурация типа С с закрытой камерой и с 
форсированной вытяжкой.

Вертикальный концентрический комплект вса-
сывания и дымоудаления. Этот вывод позволяет 
осуществлять всасывание воздуха и вывод 
выхлопных газов в вертикальном направлении 
непосредственно на улицу.

Примечание: вертикальный комплект с алюмини-
евой черепицей позволяет установку на террасы и 
крыши с максимальным  уклоном 45% (25°) при 
этом должно быть всегда соблюдено расстояние 
между верхней крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект с алюминиевой чере-
пицей Ø 60/100. 
Для применения комплекта необходимо исполь-
зовать комплект с фланцевым патрубком 60/100 
(продаётся отдельно). 
Монтаж комплекта (рис. 1-15):установить концен-
трический фланец (2) на центральном отверстии 
котла, вставляя сальник (1) и завинтить болтами, 
входящим в комплект. Подсоединить переход-
ник (3) гладкой стороной (“папа”) в горловину 

(“мама”) концентрического фланца (2). Установка 
искусственной алюминиевой черепицы. Заменить 
черепицу на алюминиевую пластину (5), моделируя 
её таким образом, чтобы произвести отвод для 
дождевой воды. Установить на алюминиевой че-
репице стационарный полущит (7) и ввести трубу 
всасывания/дымоудаления (6). Подсоединить кон-
центрический выход Ø 80/125  с гладкой стороны 
(6) (“папа”), в горловину переходника (“мама”) (3) 
(с уплотнителями с кромкой) до установки в фальц, 
проверяя, что подсоединили  шайбу (4), таким обра-
зом,  достигается соединение элементов, входящих 
в состав комплекта, и необходимое уплотнение.

• Удлинители для горизонтального комплекта Ø 
60/100 (илл. 1-16). Вертикальный комплект дан-
ной конфигурации быть удлинен домаксимально-
го значения 4,7 м вертикального и прямолиней-
ного, включая вывод . Настоящая конфигурация 
соответствует коэффициенту сопротивления, 
равному 100. В этих случаях необходимо запра-
шивать специальные удлинители.

Вертикальный комплект с алюминиевой чере-
пицей Ø 80/125.
Монтаж комплекта (рис. 1-17): для установки ком-
плекта Ø 80/125 необходимо использовать комплект 

с фланцевым переходником, для установки дымохо-
да Ø 80/125. Установить фланцевый переходник (2) 
на центральном отверстии котла, вставляя сальник 
(1), который устанавливается круглыми выемками 
вниз, и присоединяя его к фланцу котла, после чего 
завинтить болтами, входящими в комплект. Уста-
новка алюминиевой фальш-черепицы: заменить 
черепицу на алюминиевую пластину (4), форма 
должна обеспечивать сток воды. Установить на 
алюминиевой черепице стационарный полущит 
(5) и ввести трубу всасывания/дымоудаления 
(7). Вставить до упора концентрический выход 
Ø 80/125 гладкой стороной (“папа”) в гнездо пе-
реходника (“мама”) (1) (с манжетными уплотне-
ниями) и удостовериться, чтобы шайба (3) была 
уже установлена. Таким образом будет обеспечена 
герметичность и плотность соединения входящих 
в комплект элементов.

• Удлинители для горизонтального комплекта Ø 
80/125 (илл. 1-18). Комплект данной конфигура-
ции быть удлинен домаксимального значения 12,2 
м , включая вывод. При наличии дополнительных 
комплектующих необходимо вычесть их длину из 
максимально допустимой длины. В этих случаях 
необходимо запрашивать специальные удлини-
тели.
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Le kit raccord comprend :
1 - Joint (1)
1 - Bride femelle concentrique (2)

Le kit vertical comprend :
1 - Tuyau concentrique asp./évacuation 

Ø 60/100 (3)
1 - Rosace (4)
1 - Tuile en aluminium (5)
1 - Demi-coque fixe (6)
1 - Demi-coque mobile (7)

Le Kit comprend :
1 - Joint (1)
1 - Bride femelle concentrique (2)
1 - Adaptateur Ø 80/125 (3)
1 - Tuyau concentrique asp./

évacuation Ø 80/125 (4)
1 - Rosace (5)
1 - Tuile en aluminium (6)
1 - Demi-coque fixe (7)
1 - Demi-coque mobile (8)

1.10 INSTALLATION DES KITS 
VERTICAUX CONCENTRIQUES.

Configuration de type C à chambre étanche 
et tirage forcé.

Kit vertical concentrique d'aspiration et d'éva-
cuation. Ce terminal permet l'aspiration de l'air et 
l'évacuation des fumées directement à l'extérieur 
de l'habitation, dans le sens vertical.

N.B.  : le kit vertical avec tuile en aluminium 
permet l'installation sur les terrasses et sur les 
toits avec une inclinaison maximum de 45  % 
(environ 25°) et la hauteur entre le chapeau ter-
minal et la demi-coque (374 mm) doit toujours 
être respectée.

Kit vertical avec tuile en aluminium Ø 60/100. 
Pour utiliser ce kit il faut utiliser le kit raccord à 
bride 60/100 (vendu séparément). 
Montage du kit (Fig. 1-15)  :installer la bride 
concentrique (2) sur le trou central de la chau-
dière en interposant le joint (1) et serrer avec les 
vis présentes dans le kit. Raccorder l'adaptateur 
(3) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
de la bride concentrique (2). Installation de la 
fausse tuile en aluminium. Remplacer les tuiles 

par la plaque d'aluminium (5), en la façonnant de 
façon à faire s'écouler l'eau pluviale. Positionner 
sur la tuile en aluminium la demi-coque fixe (7) 
et insérer le tuyau d'aspiration-évacuation (6). 
Raccorder le terminal concentrique Ø 80/125 
avec le côté mâle (6) (lisse) sur le côté femelle de 
l'adaptateur (3) (avec les joints à lèvre) jusqu'à la 
butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré la rosace 
(4), de cette façon on obtiendra l'étanchéité et 
la jonction des éléments qui composent le kit.

• Rallonges pour kit vertical Ø 60/100 (Fig. 1-16). 
Le kit avec cette configuration peut être prolon-
gé jusqu'à un maximum de 4,7 m rectilignes 
verticaux, y compris le terminal. Cette confi-
guration correspond à un facteur de résistance 
égale à 100. Dans ces cas-là, il est nécessaire de 
demander les rallonges à branchement adap-
tées.

Kit vertical avec tuile en aluminium Ø 80/125.
Montage du kit (Fig. 1-17) : pour l'installation du 
kit Ø 80/125, il faut utiliser le kit adaptateur bridé 
pour pouvoir installer le système d’évacuation de 
fumée Ø 80/125. Installer l'adaptateur bridé (2) 
sur le trou central de la chaudière en interposant 
le joint (1) en le positionnant avec les saillies 

circulaires vers le bas en contact avec la bride 
de la chaudière et serrer avec les vis présentes 
dans le kit. Installation de la fausse tuile en 
aluminium : remplacer la plaque d'aluminium 
des tuiles (4), en la façonnant de façon à faire 
s'écouler l'eau pluviale. Positionner sur la tuile 
en aluminium la demi-coque fixe (5) et insérer le 
terminal d'aspiration-évacuation (7). Raccorder 
le terminal concentrique Ø 80/125 avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle de l'adaptateur (1) 
(avec joint à lèvre) jusqu'à la butée, en s'assurant 
d'avoir déjà inséré la rosace (3), de cette façon on 
obtiendra l'étanchéité et la jonction des éléments 
qui composent le kit.

• Rallonges pour kit vertical Ø 80/125 (Fig. 1-18). 
Le kit avec cette configuration peut être prolon-
gé jusqu'à une mesure max. de 12,2 m y compris 
le terminal. En cas de composants supplémen-
taires, il est nécessaire de soustraire la longueur 
équivalente à la mesure maximum admise. 
Dans ces cas-là, il est nécessaire de demander 
les rallonges à branchement adaptées.
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The fixing plate kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)

The Kit includes:
N° 1 - Int./exhaust concentric pipe Ø 

60/100 (3)
N° 1 - Ring (4)
N° 1 - Aluminium tile (5)
N° 1 - Fixed half-shell (6)
N° 1 - Mobile half-shell (7)

The kit includes:
N° 1 - Gasket (1)
N° 1 - Female concentric flange (2)
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (3)
N° 1 - Int./exhaust concentric pipe 

Ø 80/125 (4)
N° 1 - Ring (5)
N° 1 - Aluminium tile (6)
N° 1 - Fixed half-shell (7)
N° 1 - Mobile half-shell (8)

1.10 CONCENTRIC VERTICAL KIT 
INSTALLATION.

Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

Concentric vertical intake and exhaust kit. This 
vertical terminal is connected directly to the out-
side of the building for air intake and flue exhaust.

N.B.: the vertical kit with aluminium tile enables 
installation on terraces and roofs with a maxi-
mum slope of 45% (approx. 25°) and the height 
between the terminal cap and half-shell (374 
mm) must always be observed.

Vertical kit with aluminium tile Ø 60/100. 
To use this kit one must use the fixing plate kit 
60/100 (sold separately). 
Kit assembly (Fig. 1-15): install the concentric 
flange (2) on the central hole of the boiler 
inserting the gasket (1) and tighten using the 
screws in the kit. Fit the male end (smooth) 
of the adapter (3) into the female end of the 
concentric flange (2). Imitation aluminium tile 
installation. Replace the tile with the aluminium 
sheet (5), shaping it to ensure that rainwater runs 
off. Position the fixed half-shell (7) and insert 

the intake-exhaust pipe (6). Fit the Ø 80/125 
concentric terminal pipe with the male end (6) 
(smooth) to the female end of the adapter (3) 
(with lip gasket) up to the end stop; making sure 
that the wall sealing plate (4) has been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

•Extensions for vertical kit Ø 60/100 (Fig. 1-16). 
The kit with this configuration can be extended 
to a max. straight vertical length of 4.7 m, 
including the terminal. This configuration 
corresponds to a resistance factor of 100. In 
this case specific extensions must be requested.

Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125.
Kit assembly (Fig. 1-17): to install the kit Ø 
80/125 one must use the flanged adapter kit in 
order to install the flue system Ø 80/125. Install 
the flanged adaptor (2) on the central hole of the 
boiler, positioning gasket (1) with the circular 
projections downwards in contact with the boiler 
flange and tighten using the screws contained 
in the kit. Installation of the fake aluminium 
tile: replace the tiles with the aluminium sheet 

(4), shaping it to ensure that rainwater runs off. 
Position the fixed half-shell (5) on the aluminium 
tile and insert the intake-exhaust pipe (7). Fit the 
Ø 80/125 concentric terminal pipe with the male 
side (smooth) to the female side of the adapter (1) 
(with lip gaskets) up to the end stop; making sure 
that the wall sealing plate (3) has been fitted, this 
will ensure sealing and joining of the elements 
making up the kit.

• Extensions for vertical kit Ø 80/125 (Fig. 1-18). 
The kit with this configuration can be extended 
up to a max. length of 12.2 m including the ter-
minal. If additional components are assembled, 
the length equivalent to the maximum allowed 
must be subtracted. In this case specific exten-
sions must be requested.
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Патрубачны камплект уключае:
N° 1 - Ушчыльнік (1)
N° 1 - Кааксіяльны фланец з 

гарлавінай(2)
Вертыкальны камплект уключае:
N° 1 - Кааксіяльная труба паветрав./

дымавыд Ø 60/100 (3)
N° 1 - Шайба (4)
N° 1 - Алюмініевая чарапіца (5)
N° 1 - Нерухомы полушчыт (6)
N° 1 - Рухомы полушчыт (7)

Камплект уключае:
N° 1 - Ушчыльнік (1)
N° 1 - Кааксіяльны фланец з 

гарлавінай (2)
 N° 1 - Перахаднік  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Кааксіяльная труба 

паветрав./дымавыд. Ø 
80/125 (4)

N° 1 - Шайба (5)
N° 1 - Алюмініевая чарапіца (6)
N° 1 - Нерухомы полушчыт (7)
N° 1 - Рухомы полушчыт (8)

1.10 ВЕРТЫКАЛЬНЫ КААКСІЯЛЬНЫ 
МАНТАЖНЫ КАМПЛЕКТ.

Канфігурацыя тыпу C з герметычнай 
nкамерай і фарсіраванай цягай.

Вертыкальны кааксіяльны камплект забору 
паветра і дымавыдалення. Гэты тэрмінал 
дазваляе ажыццяўляць забор паветра і 
выкід дымавых газаў непасрэдна за межы 
памяшкання ў вертыкальным становішчы.

ІЧ.В.: камплект з алюмініевай чарапіцай 
можа быць устаноўлены на тэрасах і дахах 
з максімальным ухілам 45% (каля 25°) пры 
гэтым адлегласць паміж векам і полушчытам 
(374 мм) павінна быць захавана.

Вертыкальны камплект з алюмініевай 
чарапіцай Ø 60/100. 
Для ўжывання гэтага камплекта неабходна 
выкарыстоўваць фланцавы патрубачны 
камплект 60/100 (прадаецца асобна). 
Мантаж камплекта (Мал. 1-15): устанавіць 
кааксіяльны фланец (2) на цэнтравой 
адтуліне катла, выкарыстоўваючы ўшчыльнік 
(1), і замацаваць наяўнымі ў камплекце 
вінтамі. Падлучыць перахаднік (3) гладкім 
бокам у гарлавіну кааксіяльнага фланца (2). 
Устаноўка штучнай алюмініевай чарапіцы. 
Замяніць на чарапіцы алюмініевую пласціну 

(5), мадэлюючы яе такім чынам, каб магла 
сцякаць дажджавая вада. Размясціць 
на алюмініевай чарапіцы стацыянарны 
полушчыт (7) і падлучыць трубу забору 
паветра-дымавыдалення (6). Падлучыць 
кааксіяльны тэрмінал Ø 80/125 гладкім бокам 
(6) у гарлавіну перахадніка (3) (з ушчыльнікам 
з кромкай) да ўпора, упэўніваючыся, што 
ўстанавілі адпаведную шайбу (4), такім 
чынам дасягаецца герметычнасць і злучэнне 
элементаў, змешчаных у камплекце.
• Па даў жа льнікі  для  в ертыка льна г а 

камплекта Ø 60/100 (Мал. 1-16). Камплект 
з  гэтай канфігу рацыяй можа быць 
падоўжаны да максімальнага значэння 
ў 4,7 м вертыкальных прамых участкаў, 
уключаючы тэрмінал. Гэта канфігурацыя 
мае каэфіцыент супраціўлення 100. У гэтым 
выпадку неабходна заказваць адпаведныя 
счэпныя падаўжальнікі.

Вертыкальны камплект з алюмініевай 
чарапіцай Ø 80/125.
Мантаж камплекта (Ма л.  1-17) :  для 
ўстаноўкі камплекта Ø 80/125 неабходна 
выкарыстоўваць камплект фланцавага 
перахадніка для ўстаноўкі дымаходнай 
сістэмы Ø 80/125. Устанавіць фланцавы 
перахаднік (2) у цэнтравую адт уліну 

катла, выкарыстоўваючы ўшчыльнік (1), 
змяшчаючы яго кальцавы выступ унізе ў 
кантакце з фланцам катла, і замацаваць 
вінтамі, наяўнымі ў камплекце. Устаноўка 
штучнай алюмініевай чарапіцы: замяніць 
на чарапіцы алюмініевую пласціну (4), 
мадэлюючы яе так, каб магла сцякаць 
д а ж д ж а в а я  в а д а .  Р а з м я с ц і ц ь  н а 
а люмініевай чарапіцы с тацыянарны 
полушчыт (5) і падлучыць тэрмінал забору 
паветрадымавыдалення (7). Далучыць 
кааксіяльны тэрмінал Ø 80/125 гладкім бокам 
у гарлавіну перахадніка (1) (з ушчыльнікам 
з кромкай) да ўпора, упэўніваючыся, што 
ўстанавілі адпаведную шайбу (3), такім чынам 
дасягаецца непранікальнасць і ўшчыльненне 
элементаў, змешчаных у камплекце.

• Па даў жа льнікі  для  в ертыка льна г а 
камплекта Ø 80/125 (Мал. 1-18). Камплект 
з  гэтай канфігу рацыяй можа быць 
падоўжаны да макс. даўжыні 12,2 м, 
уключаючы тэрмінал. Пры наяўнасці 
дадатковых кампанентаў трэба адняць 
эквівалентную даўжыню ад максімальна 
дапушчальнай велічыні. У гэтым выпадку 
неабходна заказваць адпавядныя счэпныя 
падаўжальнікі.
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Bərkitmə lövhəsinin alət dəsti 
aşağıdakılardan ibarətdir:

N° 1 - Ara qat (1)
N° 1 - Dişi tərəf konsentrasiyalı (2)

Alət dəstinə daxildir:
N° 1 - Ø 60/100 (3) G/Ç konsentrik 

borusu
N° 1 - Halqa (4)
1 - Alüminium plitə (5)
N° 1 - Bərkidilmiş yarı-rəf (6)
N° 1 - Daşınan yarı-rəf (7)

Alət dəstinə daxildir:
N° 1 - Ara qat (1)
N° 1 - Dişi tərəf konsentrasiyalı 

(2)
 N° 1 - Adaptor Ø 80/125 (3)
N° 1 - Ø 80/125 (4) G/Ç 

konsentrik borusu
N° 1 - Halqa (5)
N° 1 - Alüminium plitə (6)
N° 1 - Bərkidilmiş yarı-rəf (7)
N° 1 - Daşınan yarı-rəf (8)

1.10 KONSENTRIK ÜFÜQI ALƏTLƏRIN 
QURAŞDIRILMASI.

C növlü konfiqurasiya, bağlı baca və fen.

Konsentrik şaquli giriş və çıxış alət dəsti. Bu 
şaquli terminal hava girişi və baca çıxışı üçün 
binanın xarici hissəsinə birləşdirilmişdir.

Q: alüminium plitəli bu şaquli dəst maksimum 
maililiyi 45% (təqribən 25°) olan teras və 
damlarda quraşdırılmağa imkan verir və bu 
zaman terminal qapağı və yarı-rəf (364 mm) 
arasındakı hündürlük müşahidə olunmalıdır.

Ø 60/100 alüminimum plitə ilə şaquli alət 
dəsti. 
Bu alətdən istifadə etmək üçün  60/100 
bərkidilmiş plitədən istifadə etmək lazımdır 
(ayrı-ayrı satılır).  
Alət montaj hissəsi (Təs. 1-15): ara qatı (1) daxil 
etməklə konsentrik çıxıntını (2) buxar qazanının 
mərkəzi dəliyinə keçirin və alət dəstinə daxil 
olan vintlərlə sıxın. Adapterin (3) əhatə edilən 
sonluğunu (hamar) konsentrik çıxıntının (2) 
əhatə edən sonluğuna yerləşdirin. Alüminium 
plitənin quraşdırılması. Yağış suyunun axıb 
getdiyindən əmin olaraq alüminium laylı plitəni 

(5) dəyişin. Bərkidilmiş yarı-rəfi (7) yerləşdirin 
və giriş-çıxış borusunu (6) daxil edin. Əhatə 
edilən sonluqlu (hamar) (6) Ø 80/125 konsentrik 
terminal borusunu dayananadək adapterin (3) 
əhatə edən sonluğuna (manjetli) birləşdirin 
və divar lövhələrinin (4) yerləşdirildiyindən 
əmin olun; bu, möhürlənmə və elmentlərin 
birləşdirilməsini təmin edəcək.

Ø60/100 (Təs.  1-16) şaquli  dəst  üçün 
genişlənmələr. Bu konfiqurasiyası olan dəst 
terminal daxil olmaqla maksimum 4.7 m şaquli 
uzunluğadək uzadıla bilər. Bu konfiqurasiya 
100 müqavimət amilinə uyğundur. Bu halda 
xüsusi genişlənmələrin edilməsi tələb edilə 
bilər.

Ø 80/125 alüminimum plitə ilə şaquli alət 
dəsti.
Alət montaj hissəsi (Təs. 1-17): Ø 80/125 alətini 
quraşdırmaq üçün Ø 80/125 baca sisteminin 
quraşdırılması məqsədilə çıxıntılı adapterdən 
istifadə edilməlidir. Çıxıntılı adaptoru (2) 
sistem mühafizəsi aşağıya doğru olan ara 
qat (1)   vasitəsilə buxar qazanının mərkəzi 
dəliyinə yerləşdirin və dəstə daxil olan vintlər 
vasitəsilə sıxın.  Saxta alüminimum plitənin 

quraşdırılması: yağış suyunun axıb getdiyindən 
əmin olaraq alüminium laylı plitəni (4) dəyişin. 
Bərkidilmiş yarı-rəfi (5) yerləşdirin və giriş-çıxış 
borusunu (7) daxil edin. Əhatə edilən sonluqlu 
(hamar) Ø 80/125 konsentrik terminal borusunu 
dayananadək adapterin (1) əhatə edən sonluğuna 
(manjetli) birləşdirin və divar lövhələrinin (3) 
yerləşdirildiyindən əmin olun; bu möhürlənmə 
və dəst elementlərinin birləşdirilməsini təmin 
edəcək. 

• M a k s i m a l  u z u n l u ğ u 
(Təs. 1-18) üfüqi dəst üçün genişlənmələr. 
Bu konfiqurasiyası olan dəst terminal 
daxil olmaqla   maksimum 12,2 m şaquli 
uzunluğadək uzadıla bilər. Əlavə komponentlər 
quraşdırılarsa, maksimum icazə verilən 
uzunluğa bərabər uzunluq seçilməlidir. Bu 
zaman xüsusi genişlənmələr tələb edilə bilər.
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تحتوى املجموعة عىل:

عدد 1 ـ حشوة )1(

عدد 1 ـ كوع توصيل متحد املركز Ø 60\100 متحد املركز )2(

  Ø عدد 1 ـ وصلة مترير متحدة املركز للشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق

100\60  ـ )3(
عدد 1 ـ إطار تغطية دائري داخيل )4(

عدد 1 ـ  إطار تغطية دائري خارجي )5(

تحتوى املجموعة عىل:

عدد 1 ـ حشوة )1(

عدد 1 ـ كوع توصيل متحد املركز Ø 60\100 متحد املركز )2(

أنبوب مالمئة Ø 80/125  ـ )3(  -  عدد 1 
  Ø عدد 1 ـ وصلة مترير متحدة املركز للشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق

125\80  ـ )4(
 عدد 1 ـ إطار تغطية دائري داخيل )5(

 عدد 1 ـ  إطار تغطية دائري خارجي )6(

تركيب مجموعة الدوائر األفقية متحدة المركز.  9.1
عملية الضبط فئة C ذات غرفة االحتراق المغلقة والشفط 

القسري.
تسمح	هذه	المحطة	الطرفية	بشفط	الهواء	وتفريغ	األدخنة	
مباشرة	إلى	خارج	المنزل.	يمكن	تثبيت	مجموعة	أفقية	

مع	مخرج	خلفي،	وعلى	الجانب	األيسر	والجانب	األيمن.	
للتثبيت	بمخرج	أمامي	من	الضروري	استخدام	مأخذ	ومنحنى	
توصيل	متحدي	المركز	بحيث	يضمن	مساحة	مفيدة	إلجراء	

االختبارات	التي	يتطلبها	القانون	عند	التشغيل	األول.

المجموعة األفقية للشفط – أنابيب تصريف عوادم االحتراق 
Ø 60\100. تركيب	المجموعة)شكل	11.1(:	قم	بإدخال	
الكوع	مع	شفة	توصيل	)2(	على	الفتحة	المركزية	للغالية	
مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(	ثم	قم	بعملية	الغلق	باستخدام	
البراغي	الموجودة	في	المجموعة.	قم	بإدخال	أنبوب	وصلة	
التمرير	المركزي		60/100	Ø	ـ	)3(	من	ناحيته	الذكر	

)الناعم(،	في	الناحية	األنثى	)مع	وضع	الحشوات	ذات	الحافة(	
من	الكوع		)2(	حتى	التوصل	إلى	تحقيق	عملية	الربط	

والوصل	الكامل	بينهما	مع	التأكد	من	انه	قد	تم	بالفعل	إدخال	
إطار	التغطية	الدائري	الداخلي	والخارجي	الخاص	بهذه	

العملية،	وبهذا	يتم	تثبيت	ووصل	العناصر	التي	تتكون	منها	
المجموعة.

 Ø60/100		األفقية	للمجموعة	مطولة	وصالت	 	•
)شكل	12.1(.	يمكن	أن	يتم	تطويل	المجموعة	بهذه	
التهيئة	كحد	أقصى	حتى	طول	3	م	أفقي	بما	في	ذلك	

وصلة	التمرير	الشبكية	مع	استبعاد	الكوع	متحد	المركز	
في	مخرج	الغالية.	عملية	الضبط	والتركيب	هذه	تالئم	

عامل	ضغط	مساوي	إلى	100.	في	هذه	الحاالت	يصبح	
من	الضروري	استخدام	وصالت	التطويل	المناسبة.

المجموعة األفقية للشفط – أنابيب تصريف عوادم االحتراق 
Ø 80\125. تركيب	المجموعة)شكل	1-13(:	قم	بإدخال	
الكوع	مع	شفة	توصيل	)2(	على	الفتحة	المركزية	للغالية	
مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(	ثم	قم	بعملية	الغلق	باستخدام	

البراغي	الموجودة	في	المجموعة.	قم	بإدخال	وتثبيت	المحول	
)3(	من	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	

للكوع	)2(	)مع	استخدام	الحشوات	ذات	الحافة(	حتى	إتمام	
عملية	التوصيل	والربط	بشكل	تام.	قم	بإدخال	أنبوب	وصلة	
التمرير	80\125	Øـ	)4(	من	ناحيته	الذكر	)الناعم(،	في	

الناحية	األنثى	للمحول	)3(	)مع	وضع	الحشوات	ذات	الحافة(	
حتى	إتمام	عملية	الربط	والتوصيل	الكامل	بينهما	مع	التأكد	
من	أنه	قد	تم	بالفعل	إدخال	إطار	التغطية	الدائري	الداخلي	
والخارجي	الخاص	بهذه	العملية،	وبهذا	يتم	تثبيت	ووصل	

العناصر	التي	تتكون	منها	المجموعة.

 Ø80/125		األفقية	للمجموعة	مطولة	وصالت	 	•
)شكل	14.1(.	يمكن	أن	يتم	تطويل	المجموعة	بهذه	
التهيئة	كحد	أقصى	حتى	طول	7,3	م	بما	في	ذلك	
وصلة	التمرير	الشبكية	مع	استبعاد	الكوع	متحد	

المركز	في	مخرج	الغالية	والمحول	60\100	Ø	في									
80\125	Ø )شكل	عملية	الضبط	والتركيب	هذه	تالئم	
عامل	ضغط	مساوي	إلى	100.	في	هذه	الحاالت	يصبح	

من	الضروري	استخدام	وصالت	التطويل	المناسبة.

3000 عىل األقىص

2985 عىل األقىص

7300 عىل األقىص
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تحتوي مجموعة مأخذ التوصيل عىل:

عدد 1 ـ حشوة )1(

شفة أنثى موحدة املركز )2(  - عدد 1   

تحتوى املجموعة األفقية عىل:

عدد 1 ـ أنبوب مترير متحد املركز للشفط ـ ترصيف 

عوادم االحرتاق Ø  60\100  ـ )3(

عدد 1 ـ إطار تغطية دائري )4(

عدد 1 ـ بالطة مصنوعة من األملونيوم )5(

عدد 1 ـ غطاء جزيئ ثابت )6(

عدد 1 ـ غطاء جزيئ متحرك )7(

تحتوى املجموعة عىل:

عدد 1 ـ حشوة )1(

شفة أنثى موحدة   - عدد 1   

املركز )2(

أنبوب مالمئة   -   عدد 1 
Ø 80/125  ـ )3(

عدد 1 ـ أنبوب مترير متحد املركز 

  Ø للشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق

125\80  ـ )4(
عدد 1 ـ إطار تغطية دائري )5(

عدد 1 ـ بالطة مصنوعة من األملونيوم 

)6(
عدد 1 ـ غطاء جزيئ ثابت )7(

عدد 1 ـ غطاء جزيئ متحرك )8(

تركيب مجموعة الدوائر العمودية متحدة   10.1
المركز.

عملية الضبط فئة C ذات غرفة االحتراق المغلقة والشفط 
القسري.

مجموعة	الدوائر	العمودية	متحدة	المركز	للشفط	وتصريف	
عوادم	االحتراق.	تسمح	هذه	المحطة	الطرفية	بشفط	الهواء	
وتفريغ	األدخنة	مباشرة	إلى	خارج	المنزل	في	اتجاه	عمودي.

مالحظة هامة: تسمح	المجموعة	العمودية	التي	تحتوى	
على	بالطة	تثبيت	وحماية	مصنوعة	من	األلمونيوم	بتركيب	
المجموعة	فوق	الحواف	وفوق	األسطح	بدرجة	ميل	45% 
)25	درجة	تقريبا(	كحد	أقصى،	دائماً	مع	ضرورة	احترام	
االرتفاع	بين	قلنسوة	وصلة	التمرير	وبين	غالف	)إطار(		

الحماية	النصف	دائري	)374	مليمتر(.

المجموعة العمودية المزودة ببالطة تثبيت وحماية 
 .Ø 60\100 مصنوعة من األلومونيوم

الستخدام	هذه	المجموعة	من	الضروري	استخدام	مجموعة	
المأخذ	بالشفاه	60/100	)تباع	على	حده(.	

تركيب	المجموعة	)شكل	15.1(:	قم	بتركيب	شفة	التوصيل	
)2(	على	الفتحة	المركزية	للغالية	مع	وضع	الحشوة	بينهما	
)1(	ثم	قم	بعملية	الغلق	باستخدام	البراغي	الموجودة	في	
المجموعة.	قم	بتركيب	المحول	)3(	من	الناحية	الذكر	

)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	لشفة	التوصيل	متحدة	
لمركز	)2(.	تركيب	بالطة	التثبيت	والحماية	المصنوعة	
من	األلمونيوم.	قم	باستبدال	بالطات	السقف	بلوحة	البالط	

المصنوعة	من	األلمونيوم	)5(	مع	تركيبها	بشكل	يسمح	
بسريان	مياه	األمطار.	قم	بوضع	غالف	)إطار(	الحماية	

النصف	دائري	)7(	على	بالطة	التثبيت	والحماية	المصنوعة	
من	األلمونيوم	ثم	قم	بإدخال	أنبوب	الشفط	ـ	تصريف	عوادم	
االحتراق	)6(.	قم	بتركيب	وصلة	التمرير	المتحدة	المركز	
80\125	Ø	من	الناحية	الذكر	)6(	)الناحية	الناعمة(	في	
الناحية	األنثى	من	المحول	)3(	)مع	الحشوات	ذات	الحافة(	

حتى	إتمام	عملية	التركيب	وااللتصاق	بينهما	مع	التأكد	من	انه	
قد	تم	إدخال	إطار	التغطية	الدائري	)4(	وبهذه	الطريقة	تتم	
عملية	تركيب	وتثبيت	وتوصيل	مكونات	المجموعة	بالشكل	

الصحيح.

  Ø60/100		العمودية	للمجموعة	مطولة	وصالت		•
)شكل	16.1(.	بطريقة	الضبط	والتركيب	هذه،	يمكن	
تطويل	المجموعة	حتى	طول	4.7	م	مستقيماً	على	
التوالي	و	عمودي	كحد	أقصى	مشتمالً	طول	وصلة	

التمرير.	عملية	الضبط	والتركيب	هذه	تالئم	عامل	ضغط	
مساوي	إلى	100.	في	هذه	الحالة	يصبح	من	الضروري	

طلب	وصالت	تطويل	ذات	تعشيق	مناسبة.
المجموعة العمودية المزودة ببالطة تثبيت وحماية 

.Ø 80\125 مصنوعة من األلومونيوم
تركيب	المجموعة	)شكل	16.1(:	لتثبيت	مجموعة			

Ø 80/125		ينبغي	استخدام	مجموعة	محول	بالشفاه	إلمكان	
تثبيت	نظام	أنابيب	األدخنة	80/125	Ø.	قم	بتثبيت	المحول	
ذي	الشفة	)2(	في	الثقب	األوسط	للغالية		مع	وضع	طوق	
عازل	بينهما	)1(	وضعه	مع	النتوءات	الدائرية	نحو	األسفل	

ليتالمس	مع	شفة	الغالية	وثبت	المجموعة	بالبراغي.	تثبيت	
بالطة	األلومونيوم	المقلدة:	قم	باستبدال	بالطات	السقف	بلوحة	

البالط	المصنوعة	من	األلمونيوم	)4(	مع	تركيبها	بشكل	
يسمح	بسريان	مياه	األمطار.	قم	بوضع	غالف	)إطار(	الحماية	
النصف	دائري	)5(	على	بالطة	التثبيت	والحماية	المصنوعة	
من	األلمونيوم	ثم	قم	بإدخال	وصلة	الشفط	ـ	تصريف	عوادم	
االحتراق	)7(.	قم	بتركيب	وصلة	التمرير	المتحدة	المركز	

80\125	Ø	من	الناحية	الذكر		)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	
األنثى	من	المحول	)1(	)مع	الحشوات	ذات	الحافة(	حتى	
إتمام	عملية	التركيب	وااللتصاق	بينهما	مع	التأكد	من	انه	
قد	تم	إدخال	إطار	التغطية	الدائري	)3(	وبهذه	الطريقة	تتم	
عملية	تركيب	وتثبيت	وتوصيل	مكونات	المجموعة	بالشكل	

الصحيح.

 Ø80/125		العمودية	للمجموعة	مطولة	وصالت	 	•
)شكل	18.1(.	بطريقة	الضبط	والتركيب	هذه،	يمكن	
تطويل	المجموعة	حتى		طول	أقىص قدره12,2	مترا	

بما	في	ذلك	النقطة	الطرفية.	في	حالة	وجود	المكونات	
اإلضافية،	من	الضروري	طرح	الطول	الذي	يعادل	

المقاس	األقصى	المسموح	به.	في	هذه	الحالة	يصبح	من	
الضروري	طلب	وصالت	تطويل	ذات	تعشيق	مناسبة.
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1.11 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує впуск повітря зовні 
приміщення і випуск димових газів в камін 
або димохід через розмежування каналів для 
димових газів та для повітря. З каналу (S)  
виводяться продукти згоряння. Трубопро-
водом (A) всмоктується повітря, необхідне 
для горіння. Обидва канали можуть бути 
орієнтовані в будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-19): встановити фланець 
(4) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягнути гвинти з шести-
гранною голівкою і пласким наконечником 
з комплекту, вставити до упору всередину 
фланця протиімпульсну пластину (5). Вий-
міть плаский фланець, що знаходиться в бо-

ковому або в центральному отворі (залежно 
від потреб) і замініть його на фланець (3); 
вставити  проміжні прокладки (2), які вже є в 
котлі, і затягнути гвинти-саморізи з наконеч-
ником. Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, переко-
навшись, що внутрішня кільцева прокладка 
вже вставлена.Таким чином, забезпечується 
герметичність і з'єднання складових елемен-
тів комплекту.

• Габаритні розміри монтажу (Мал. 1-20). На 
малюнку показані мінімальні  габаритні  
розміри набору кінцевого виходу розділь-

ника  Ø 80/80 з відповідними обмеженнями.
• На малюнку (Мал. 1-21) зображено кон-

фігурацію з вертикальним випуском и 
горизонтальним впуском.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для  
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна дов-
жина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 
мішані компоненти, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів 

(метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів 
(метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід впуску може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо видалити 
коліно випуску, до 2 метрів, якщо  видалити коліно на всмоктуванні, до 4,5 
метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

 1шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1шт. - коліна 90° Ø 80 (6)
 1шт. - Термінал труби впуску повітря Ø 80 (7)
 2шт. - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт. - Кільцева прокладка зовнішня (9)
 1шт. - Труба для відведення газів Ø 80 (10)

Комплект містить:
 1шт. - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт. - Ущільнювач фланця (2)
 1шт. - Фланець гніздовий труби впуску повітря (3)
 1шт. - Фланець мама труби відведення газів (4)

Увага: котел призначений для випуску про-
дуктів згоряння до максимальної довжини 
27 м, для прямого викиду, 1м із вигином 
всмоктування 90 °. Якщо при установці ви-

магається довжина димоходу, що перевищує 
рекомендовані 12 м, необхідно брати до уваги 
можливість конденсації, яка може виникнути 
всередині димохода, тоді рекомендується 

використання димоходу типу Immergas "Синя 
серія (Serie Blu)"  ізольований.
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1.11 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУ 
СЕПАРАТОРА.

Конфігурація типу С з герметичною каме-
рою і примусовою тягою.

Цей комплект забезпечує впуск повітря зовні 
приміщення і випуск димових газів в камін 
або димохід через розмежування каналів для 
димових газів та для повітря. З каналу (S)  
виводяться продукти згоряння. Трубопро-
водом (A) всмоктується повітря, необхідне 
для горіння. Обидва канали можуть бути 
орієнтовані в будь-якому напрямку.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-19): встановити фланець 
(4) на центральний отвір котла, поставивши 
прокладку (1), і затягнути гвинти з шести-
гранною голівкою і пласким наконечником 
з комплекту, вставити до упору всередину 
фланця протиімпульсну пластину (5). Вий-
міть плаский фланець, що знаходиться в бо-

ковому або в центральному отворі (залежно 
від потреб) і замініть його на фланець (3); 
вставити  проміжні прокладки (2), які вже є в 
котлі, і затягнути гвинти-саморізи з наконеч-
ником. Вставте коліна (6) штировим кінцем 
(гладким) в гніздовий кінець фланців (3 та 4). 
Вставити до упору термінал впуску повітря 
(7) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6), попередньо встановивши 
відповідні внутрішні та зовнішні кільцеві 
прокладки. Вставити кінець труби випуску 
(10) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) і закрутити до упору, переко-
навшись, що внутрішня кільцева прокладка 
вже вставлена.Таким чином, забезпечується 
герметичність і з'єднання складових елемен-
тів комплекту.

• Габаритні розміри монтажу (Мал. 1-20). На 
малюнку показані мінімальні  габаритні  
розміри набору кінцевого виходу розділь-

ника  Ø 80/80 з відповідними обмеженнями.
• На малюнку (Мал. 1-21) зображено кон-

фігурацію з вертикальним випуском и 
горизонтальним впуском.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна прямолінійна довжина 
(без кривих) вертикально, придатна для  
труб впуску – випуску Ø80 становить 41 
метрів, з яких 40 на всмоктуванні і 1 для 
викиду. Ця загальна довжина відповідає 
опору в 100 разів. Загальна корисна дов-
жина, отримана шляхом підсумовування 
довжин труб впуску – випуску Ø 80, може 
досягати максимального значення, яке 
показано в наступній таблиці. У випадку, 
коли використовуються аксесуари або 
мішані компоненти, можна розрахувати 
максимальне розширення, використовуючи 
коефіцієнт опору для кожного компонента, 
або його еквівалентної довжини. Сума цих 

Максимально використовувана довжина
(враховуючи ґратчастий термінал впуску повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів 

(метри) Труба впуску повітря (метри) Труба відведення димових газів 
(метри) Труба впуску повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Трубопровід впуску може бути збільшеним до 2,5 метрів, якщо видалити 
коліно випуску, до 2 метрів, якщо  видалити коліно на всмоктуванні, до 4,5 
метрів, якщо усунути обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

 1шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1шт. - коліна 90° Ø 80 (6)
 1шт. - Термінал труби впуску повітря Ø 80 (7)
 2шт. - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт. - Кільцева прокладка зовнішня (9)
 1шт. - Труба для відведення газів Ø 80 (10)

Комплект містить:
 1шт. - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт. - Ущільнювач фланця (2)
 1шт. - Фланець гніздовий труби впуску повітря (3)
 1шт. - Фланець мама труби відведення газів (4)

Увага: котел призначений для випуску про-
дуктів згоряння до максимальної довжини 
27 м, для прямого викиду, 1м із вигином 
всмоктування 90 °. Якщо при установці ви-

магається довжина димоходу, що перевищує 
рекомендовані 12 м, необхідно брати до уваги 
можливість конденсації, яка може виникнути 
всередині димохода, тоді рекомендується 

використання димоходу типу Immergas "Синя 
серія (Serie Blu)"  ізольований.
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1.11 AYIRICI KİT KURULUMU.
Hermetik kombilı ve takviye fanlı C tipi kon-
figürasyon.

Bu set, hava emiş ve atık gaz tahliye kanallarını 
ayırarak, konutun dışındaki havanın emilmesini 
ve atık gazların baca veya Atık gaz tahliye deliğin-
den tahliye edilmesini sağlar. Yanma ürünleri (S) 
kanalından dışarı atılır. (A) kanalından yanma 
için gerekli hava emilir. Her iki kanal da herhangi 
bir yöne doğrultulabilirler.

Ø 80/80 Ayırıcı set. Kit montajı (Şek. 1-19): flan-
şı (4) kombinin ortadaki deliğine takıp contayı 
(1) yerleştirin ve setin içindeki altıgen başlı ve düz 
uçlu vidalarla sıkın, içine darbe önleyici levhayı 
(5) koyup sonuna kadar oturtun. Merkezi olana 
nazaran yan delikte mevcut düz flanşı çıkarın ve 
kombide halihazırda bulunan contayı (2) yerleş-
tirerek flanş (3) ile değiştirin ve kendinden yollu 

uçlu vidalar ile kilitleyin. Dirseklerin (6) erkek 
tarafını (düz) flanşın dişi tarafına birleştirin (3 
ve 4). Emiş terminalinin erkek tarafını (7) erkek 
tarafı ile (düz), dirseğin dişi (6) tarafına ilgili iç 
ve dış pulların yerleştirilmiş olduğundan emin 
olup çarpıştırarak birleştirin. Tahliye borusunun 
(10) erkek tarafından (düz) dirseğin (6) dişi 
tarafına tam oturacak şekilde geçirin, iç pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun; bu suretle seti 
oluşturan parçaların sızdırmazlık ve bağlantıları 
sağlanmış olacaktır.

• Yükleme boyutu (Res. 1-20). Bazı sınırlandı-
rılmış koşullardaki Ø 80/80 ayırıcı terminal 
setinin asgari yer kaplama ölçüleri.

• Şekilde (Şek. 1-21) dikey tahliyeli ve yatay 
emişli konfigürasyon gösterilmektedir.

• Ø 80/80 Ayırıcı set için uzatma. Ø 80 tahliye 
ve emiş boruları için düz bir hat üzerindeki 
(dirseksiz) azami dikey uzunluk 41 metre olup, 
bunun 40 metresi emme ve 1 metresi de tah-

liye içindir. Bu toplam uzunluğun mukavemet 
faktörü 100'e eşittir. Ø 80'lik emiş ve tahliye 
borularının uzunlukları toplanarak bulunan 
mevcut toplam uzunluk, en fazla aşağıdaki 
tabloda verilen değerleri alabilir. Karma ak-
sesuar veya parça kullanılması gerektiğinde, 
parçaların her biri için bir mukavemet faktörü 
veya eşdeğer uzunluğu kullanılarak ulaşılabi-
lecek maksimum uzunluk hesaplanabilir. Bu 
mukavemet faktörlerinin toplam değerinin 100 
değerinden yüksek olmaması gerekmektedir.

• Atık gaz kanallarındaki ısı kaybı (Şek. 1-22). Ø 
80 tahliye borusundaki atık gazların, duvarın 
içinden geçerken soğumalarına bağlı yoğuşma 
suyu sorunlarını önlemek amacıyla, tahliye 
borusunun uzunluğu sadece 5 metre ile sınırlı 
tutulmalıdır. Daha uzun mesafelerin kaplanma-
sı durumunda Ø 80 termik yalıtımlı boruların 
kullanılması gerekmektedir (Ø 80/80 termik 
yalıtımlı ayırıcı kit başlığına bakınız).

Kullanılabilir azami uzunluklar
(ızgaralı aspirasyon terminali ve iki adet 90° köşe de dahil olarak) 

İZOLASYONSUZ KANAL İZOLASYONLU KANAL
Tahliye (metre) Emiş (metre) Tahliye (metre) Emiş (metre)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Tahliye köşesinin kaldırılması durumunda aspirasyon kanalı 2,5 metre 
daha uzatılabilir, aspirasyondaki köşenin kaldırılması halinde 2 metre, 
her iki köşeninde kaldırılması ile 4,5 metre daha uzatılabilir.

11 22,5*

12 21,5*

 1 adet - Darbe önleyici levha (5)
 1 adet - 90° dirsek Ø 80 (6)
 1 adet - Ø 80 emiş terminali (7)
 1 adet - İç pullar (8)
 1 adet - Dış pul (9)
 1 adet - Ø 80 tahliye borusu (10)

Setin kapsamı:
 1 adet - Tahliye contası (1)
 1 adet - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 1 adet - Dişi emiş flanşı (3)
 1 adet - Dişi tahliye flanşı (4)

Dikkat: kombi, yanma ürünlerini, emişte 1 metre 
artı 90° dirsek ile tahliye yönünde en fazla 27 
m uzunluğa kadar dışarı atacak şekilde tasar-
lanmıştır. Montaj sırasında tavsiye edilen 12 m 

uzunluğun üzerine çıkılması gerekirse, boruların 
içinde yoğuşma suyu oluşabilme ihtimali göz 
önünde bulundurulmalı ve yalıtımlı Immergas 
“Mavi Seri” boruları kullanılmalıdır.

IN
ST

A
LA

D
O

R
U

SU
A

R
IO

EN
CA

RG
AD

O 
DE

 M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

1.11 INSTALACIÓN DEL KIT 
SEPARADOR.

Configuración tipo C con cámara estanca y 
tiro forzado.

Este kit permite aspirar el aire hacia exterior de la 
vivienda y descargar los humos en la chimenea o 
en la descarga de humos separando los conductos 
de descarga de humos y de aspiración del aire. 
Los productos de la combustión son expulsados 
por el conducto (S). El aire que se necesita para 
la combustión es aspirado por el conducto (A). 
Ambos conductos pueden ser orientados en la 
dirección que más convenga.

Kit separador Ø 80/80. Montaje del kit 
(Fig. 1-19): Instale el collarín (4) en el orificio 
central de la caldera, interponiendo la junta (1) 
y apriete con los tornillos de cabeza hexagonal 
y punta plana presentes en el kit, introduzca en 
su interior hasta colocarlo contra la placa anti-
pulsación (5). Quite el collarín plano presente en 

el agujero lateral respecto al central (en función 
de las exigencias) y sustitúyalo con el collarín 
(3) interponiendo la junta (2) ya presente en la 
caldera. Apriete con los tornillos autorroscantes 
con punta suministrados. Monte los codos (6) 
acoplando su lado macho (liso) con el lado hem-
bra de los collarines (3 y 4). Monte el terminal 
de aspiración (7) acoplando su lado macho (liso) 
con el lado hembra del codo (6) apretándolo has-
ta el fondo, sin olvidarse de colocar previamente 
las anillas internas y externas. Monte el tubo de 
descarga (10) acoplando su lado macho (liso) con 
el lado hembra del codo (6), apretándolo hasta 
el fondo, sin olvidarse primero de introducir la 
anilla interna, de esta forma se conseguirá la 
unión estanca de los elementos del kit.

• Dimensiones totales de la instalación (Fig. 1-20). 
Se muestran las medidas de las dimensiones mí-
nimas de instalación del kit terminal separador 
Ø 80/80 en algunas condiciones límites.

• En la figura (Fig. 1-21, se representa la con-
figuración con descarga vertical y aspiración 
horizontal.

• Alargadores para kit separador  Ø 80/80.  La 
distancia máxima en línea recta vertical (sin 
codos), que se puede adoptar, para tubos de 
aspiración y descarga Ø80, es de 41 metros, 
40 en aspiración y 1 en descarga. Esta longitud 
total corresponde a un factor de resistencia 
equivalente a 100. La longitud total que se pue-
de adoptar, obtenida sumando las longitudes de 
los tubos Ø 80 de aspiración y descarga puede 
alcanzar como máximo los valores contenidos 
en la tabla siguiente. Si se deben usar acceso-
rios o componentes mixtos, se puede calcular 
la máxima longitud admisible utilizando un 
factor de resistencia para cada componente o 
bien su  longitud equivalente. La suma de estos 
factores de resistencia no debe ser mayor de 
100.

Máximas longitudes que se pueden utilizar
(comprendido el terminal de aspiración con rejilla y los dos codos de 90°) 

CONDUCTO SIN AISLAMIENTO CONDUCTO CON AISLAMIENTO
Descarga (metros) Aspiración (metros) Descarga (metros) Aspiración (metros)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* El conducto de aspiración se puede aumentar 2,5 metros si se elimina 
el codo de descarga, 2 metros si se elimina el codo de aspiración y 4,5 
metros eliminando ambos codos.

11 22,5*

12 21,5*

 N°1 - Collarín hembra de descarga (4)
 N°1 - Placa antipulsación (5)
 N°2 - codos 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Terminal de aspiración Ø 80 (7)
 N°2 - Anillas internas (8)
 N°1 - Anilla externa (9)
 N°1 - Tubo de descarga Ø 80 (10)

El kit incluye:
 N°1 - Junta de descarga (1)
 N°1 - Junta de estanqueidad collarín (2)
 N°1 - Collarín hembra de aspiración (3)

Atención: la caldera ha sido diseñada para 
evacuar los productos de combustión hasta una 
extensión máxima de 27 m en línea recta con 
respecto a la descarga, con 1m,  más la curva de 

aspiración de 90°. Si la instalación necesita una 
toma de aire/evacuación de humos que supera 
los 12 m recomendados, es necesario considerar 
la posibilidad de formación de condensación 

que podría tener lugar dentro del conducto y, 
por tanto, utilizar la toma de aire/evacuación de 
humos de Immergas "Serie Blu" aislada.
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1.11 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 
СЕПАРАТОРА.

Конфигурация типа С с закрытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

При помощи этого комплекта происхо-
дит всасывание воздуха с улицы и вывод 
выхлопных газов в дымоход или дымоотвод 
посредством разделения каналов вывода 
газов и всасывания воздуха. С трубы (S) 
выводятся продукты сгорания. С трубы (A) 
всасывается воздух, необходимый для горе-
ния. Оба канала могут быть направлены в 
любом направлении.

Комплект сепаратора Ø 80/80. Монтаж ком-
плекта (рис. 1-19): установить фланец (4) на 
центральное отверстие котла, устанавливая 
уплотнитель (1) и затянуть болтами с шести-
гранной головкой с плоским наконечником, 

которые входят в комплект, ввести до упора 
антипульсационную пластину (5). Снять 
плоский фланец с бокового отверстия отно-
сительно центрального (по необходимости) 
и заменить его на фланец (3), устанавливая 
сальник (2) уже установленный на котле, и 
закрутить саморежущими винтами, входя-
щими в оснащение. Подсоединить изгибы 
(6) гладкой стороной (“папа”) в горловину 
(“мама”) фланцев (3 и 4). Подсоединить 
вывод всасывания (7) гладкой стороной 
(“папа”), в горловину (“мама”) изгиба (6) до 
упора, проверяя, что внутренние и внешние 
шайбы уже установлены. Подсоединить 
концентрическую трубу (10) с гладкой 
стороны (“папа”), в горловину (“мама”) (6) 
до установки в фальц, проверяя, что под-
соединили соответствующую шайбу, таким 
образом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

• Габаритные размеры установки (рис. 1-20). 
Указанны минимальные размеры для сепа-
ратора Ø 80/80 в ограниченных условиях.

• На иллюстрации (илл. 1-21) приведена кон-
фигурация с вертикальным дымоудалением 
и горизонтальным всасыванием.

• Насадки удлинители для комплекта сепара-
тора Ø 80/80. Максимальная прямолиней-
ная протяжённость (без изгибов) в верти-
кальном направлении, которая использует-
ся для труб дымохода и вытяжки. при Ø80 
равняется 40 метрам на всасывании и 1м 
на дымоудалении. Настоящая полная длина 
соответствует коэффициенту сопротив-
ления равному 100. Используемая полная 
длина, получаемая при складывании длин 
труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, 
может достигнуть максимальных величин, 
приведённых далее в таблице. Если необ-
ходимо использовать комплектующие или 

Максимальные используемые длины
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°) 

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (метры) Всасывание (метры) Дымоудаление (метры) Всасывание (метры)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Труба всасывания может быть увеличена до 2,5 метров, если удалить 
изгиб дымоудаления, на 2 метра, если удаляется изгиб всасывания 
, 4,5 метра, удаляя оба изгиба.

11 22,5*

12 21,5*

 N°1 - Фланец «мама» дымоудаления (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°2 - изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 (7)
 N°2 - Внутренние шайбы (8)
 N°1 - Внешняя шайба (9)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 (10)

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Уплотнитель фальца (2)
 N°1 - Фланец «мама» всасывания (3)

Внимание: котел разработан так, чтобы вы-
водить продукты сгорания на максимальное 
расстояние в 27 м прямолинейного вывода, с 
1 м сверх того с изгибом 90° при всасывании. 

Если установка оборудования требует распро-
странение дымохода системы дымоудаления, 
что превышает рекомендуемые 12 м, необ-
ходимо обратить внимание на возможность 

образования конденсата, который может обра-
зовываться внутри воздуховода и использовать 
дымоход компании Immergas “Serie Blu” (Синяя 
серия) типа выхлопной трубы.
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1.11 INSTALLATION DU KIT 
SÉPARATEUR.

Configuration de type C à chambre étanche 
et tirage forcé.

 Ce type permet l'aspiration de l'air à l'extérieur 
de l'habitation et l'évacuation des fumées par 
cheminée ou conduit d'évacuation, à travers la 
séparation des conduits d'évacuation de fumées 
et d'aspiration de l'air. Par le conduit (S) sont 
expulsés les produits de la combustion. Par le 
conduit (A) est aspiré l'air nécessaire à la com-
bustion. Les deux conduits peuvent être orientés 
dans n'importe quelle direction.

Kit séparateur Ø 80/80. Montage du kit 
(Fig. 1-19)  : installer la bride (4) sur le trou 
central de la chaudière en interposant le joint (1) 
et serrer avec les vis à tête hexagonale et pointe 
plate présentes dans le kit, insérer à l'intérieur 
jusqu'à porter en butée la tôle anti-pulsation (5). 
Enlever la bride plate présente dans le trou latéral 

par rapport à celui central (selon les exigences) 
et la remplacer avec la bride (3) en interposant 
le joint (2) déjà présent dans la chaudière et 
serrer avec les vis auto-taraudeuses avec tête, 
fournies. Raccorder les coudes (6) avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle des brides (3 et 
4). Raccorder le terminal d'aspiration (7) avec 
le côté mâle (lisse), sur le côté femelle du coude 
(6) jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà 
inséré les rosaces correspondantes intérieures 
et extérieures. Raccorder le tuyau d'évacuation 
(10) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
du coude (6) jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir 
déjà inséré la rosace correspondante interne ; de 
cette façon on obtiendra l'étanchéité et la jonction 
des éléments qui composent le kit.

• Encombrements d'installation (Fig. 1-20). 
Les mesures minimums d'encombrement de 
l'installation du kit terminal séparateur Ø 80/80 
dans quelques conditions limites.

• Sur la figure (Fig. 1-21) est reportée la configu-
ration avec évacuation verticale et l'aspiration 
horizontale.

• Rallonges pour kit séparateur Ø 80/80. La 
longueur maximum rectiligne (sans coudes) 
à la verticale, que l'on peut utiliser pour les 
tuyaux d'aspiration et d'évacuation Ø 80 est 
de 41 mètres, dont 40 en aspiration et 1 en 
évacuation. Cette longueur totale correspond 
à un facteur de résistance égal à 100. La lon-
gueur totale pouvant être utilisée, obtenue en 
additionnant les longueurs des tuyaux Ø 80 
d'aspiration et d'évacuation, peut atteindre 
comme maximum les valeurs reportées dans le 
tableau suivant. S'il faut utiliser des accessoires 
ou composants mixtes, il est possible de calculer 
l'extension maximale que l'on peut atteindre, en 
utilisant un facteur de résistance pour chaque 
composant ou bien sa longueur équivalente. La 
somme de ces facteurs de résistance ne doit pas 
être supérieure à la valeur 100.

Longueurs maximales utilisables
(y compris le terminal d'aspiration grillagé et les deux coudes à 90°) 

CONDUIT NON ISOLÉ CONDUIT ISOLÉ
Évacuation (mètres) Aspiration (mètres) Évacuation (mètres) Aspiration (mètres)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Le conduit d'aspiration peut être augmenté de 2,5 mètres si l'on élimine 
le coude en évacuation, de 2 mètres si l'on élimine le coude en aspiration, 
de 4,5 mètres en éliminant les deux coudes.

11 22,5*

12 21,5*

 1 - Tôle anti-pulsation(5)
 2 - Coudes 90° Ø 80 (6)
 1 - Terminal d'aspiration Ø 80 (7)
 2 - Rosaces internes (8)
 1 - Rosace externe (9)
 1 - Tuyau d'évacuation Ø 80 (10)

Le Kit comprend :
 1 - Joint d'évacuation (1)
 1 - Joint d'étanchéité bride (2)
 1 - Bride femelle d'aspiration (3)
 1 - Bride femelle d'évacuation (4)

Attention : la chaudière est conçue pour évacuer 
les produits de la combustion jusqu'à une exten-
sion maximale de 27 m rectilignes à l'évacuation, 
avec 1 m plus coude 90° en aspiration. Si l'ins-

tallation nécessite un développement des tuyaux 
d'évacuation, pour l'évacuation, dépassant les 
12 m conseillés, il est nécessaire de bien prendre 
en considération la possibilité de formation de 

condensation qui pourrait avoir lieu à l'intérieur 
du conduit et d'utiliser des tuyaux d'évacuation 
Immergas « Serie Blu » (“Série Bleue”) du type 
isolé.
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1.11 SEPARATOR KIT INSTALLATION.
Type C configuration, sealed chamber and 
fan assisted.

This kit allows air to come in from outside the 
building and the fumes to exit from the chimney 
or flue through divided flue exhaust and air 
intake pipes. Combustion products are expelled 
from pipe (S). Air is taken in through pipe (A) 
for combustion. Both ducts can be routed in 
any direction.

Separator kit Ø 80/80. Kit assembly (Fig. 1-19): 
install the flange (4) on the central hole of the 
boiler inserting the gasket (1) and tighten using 
the hex head and flat tip screws contained in the 
kit, insert the anti-pulse plate up to the stop (5). 
Remove the flat flange present in the lateral hole 
with respect to the central one (according to 
needs) and replace it with the flange (3), position-

ing the gasket (2) already present in the boiler and 
tighten using the supplied self-threading screws. 
Fit the male end (smooth) to the bends (6) in the 
female end of the flanges (3 and 4). Fit the intake 
terminal (7) with the male section (smooth) 
in the female section of the bend (6) up to the 
stop, ensuring that the internal and external wall 
sealing plates are fitted. Fit the exhaust pipe (10) 
with the male end (smooth) in the female end of 
the bend (6) up to the stop, making sure that the 
internal wall sealing plate has been fitted, this will 
ensure sealing and joining of the kit elements.

• Installation clearances (Fig. 1-20). The mini-
mum installation clearance measurements of 
the Ø 80/80 separator terminal kit have been 
stated in some limit conditions.

• The figure (Fig. 1-21) shows the configuration 
with vertical exhaust and horizontal intake.

• Extensions for separator kit Ø 80/80. The max. 
vertical straight length (without bends) usable 

for Ø 80 intake and exhaust pipes is 41 metres 
of which 40 intake and 1 exhaust. This total 
length corresponds to a resistance factor of 
100. The total usable length obtained by sum-
ming the Ø 80 intake and exhaust pipe lengths 
can reach, as a maximum, the values provided 
in the following table. If mixed accessories or 
components are used, the maximum extension 
can be calculated by using a resistance factor 
for each component or its equivalent length. 
The sum of these resistance factors must not 
exceed 100.

• Temperature loss in flue pipes (Fig. 1-22). To 
prevent problems of flue gas condensate in the 
exhaust pipe Ø 80, due to fume cooling through 
the wall, the length of the exhaust pipe must be 
limited to just 5 m. If longer distances must be 
covered, use Ø 80 pipes with insulation (see 
insulated separator kit Ø 80/80 chapter).

Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 

Maximum usable lengths
(including intake terminal with grill and two 90° bends) 

NON-INSULATED PIPE INSULATED PIPE
Drain (metres) Intake (metres) Drain (metres) Intake (metres)

1 36.0* 6 29.5*
2 34.5* 7 28.0*
3 33.0* 8 26.5*
4 32.0* 9 25,5*
5 30.5* 10 24.0*

* The air intake pipe can be increased to 2.5 metres if the exhaust bend 
is eliminated, 2 metres if the air intake bend is eliminated, 4.5 metres 
eliminating both bends.

11 22.5*

12 21.5*

 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Anti-pulse plate (5)
 N°2 - 90° bend Ø 80 (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (7)
 N°2 - Internal rings (8)
 N°1 - External wall sealing plate (9)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (10)

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female intake flange (3)

Attention: the boiler is designed to evacuate the 
combustion products up to a maximum exten-
sion of 27 linear metres from the exhaust, with 
1 m plus 90° bend at the intake. If the installa-

tion requests a development of the flue to the 
discharge that exceeds the recommended 12 m, 
due consideration must be given to the formation 
of condensate that could take place inside the 

pipe and Immergas insulated “Blue Series” flue 
kits must be used.
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1.11 УСТАНОЎКА РАЗДЗЯЛЯЛЬНАГА 
КАМПЛЕКТА.

Канфігурацыя тыпу C з зачыненай камерай 
і фарсіраванай цягай.

Гэты камплект дазваляе ажыццяўляць забор 
паветра па-за жылых памяшканняў і адвод 
дымавых газаў праз падзел каналаў, якія 
адводзяць дымавыя газы, і каналаў забору 
паветра. З канала (S) выкідваюцца прадукты 
гарэння. З канала (A) будзе адбывацца забор 
паветра, неабходнага для працэсу гарэння. 
Абодва канала могуць быць накіраваны ў 
любы кірунак.

Раздзяляльны камплект Ø 80/80. Мантаж 
камп лек т а  (Ма л .  1-19) :  ус т а ляв а ць 
фланец (4) у цэнтравую адтуліну катла, 
выкарыс тоў в аючы ў шчыльнік  (1) ,  і 
замацаваць, выкарыстоўваючы вінты з 
шасціграннай галоўкай наяўныя ў камплекце, 
уставіць унутр да ўпора фіксавальную 
тонкую металічную пласціну (5). Прыняць 

плоскі фланец, змешчаны ў адтуліне збоку у 
адносінах да цэнтральнага (па неабходнасці), і 
замяніць яго фланцам (3), выкарыстоўваючы 
ўшчыльнік (2), ужо наяўны ў катле, і 
зашрубаваць самарэзнымі вінтамі, якія 
ўваходзяць у камплект. Падлучыць калены 
(6) гладкім бокам у гарлавіну фланцаў (3 
і 4). Падлучыць тэрмінал забору паветра 
(7) гладкім бокам у гарлавіну калена (6) да 
ўпора, правяраючы, што ўжо ўстанавілі 
адпаведныя ўнутраныя і вонкавыя шайбы. 
Падлучыць трубу выкіду (10) гладкім бокам у 
гарлавіну калена (6) да ўпора, упэўніваючыся, 
што ўжо ўсталявалі адпаведную ўнутраную 
шайбу ; такім чынам будзе дасягну та 
непранікальнасць і ўшчыльненасць усіх 
кампанентаў камплекту.

• Габарыты ўстаноўкі (Мал. 1-20). Указаны 
мінімальныя памеры для ўстаноўкі 
раздзяляльнага тэрмінальнага камплекта 
Ø 80/80 у абмежаваных умовах.

• На малюнку (Мал. 1-21) прыведзена 
к а н ф і г у р а ц ы я  з  в е р т ы к а л ь н ы м 
дымавыдаленнем і гарызантальным 
заборам паветра.

• Па даў жа льнікі  для раздзяляльнага 
камплект а  Ø 80/80 .  Максіма льная 
даўжыня прамога ўчастку (без выгібаў) 
па вертыкалі, выкарыстоўваная для труб 
забору паветра і выкіду Ø 80, складае 41 
метр, з якіх 40 для забору і 1 для выкіду. Гэта 
сумарная даўжыня адпавядае каэфіцыенту 
супраціўлення роўнаму 100. Дапушчальная 
агульная даўжыня, якая атрымліваецца 
сумаваннем даўжыні труб Ø 80 забору 
і выкіду, можа дасягаць максімальных 
значэнняў, прыведзеных у наступнай 
табліцы. У выпадку, калі неабходна ўжыць 
дадатковыя ці змяшаныя кампаненты, 
можна вылічыць максімальную даступную 
п р а ц я г л а с ц ь ,  в ы к а р ы с т о ў в а ю ч ы 
каэфіцыент супраціўлення для кожнага 

Максімальная дапушчальная даўжыня
(уключаючы тэрмінал паветравода з рашоткай і два калены 90°)

ТРУБА БЕЗ ІЗАЛЯЦЫІ ТРУБА З ІЗАЛЯЦЫЯЙ
Дымавыдаленне(метры) Паветравод (метры) Дымавыдаленне(метры) Паветравод (метры)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

* Труба паветравода можа быць падоўжана на 2,5 метра, калі яна 
выключае калена дымавыдалення, 2 метра, калі яна выключае калена 
паветравода, 4,5 метра - выключае абодва калены.

11 22,5*

12 21,5*

 N°1 - Гнездавы фланец дымавыдалення (4)
 N°1 - Фіксавальная металічная пласціна (5)
 N°2 - Калены 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Тэрмінал паветравода Ø 80 (7)
 N°2 - Унутраныя шайбы (8)
 N°1 - Вонкавыя шайбы (9)
 N°1 - Выпускная труба Ø 80 (10)

Камплект уключае:
 N°1 - Вывадны ўшчыльнік (1)
 N°1 - Герметычны ушчыльнік фланца (2)
 N°1 - Гнездавы фланец паветравода (3)

Увага: кацёл спраектаваны для выдалення 
прадуктаў гарэння пры максімальнай 
працягласці да 27 м прамога ўчастку на 
выкідзе, на 1 м больш, улічваючы калена 

90° на заборы паветра. Калі ўстаноўка 
патрабуе павелічэння працягласці сістэмы 
дымавыдалення на выкідзе, якое перавысіць 
рэкамендаваныя 12 м, неабходна ўлічваць 

магчымасць утварэння кандэнсату, які 
можа з’явіцца на ўнутранай паверхні трубы, 
і выкарыстоўваць сістэмы дымавыдалення 
Immergas “Serie Blu” ізаляцыйнага тыпу.
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1.11 AYIRICI ALƏTLƏRIN 
QURAŞDIRILMASI.

C növlü konfiqurasiya, bağlı baca və fen.

Bu alət xaricdəki havanın daxil olması və buxarın 
ayrıca baca çıxışı və hava giriş borularından 
bacalardan çıxmasına imkan verir.  Alışabilən 
materiallar borulardan çıxarılmalıdır (S). Hava 
yanma üçün boru (A) vasitəsilə daxil olur. Hər iki 
kanal eyni istiqamətdə quraşdırıla bilər.

Ayırıcı alət Ø 80/80. Alət montaj hissəsi 
(Təs. 1-19): ara qat vasitəsilə (1) çıxıntını (4) 
buxar qazanının mərkəzi dəliyində yerləşdirin 
və altıbaşlı və yastı vintlər vasitəsilə sıxın və 
anti-puls plitəsini dayananadək quraşdırın (5). 
Mərkəzi dəliyə bitişik yan dəlikdə olan yastı 
çıxıntını çıxarın və artıq buxar qazanlnda olan ara 
qat (2) vasitəsilə çıxıntını (3) onun yerinə daxil 
edin və özü-bağlanan vintlər vasitəsilə sıxın. 
Əhatə edilən sonluğunu (hamar) çıxıntıların 

(3 və 4) əhatə edən sonluğundakı hissələrə (6) 
yerləşdirin. Giriş terminalını (5) əhatə edilən 
tərəfi (hamar) ilə əyilən hissənin (6) əhatə edən 
tərəfində bərkidin və daxili və xarici divar 
plitələrinin bərkidildiyindən əmin olun. Çıxış 
borusunu (10) əhatə edilən tərəfi (hamar) ilə 
əyilən hissənin (6) əhatə edən tərəfində bərkidin 
və daxili divar plitəsinin bərkidildiyindən 
əmin olun; bu, alət elementlərinin sıxılması və 
birləşməsini təmin edəcək.

• Quraşdırma limitləri (Təs. 1-20): Ø 80/80 
ayırıcı terminal dəstinin minimum quraşdırma 
limiti ilə bağlı tədbirlər bəzi limit şəraitlərində 
qeyd edilmişdir. 

• Təsvir (Təs. 1-21) şaquli çıxış və üfüqi 
girişlərlə konfiqurasiyanı göstərir.

• Ø 80/80 ayırıcı aləti üçün genişlənmələr.  Ø 
80 giriş və çıxış boruları üçün istifadə edilə 
bilən maksimum şaquli uzunluq (əyilən 
hissələrsiz) 41 metrdir və bundan 40 metri 

giriş, 1 metri isə çıxışa aiddir. Bu ümumi 
uzunluq 100 müqavimət amili ilə əlaqələnir. 
Ø 80 giriş və çıxış borularının uzunluqlarının 
toplanmasından əldə edilən ümumi uzunluq 
maksimum aşağıdakı cədvəldə verilən 
vahidlərə çata bilər. Qarışıq aksesuarlar və 
ya komponentlər istifadə edildikdə hər bir 
komponentin və ya müvafiq uzunluğu üçün  
maksimum genişlənmə müqavimət amilinin 
köməyilə hesablana bilər. Bu amillərin cəmi 
100-ü aşmamalıdır.

• Baca borularında temperatur azalması (Təs. 
1-22).  Divardan keçərdən qazların soyuması 
sayəsində Ø 80 çıxış borusunda buxar qaz 
kondensatı ilə bağlı problemlərin aradan 
qaldırılması üçün çıxış borusunun uzunluğu 5 
m-ə çatdırılmalıdır. Əgər daha uzun məsafəyə 
çəkilməsi lazım gələrdə, təcrid olunmuş Ø 
80 borularından istifadə edin (Ø 80/80 təcrid 
edilmiş ayırıcı alət dəsti fəslinə baxın)

Maksimum istifadə edilə bilən uzunluqlar
(şəbəkəli giriş terminalı və iki  90° əyilmə hissələri daxil olmaqla) 

TƏCRİD EDİLMƏMİŞ BORU TƏCRİD EDİLMİŞ BORU
Drenaj (metrlə) Giriş (metrlə) Drenaj (metrlə) Giriş (metrlə)

1 36.0* 6 29.5*
2 34.5* 7 28.0*
3 33.0* 8 26.5*
4 32.0* 9 25,5*
5 30.5* 10 24.0*

* Hava giriş borusu çıxış hissə olmadıqda 2.5 metrədək, giriş hissəsi 
olmaqdıqda 2 metrədək, hər iki hissə olmadıqda isə 4.5 metrədək 
uzadılmalıdır. 

11 22.5*

12 21.5*

 N 1 - Əhatə edən çıxış çıxıntısı (4)
 N°1 - Anti-puls plitəsi (5)
 N°2 - 90° əyilmə ilə Ø 80 (6)
 N°1 - Giriş terminalı Ø 80 (7)
 N 2 - Daxili halqalar (8)
 N 1 - Xarici divar plitəsi (9)
 N°1  -Çıxış borusu Ø 80 (10)

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Çıxış ara qatı (1)
 N°1 - Cıxıntı ara qatı (2)
 N°1 - Əhatə edən giriş çıxıntısı (3)

Diqqət: buxar qazanı giriş hissədə 1 m + 90° 
əyilməklə çıxışdan maksimum 27 xətti metrə 
qədər alışqan maddələri çıxarır.  Quraşdırma 

zamanı məsləhət görülən 12 m-i aşan miqdarı 
azaltmaq üçün bacanın istifadəsini tələb edərsə, 
borularda mövcud ola bilən kondensasiyanın 

yaranmasına diqqət yetimək və Immergasın 
təcrid etdiyi "Blue Series" alətlərindən istifadə 
etmək lazımdır. 
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تركيب مجموعة الفاصل   11.1
عملية الضبط فئة C ذات غرفة االحتراق المغلقة والشفط 

القسري.
تسمح	هذه	المجموعة	بشفط	الهواء	إلى	خارج	المسكن	

وتفريغ	األدخنة	في	المدخنة	أو	مواسير	الدخان	من	خالل	
فصل	مجاري	تفريغ	األدخنة	وشفط	الهواء.	يتم	طرد	عوادم	
االحتراق	من	األنبوب	)S(.	يتم	شفط	الهواء	الضروري	
لعملية	االحتراق	من	األنبوب	)A(.	يمكن	ضبط	اتجاه	كال	

األنبوبين	في	أي	اتجاه.

مجموعة الفاصل Ø  80\80. تركيب	المجموعة	
)شكل	19.1(:	قم	بتركيب	شفة	توصيل	)4(	على	الفتحة	

المركزية	للغالية	مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(،	ثم	قم	بعملية	
الغلق	باستخدام	البراغي	ذات	الرأس	السداسية	واألطراف	
المستوية	الموجودة	في	المجموعة،	أدخل	اللوح	المضاد	
للنبضات	داخله	حتى	يصل	إلى	مكانه	)5(.	قم	بنزع	شفة	
التوصيل	المستوية	الموجودة	في	الفتحة	الجانبية	بالنسبة	
للفتحة	المركزية	)طبقاً	للضرورة(	ثم	قم	باستبدالها	بشفة	
التوصيل	)3(	مع	إدخال	الحشوة	)2(	الموجودة	بالفعل	

في	الغالية	ثم	قم	بعملية	التثبيت	مستخدماً	البراغي	المسننة	
ذاتية	التركيب	والتثبيت	ذات	الرأس	المدبب	الموجودة	في	

المجموعة.	قم	بتركيب	وتثبيت	األكواع	)6(	من	الناحية	الذكر	
)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	من	شفاه	التوصيل	)3 
و	4(.	قم	بتركيب	وتثبيت	وصلة	التمرير	الخاصة	بالشفط	
)7(	في	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	

من	الكوع	التوصيل	)6(	حتى	إتمام	عملية	التوصيل	والربط	
بينهما	مع	التأكد	من	انه	قد	تم	بالفعل	إدخال		أطر	التغطية	
الدائرية	الداخلية	والخارجية.	قم	بإدخال	أنبوب	تصريف	

عوادم	االحتراق	)10(	من	ناحيته	الذكر	)الناعم(،	في	الناحية	
األنثى	من	الكوع	)6(	حتى	الوصل	إلى	تحقيق	عملية	الربط	
والوصل	الكامل	بينهما	مع	التأكد	من	انه	قد	تم	بالفعل	إدخال	
إطار	التغطية	الدائري	الداخلي،	وبهذا	يتم	تثبيت	ووصل	

العناصر	التي	تتكون	منها	المجموعة.

•			أبعاد	الحيز	التركيبي	)شكل	20.1(.	تم	تحديد	أقل	
مساحات	ممكنه	خاصة	بالحيز	التركيبي	المطلوب	

 Ø	80\80	والفاصل	التمرير	وصلة	مجموعة	لتركيب
في	إطار	شروط	البعد	القصوى.

	في	الشكل	)شكل	21.1(	تم	تحديد	عملية	التركيب	 		•
باستخدام	المجموعة	العمودية	لتصريف	عوادم	

االحتراق	وباستخدام	مجموعة	الشفط	األفقية.
•		وصالت	تطويل	لمجموعة	الفاصل	80\80		Ø.	أقصى	
طول	مستقيم	)بدون	انحناءات(	في	االتجاه	العمودي	يمكن	
استخدامه	ألنابيب	الشفط	و	التخلص	من	عوادم	االحتراق	
Ø 80	هو	41	متر	الذي	منه	40	في	الشفط	و	1	في	

تصريف	عوادم	االحتراق.	يتناسب	هذا	الطول	الكلى	مع	
عامل	مقاومة	مساوي	ل	100.	الطول	الكلى	الذي	يمكن	

 Ø	أنابيب	أطوال	بحساب	تحديده	يتم	والذي	استخدامه
80	الخاصة	بالشفط	وتصريف	عوادم	االحتراق،	يمكن	
أن	يصل	كحد	أقصى	إلى	المسافات	المحددة	في	الجدول	

التالي.	في	حالة	ضرورة	استخدام	بعض	الكماليات	
التشغيلية	أو	المكونات	المختلطة،	يمكن	حساب	أقصى	
طول	ممكن	استخدامه	عن	طريق	االستفادة	من	عامل	

المقاومة	لكل	مكّون	أو	باستخدام	طوله	المعادل.	إجمالي	
عوامل	المقاومة	هذه	ال	يجب	دائماً	أن	يتخطى	قيمة	ال	

.100

أقصى	أطوال	يمكن	استخدامها
)تشمل	هذه	األطوال	أطوال	وصلة	التمرير	الشبكية	الخاصة	بعملية	الشفط		وكوعي	التوصيل	90	درجة(	

أنبوب	معزولأنبوب	غير	معزول
الشفط	)أمتار(تصريف	عوادم	االحتراق	)أمتار(الشفط	)أمتار(تصريف	عوادم	االحتراق	)أمتار(

1*36,06*29,5
2*34,57*28,0
3*33,08*26,5
4*32,09*25,5
5*30,510*24,0

*	يمكن	أن	يتم	تطويل	أنبوب	الشفط	بمقدار	2,5	متر	إذا	تم	إلغاء	كوع	التوصيل	الخاص	
بعملية	تصريف	عوادم	االحتراق	و	بمقدار	2	متر	إذا	ما	تم	إلغاء	كوع	التوصيل	الخاص	

بعملية	الشفط	وبمقدار	4.5	متر	إذا	ما	تم	إلغاء	كال	الكوعين.

11*22,5

12*21,5

 عدد 1 ـ اللوح املضاد للنبضات )5(
 عدد 2 كوع توصيل 90 درجة Ø 80  ـ )6(

 عدد 1 وصلة مترير للشفط Ø 80  ـ )7(
 عدد 2  ـ إطار تغطية دائري داخيل )8(
 عدد 1 إطار تغطية دائري خارجي )9(.

 عدد 1 أنبوب تخلص من عوادم االحرتاق Ø 80 ـ )10(.

تحتوى املجموعة عىل:

 عدد 1 حشوة ترصيف عوادم االحرتاق )1(
 عدد 1 حشوة منع ترسب الشفة )2(

 عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3(
 عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية التخلص من عوادم االحرتاق )4(

انتبه: الغالية	مصممة	لكي	تفرغ	منتجات	االحتراق	حتى	
حد	أقصى	قدره	27	متر		بتفريغ	على	خط	مستقيم،	مع	1 

متر	منحنى	90	درجة	في	الشفط.	في	حالة	ضرورة	تركيب	
نظام	مدخنة	لتصريف	عوادم	االحتراق	يتخطى	مسافة	ال12 

متر	المنصوح	بها،	يصبح	من	الضروري	الوضع	جيداً	في	
االعتبار	إمكانية	حدوث	تكثفات	داخل	األنبوب،	األمر	الذي	
يتطلب	استخدام	نظم	مداخن	IMMERGAS	“السلسلة	

الزرقاء	BLU	SERIE”	المعزولة.
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факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з кон-
денсацією газів у випускній трубі Ø 80, у 
зв'язку з їх охолодження через стіну, треба 
обмежити довжину вихлопної труби до 
5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати ізо-
льовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими труба-
ми).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця протиімпульсну 
пластину (5). Вийміть плаский фланець, що 
знаходиться в боковому або в центрально-
му отворі (залежно від потреб) і замініть 
його на фланець (3); вставити  проміжні 
прокладки (2), які вже є в котлі, і затягнути 
гвинти-саморізи з наконечником. Вставити 
і проштовхнути заглушку (7) на коліні (6) із 
штирового кінця (гладкого), з'єднати коліно 
(6) штировим кінцем (гладким) із гніздовим 
кінцем фланця (3). Вставити коліно (12) шти-
ровим кінцем (гладким) у гніздовий кінець 
фланцю (4). Вставити кінець труби впуску 
(8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), 
які забезпечать правильну установку між 
трубою та стіною, уже вставлені, після чого 

зафіксувати заглушку (7) на кінці (8). Встав-
те кінець труби викидання (11) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна 
(12) і закрутіть до упору, переконавшись, що 
ви вже ввели відповідну розетку (9), яка за-
безпечить правильну установку між трубою 
та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільни-
ка. Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоля-
ція може бути необхідною на трубі впуску, 
так як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню труби 
до температури нижче точки роси повітря 
середовища, в якій знаходиться. На малюн-
ках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені різні 
застосування ізольованих труб.

 Ізольовані труби складаються з концен-
тричних труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх 
Ø 125 із  прошарком нерухомого повітря. 
Технічно неможливо використати обидва 
лікті Ø 80 ізольованими, так як габаритні 
розміри цього не дозволяють. Але можна 
почати із одного ліктя ізольованого, на 
ваш вибір: чи каналу впуску, чи каналу 
випуску газів. У випадку, якщо ми почина-
ємо з ізольованого ліктя труби впуску вам 
доведеться закріпити його  на фланці, аж 
до зіткнення на фланці видалення димів,  
ситуації, яка виведе на ту ж висоту два 

Комплект містить:
 1шт. - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт. - Ущільнювач фланця (2)
 1шт. - Фланець гніздовий труби впуску пові-

тря (3)
 1шт. - Фланець мама труби відведення газів (4)
 1шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1шт. - Заглушка для труби (7)
 1шт. - Термінал труби впуску повітря Ø 80 з 

ізоляцією (8)
 2шт. - Внутрішні кільцеві прокладки (9)
 1 шт. - Кільцева зовнішня прокладка (10)
 1шт. - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоля-

цією (11)
 1шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

виходи -  впуску повітря та випуску диму.
• Втрата температури в ізольованому ди-

моході. Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок 
їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину трубопроводу відве-
дення лише 12 метрами. На мал. (Мал. 
1-25) зображено типовий випадок ізоляції, 
впускної і випускної лінії короткої та дуже 
довгої (більше 5 м). ізольований весь канал 
впуску, щоб уникнути конденсації вологого 
повітря з навколишнього середовища, в 
якому котел знаходиться, в контакті з тру-
бою охолодженою повітрям, що поступає 
ззовні. ізольований весь  всмоктувальний 
канал, за винятком ліктя у виході з сплітера, 
щоб знизити втрати тепла з каналу, таким 
чином запобігаючи утворенню конденсату 
парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубоводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем, 
переділяючі канал.
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факторів опору не повинна бути більше, ніж 
100.

• Втрата температури у димових каналах 
(Мал. 1-22). Щоб уникнути проблем з кон-
денсацією газів у випускній трубі Ø 80, у 
зв'язку з їх охолодження через стіну, треба 
обмежити довжину вихлопної труби до 
5 метрів. Якщо потрібно покрити великі 
відстані, необхідно використовувати ізо-
льовані труби Ø 80 (див. главу комплект 
сепаратора Ø 80/80 з ізольованими труба-
ми).

Комплект сепаратора Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-23): встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
поставивши прокладку (1), і затягнути 
гвинти з шестигранною голівкою і пласким 
наконечником з комплекту, вставити до 
упору всередину фланця протиімпульсну 
пластину (5). Вийміть плаский фланець, що 
знаходиться в боковому або в центрально-
му отворі (залежно від потреб) і замініть 
його на фланець (3); вставити  проміжні 
прокладки (2), які вже є в котлі, і затягнути 
гвинти-саморізи з наконечником. Вставити 
і проштовхнути заглушку (7) на коліні (6) із 
штирового кінця (гладкого), з'єднати коліно 
(6) штировим кінцем (гладким) із гніздовим 
кінцем фланця (3). Вставити коліно (12) шти-
ровим кінцем (гладким) у гніздовий кінець 
фланцю (4). Вставити кінець труби впуску 
(8) штировим кінцем (гладким) у гніздовий 
кінець коліна (6) до упору, переконавшись, 
що відповідні кільцеві прокладки (9 і 10), 
які забезпечать правильну установку між 
трубою та стіною, уже вставлені, після чого 

зафіксувати заглушку (7) на кінці (8). Встав-
те кінець труби викидання (11) чоловічим 
кінцем (гладким) в жіночій кінець коліна 
(12) і закрутіть до упору, переконавшись, що 
ви вже ввели відповідну розетку (9), яка за-
безпечить правильну установку між трубою 
та димоходом.

• Ізоляція комплекту терміналу роздільни-
ка. Якщо є проблеми конденсації парів у 
трубах випуску або на зовнішній поверхні 
труби впуску, Immergas надає, за запитом, 
ізольовані труби впуску і ізольовані труби 
випуску. Ізоляція може бути необхідною 
на вихлопній трубі, через надмірну втрату 
температури диму протягом шляху. Ізоля-
ція може бути необхідною на трубі впуску, 
так як вхідне повітря (якщо дуже холодно), 
може привести зовнішню поверхню труби 
до температури нижче точки роси повітря 
середовища, в якій знаходиться. На малюн-
ках( Мал. 1-24 ÷ 1-25) представлені різні 
застосування ізольованих труб.

 Ізольовані труби складаються з концен-
тричних труб внутрішніх Ø 80 і зовнішніх 
Ø 125 із  прошарком нерухомого повітря. 
Технічно неможливо використати обидва 
лікті Ø 80 ізольованими, так як габаритні 
розміри цього не дозволяють. Але можна 
почати із одного ліктя ізольованого, на 
ваш вибір: чи каналу впуску, чи каналу 
випуску газів. У випадку, якщо ми почина-
ємо з ізольованого ліктя труби впуску вам 
доведеться закріпити його  на фланці, аж 
до зіткнення на фланці видалення димів,  
ситуації, яка виведе на ту ж висоту два 

Комплект містить:
 1шт. - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт. - Ущільнювач фланця (2)
 1шт. - Фланець гніздовий труби впуску пові-

тря (3)
 1шт. - Фланець мама труби відведення газів (4)
 1шт. - Протиімпульсна пластина (5)
 1шт. - Коліно 90° Ø 80 (6)
 1шт. - Заглушка для труби (7)
 1шт. - Термінал труби впуску повітря Ø 80 з 

ізоляцією (8)
 2шт. - Внутрішні кільцеві прокладки (9)
 1 шт. - Кільцева зовнішня прокладка (10)
 1шт. - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоля-

цією (11)
 1шт. - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (12)

виходи -  впуску повітря та випуску диму.
• Втрата температури в ізольованому ди-

моході. Щоб запобігти проблемі утворення 
конденсату димових газів у трубопроводах 
відведення Ø 80 з ізоляцією, внаслідок 
їх охолодження через стінку, необхідно 
обмежити довжину трубопроводу відве-
дення лише 12 метрами. На мал. (Мал. 
1-25) зображено типовий випадок ізоляції, 
впускної і випускної лінії короткої та дуже 
довгої (більше 5 м). ізольований весь канал 
впуску, щоб уникнути конденсації вологого 
повітря з навколишнього середовища, в 
якому котел знаходиться, в контакті з тру-
бою охолодженою повітрям, що поступає 
ззовні. ізольований весь  всмоктувальний 
канал, за винятком ліктя у виході з сплітера, 
щоб знизити втрати тепла з каналу, таким 
чином запобігаючи утворенню конденсату 
парів.

 ПРИМІТКА: при установці ізольованих 
трубоводів через кожні 2 метри повинні 
бути встановлені хомути з вкладишем, 
переділяючі канал.
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Ø 80/80 Termik yalıtımlı ayırıcı set. Set montajı 
(Şek. 1-23): flanşı (4) kombinin ortadaki deliğine 
takıp contayı (1) yerleştirin ve setin içindeki altı-
gen başlı ve düz uçlu vidalarla sıkın, içine darbe 
önleyici levhayı (5) koyup sonuna kadar oturtun. 
Merkezi olana nazaran yan delikte mevcut düz 
flanşı çıkarın ve kombide halihazırda bulunan 
contayı (2) yerleştirerek flanş (3) ile değiştirin ve 
kendinden yollu uçlu vidalar ile kilitleyin. Tıpayı 
(7) erkek tarafından (düz) dirseğe takın ve itin, 
bunu müteakiben dirseklerin (6) erkek tarafları 
(düz) flanşın dişi tarafına (3) gelecek şekilde 
takın. Dirseğin (12) erkek (düz) tarafını flanşın 
dişi tarafına (4) takın. Emiş terminalini (8) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (6) dişi tarafına tam 
oturacak şekilde geçirirken boru ile duvarın tam 
birleşmesini sağlayacak olan pulları (9 ve 10) tak-
mış olduğunuzdan emin olun, bunu müteakiben 
de kapama tıpasını (7) terminale (8) sabitleyin. 
Tahliye borusunu (11) erkek tarafından (düz) 
dirseğin (12) dişi tarafına çarpıştırarak takarken 
boru ile baca arasında tam bağlantıyı sağlayacak 
gerekli pulu (9) da yerleştirdiğinizden emin olun.

• Ayırıcı terminal setinin yalıtımı. Tahliye 
kanallarının içinde veya emiş borularının dış 
yüzeyinde atık gaz kondensasyon sorunlarının 
olması halinde ,Immergas, talep üzerine termik 
yalıtımlı aspirasyon ve tahliye hortumlarını 
sunmaktadır. Atık gazların güzergahları üze-
rinde aşırı ısı kaybetmeleri halinde, tahliye 
hortumu üzerinde termik yalıtıma gereksinim 
doğabilir. Emiş borusunda ise, dışarıdan alınan 
havanın soğuk olması halinde (dış mekan 
sıcaklığının çok düşük olması durumu), bulun-
duğu mekan sıcaklığına göre emiş borusunun  
dış yüzeyi düşük sıcaklıktan ötürü terleme 

yapar ve bu durumda da izolasyon gerekli olur. 
Şekillerde (Şek. 1-24 ÷ 1-25) farklı izolasyon 
uygulamalarına örnekler verilmektedir.

 Termik yalıtımlı borular içlerinde durgun hava 
boşluğu olan iç Ø 80 ve dış Ø 125 eşeksenli 
bir borudan oluşurlar. Alanın el vermemesi 
nedeniyle her iki dirseğin de Ø 80 termik yalı-
tımlı olarak başlanması teknik açıdan mümkün 
olamamaktadır. Ancak, bir tahliye veya emiş 
kanalı seçmek suretiyle izolasyonlu dirsekle 
başlamak mümkündür. Termik yalıtımlı 
emme dirseği ile başlanması halinde kendi 
flanşı üzerinde çarpıştırarak atık gaz püskürtme 
flanşı ile birleştirilmesi suretiyle hava emme ve 
atık gaz tahliye çıkış uzunlukları aynı seviyeye 
getirilirler.

• Yalıtımlı atık gaz kanallarındaki ısı kaybı. Ø 
80 tahliye kanalındaki yüzeylerden soğumaya 
bağlı atık gaz kondensasyon sorunlarını önle-
mek için tahliye kanalının boyunu 12 metre ile 
sınırlandırmak gereklidir. Şekilde (Şek. 1-25) 
tipik yalıtım örneği gösterilmektedir, kısa emiş 
kanalı ve çok uzun tahliye kanalı (5 metreden 
fazla). Kombinin bulunduğu mekandaki nemli 
havanın dışarıdan giren havayı alan kanalın 
harici ısıdan ötürü soğuması ile emiş kanalında 
oluşacak kondensasyonun önlenmesi amacıyla 
emiş kanalının tümü izolasyonludur. Çataldan 
çıkış dirseği hariç tümüyle izole edilmiş tahliye 
kanalı, bunun amacı kanaldaki ısı kaybının 
asgariye indirilmesi ve bu suretle atık gaz 
kondensasyonunun oluşmasının önlenmesidir.

 NOT: yalıtımlı kanalların montajı esnasında 
her 2 metrede bir dübelli kelepçe montelemek 
gereklidir.

Setin kapsamı:
 1 adet - Tahliye contası (1)
 1 adet - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 1 adet - Dişi emiş flanşı (3)
 1 adet - Dişi tahliye flanşı (4)
 1 adet - Darbe önleyici levha (5)
 1 adet - 90° dirsek Ø 80 (6)
 1 adet - Boru tapası (7)
 1 adet - Yalıtımlı Ø 80 emiş terminali (8)
 1 adet - İç pullar (9)
 1 adet - Dış pul (10)
 1 adet - Yalıtımlı Ø 80 tahliye borusu (11)
 1 adet - Ø 80/125 (12) eşmerkezli dirsek (12)
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• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humos (Fig. 1-22). Para evitar problemas de 
condensación de humos en el conducto de des-
carga Ø 80, debidos a enfriamiento a través de 
las paredes, es necesario limitar la longitud del 
conducto de descarga a solamente 5 metros. Si se 
deben cubrir distancias superiores es necesario 
utilizar tubos Ø 80 aislados (ver capítulo del kit 
separador Ø 80/80 aislado).

Kit separador Ø 80/80 aislado. Montaje del kit 
(Fig. 1-23): Instale el collarín (4) en el orificio 
central de la caldera, interponiendo la junta (1) 
y apriete con los tornillos de cabeza hexagonal 
y punta plana presentes en el kit, introduzca en 
su interior hasta colocarlo contra la placa anti-
pulsación (5). Quite el collarín plano presente en 
el agujero lateral respecto al central (en función 
de las exigencias) y sustitúyalo con el collarín 
(3) interponiendo la junta (2) ya presente en la 
caldera. Apriete con los tornillos autorroscantes 
con punta suministrados. Introduzca y desplace 
la tapa (7) por el lado macho (liso) del codo (6), 
después monte el codo (6) acoplando su lado 
macho (liso) con el lado hembra del collarín (3). 
Monte el codo (12) acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra del collarín (4). Monte 
el terminal de aspiración (8) acoplando su lado 
macho (liso), con el lado hembra del codo (6) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse primero 
de introducir las anillas (9 y 10) que asegurarán el 
correcto montaje entre el tubo y la pared, después 
fije la tapa para cierre (7) al terminal (8). Mon-
tar el tubo de descarga (11) acoplando su lado 
macho (liso) con el lado hembra del codo (12), 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de in-
troducir primero la anilla (9), que asegurará que 
el montaje entre tubo y conducto de evacuación 
de humos sea correcto.

• Aislamiento del kit terminal separador. Si 
existen problemas de condensación de humos 
en los conductos de descarga o en la superficie 
externa de los tubos de aspiración, Immergas 
puede suministrar bajo pedido tubos de 
aspiración y de descarga con aislamiento. El 
aislamiento puede ser necesario en el tubo 
de descarga si existe una pérdida excesiva de 
temperatura de humos en su recorrido. El 
aislamiento puede ser necesario en el tubo de 
aspiración si el aire entrante (muy frío) puede 
conducir la superficie externa del tubo a una 
temperatura inferior al punto de rocío del aire 
del ambiente en que se encuentra. En las figuras 
(Fig. 1-24 ÷ 1-25) se han representado diversas 
aplicaciones de tubos con aislamiento.

 Los tubos con aislamiento están formados 
por un tubo concéntrico Ø 80 interno y otro 
Ø 125 externo con cámara de aire. No es 
posible técnicamente iniciar el recorrido con 
ambos codos Ø 80 con aislamiento, pues las 
dimensiones no lo permiten. Es posible, en 
cambio, iniciar el recorrido con un codo con 
aislamiento, escogiendo entre el conducto de 
aspiración y el de descarga. Si se inicia con un 
codo de aspiración con aislamiento, éste deberá 
ser acoplado al propio collarín y ser conducido 
hasta el collarín de evacuación de humos, de 
forma que entonces la aspiración y la descarga 
de humos estén a la misma altura.

• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humos con aislamiento. Para evitar problemas 
de condensación de humos en el conducto de 
descarga Ø 80 con aislamiento debidos a en-
friamiento a través de las paredes, es necesario 

El kit incluye:
 N°1 - Junta de descarga (1)
 N°1 - Junta de estanqueidad collarín (2)
 N°1 - Collarín hembra de aspiración (3)
 N°1 - Collarín hembra de descarga (4)
 N°1 - Placa antipulsación (5)
 N°1 - Codo 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Tapón de cierre tubo (7)
 N°1 - Terminal de aspiración Ø 80 aislado 

(8)
 N°2 - Anillas internas (9)
 N°1 - Anilla externa (10)
 N°1 - Tubo de descarga Ø 80 aislado (11)
 N°1 - Codo 90° concéntrico Ø 80/125 (12)

limitar la longitud del tubo de descarga a 12 me-
tros. En la figura (Fig. 1-25) se ha representado 
un caso típico de aislamiento, con conducto de 
aspiración corto y conducto de descarga muy 
largo (superior a 5 m). Todo el conducto de 
aspiración está aislado para evitar la conden-
sación del aire húmedo del ambiente donde se 
encuentra la caldera cuando entra en contacto 
con el tubo enfriado por el aire procedente del 
exterior. Todo el conducto de descarga está 
aislado, excepto el codo de salida desde el que 
se desdobla, para reducir así las dispersiones de 
calor del conducto, evitando así la formación 
de condensación de humos.

 IMPORTANTE: durante la instalación de los 
conductos es necesario montar, cada 2 metros, 
una abrazadera con tacos.

MÁX. MÁX.
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смешанные компоненты, можно рассчитать 
максимально достижимое протяжение, 
используя коэффициент сопротивления 
для каждого компонента или его эквива-
лентную длину. Сумма настоящих коэф-
фициентов сопротивления не не должна 
превышать 100.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах (Илл. 1-22). Во избежание 
проблем конденсации выхлопных газов на 
выхлопной трубе Ø 80, вызванное охлажде-
нием через стенки, необходимо ограничить 
длину нормальной выхлопной трубы до 5 
метров. Если необходимо покрыть боль-
шие расстояния, необходимо использовать 
изолированные трубы Ø 80 (смотреть главу 
комплекта изолированного сепаратора Ø 
80/80).

Изолированный комплект сепаратора Ø 
80/80. Монтаж комплекта (рис. 1-23): уста-
новить фланец (4) на центральное отвер-
стие котла, устанавливая уплотнитель (1) и 
затянуть болтами с шестигранной головкой 
с плоским наконечником, которые входят в 
комплект, ввести до упора антипульсацион-
ную пластину (5). Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно централь-
ного (по необходимости) и заменить его на 
фланец (3), устанавливая сальник (2) уже 
установленный на котле, и закрутить саморе-
жущими винтами, входящими в оснащение. 
Установить и провести заглушку (7) на изгиб 
(6) с гладкой стороны ("папа"), затем закре-
пить изгиб (6) с гладкой стороной ("папа") в 
горловину фланца (3). Подсоединить изгиб 
(12) гладкой стороной (“папа”) в горлови-

ну (“мама”) фланца (4). Установить вывод 
всасывания (8) с гладкой стороны ("папа"), 
в горловину изгиба (6) до упора, убедиться, 
что установлены шайбы (9 и 10), которые 
обеспечивают правильную установку между 
трубой и стеной, затем закрепить заглушку 
(7) на выходе (8). Подсоединить выхлопную 
трубу (11) с гладкой стороны (“папа”), в 
горловину изгиба (12) до упора, убедиться, 
что уже установлена шайба (9), которая 
обеспечивает правильную установку между 
трубой и дымоходом.

• Изолирование комплекта сепаратора. При 
наличии проблем конденсации выхлоп-
ных газов на канала дымоудаления или на 
внешней поверхности труб всасывания, 
Immergas по заказу предоставляет  изолиро-
ванные трубы всасывания и дымоудаления. 
Изолирование может быть необходимым 
на выхлопной трубе, по причине боль-
шой потери температуры дыма во время 
прохождения. Изолирование может быть 
необходимым на выхлопной трубе, так как 
входящий воздух (если достаточно холод-
ный) можт понизить температуры внешний 
поверхности трубы до точки росы воздуха 
помещения, в которой находиться. На ил-
люстрациях (илл. 1-24 ÷ 1-25) приведены 
различные применения изолированных 
труб.

 Изолированные трубы состоят из кон-
центрической трубы с внутренним диа-
метром 80 и с внешним диаметром 125 
с воздушной прослойкой. Технически 
невозможно установить у изолированных 

В комплект входят:
 N°1 - Выводной сальник (1)
 N°1 - Уплотнитель фальца (2)
 N°1 - Фланец «мама» всасывания (3)
 N°1 - Фланец «мама» дымоудаления (4)
 N°1 - Антипульсационная пластина (5)
 N°1 - изгибы 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Заглушка на трубу (7)
 N°1 - Вывод всасывания Ø 80 с изоляци-

ей (8)
 N°2 - Внутренние шайбы (9)
 N° 1 - Внешняя шайба (10)
 N°1 - Выхлопная труба Ø 80 с изоляцией 

(11)
 N°1 - Концентрический изгиб 90° Ø 80 

(12)

колена Ø 80, так как этого не позволяют 
габаритные размеры. Возможна установка 
одного изолированного колена, выбирая 
канал всасывания или дымоудаления. Если 
изолированно колено всасывания, необхо-
димо установить  фланец колена до упора 
на фланец дымоудаления, таким образом, 
устанавливаются на одну высоту выходы 
всасывания и дымоудаления.

• Потеря температуры в изолированных 
дымовых каналах. Во избежание проблем 
конденсации выхлопных газов на изолиро-
ванной выхлопной трубе Ø 80, вызванной 
охлаждением через стенки, необходимо 
ограничить длину нормальной выхлопной 
трубы до 12 метров. На иллюстрации 
(илл. 1-25) приведён типичный случай 
изолирования, канал всасывания короткий 
и канал дымоудаления длинный (свыше 5 
м). Изолирован весь канал всасывания во 
избежание конденсации влажного воздуха 
помещения, в котором находится котел, 
соприкасающийся с трубой, охлаждаемой 
воздухом, поступающим снаружи. Изоли-
рован весь канал дымоудаления, за исклю-
чением колена на выходе с раздвоителя, для 
уменьшения потерь тепла канала, избегая 
таким образом формирования конденсата 
дымов.

 Примечание:  во время установки дымохо-
да, необходимо устанавливать через каждые 
2 метра монтажный хомутик с клинышком.
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• Perte de température dans les conduits de 
fumée (Fig. 1-22). Pour éviter les problèmes 
de condensation des fumées dans le conduit 
d'évacuation Ø 80, dus à leur refroidissement 
à travers le mur, il est nécessaire de limiter la 
longueur du conduit d'évacuation à 5 mètres 
seulement. S'il faut couvrir des distances supé-
rieures, il est nécessaire d'utiliser les tuyaux Ø 
80 isolés (voir chapitre kit séparateur Ø 80/80 
isolé).

Kit séparateur Ø 80/80 isolé. Montage du kit 
(Fig. 1-23)  : installer la bride (4) sur le trou 
central de la chaudière en interposant le joint (1) 
et serrer avec les vis à tête hexagonale et pointe 
plate présentes dans le kit, insérer à l'intérieur 
jusqu'à porter en butée la tôle anti-pulsation (5). 
Enlever la bride plate présente dans le trou latéral 
par rapport à celui central (selon les exigences) 
et la remplacer avec la bride (3) en interposant le 
joint (2) déjà présent dans la chaudière et serrer 
avec les vis auto-taraudeuses avec tête, fournies. 
Insérer et faire glisser le bouchon (7) sur le coude 
(6) du côté mâle (lisse), puis raccorder le coude 
(6) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle de 
la bride (3). Raccorder le coude (12) avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle de la bride (4). 
Raccorder le terminal d'aspiration (8) avec le 
côté mâle (lisse) sur le côté femelle du coude (6) 
jusqu'à la butée, en s'assurant d'avoir déjà inséré 
les rosaces (9 et 10) qui garantiront l'installation 
correcte entre tuyau et mur, puis fixer le bouchon 
de fermeture (7) sur le terminal (8). Raccorder le 
tuyau d'évacuation (11) avec le côté mâle (lisse) 
sur le côté femelle du coude (12), jusqu'à la butée, 
en s'assurant d'avoir déjà inséré la rosace (9), qui 
garantira l'installation correcte entre tuyau et le 
conduit d'évacuation.

• Isolation du kit terminal séparateur. S'il y a des 
problèmes de condensation des fumées dans les 
conduits d'évacuation ou sur la surface externe 
des tuyaux d'aspiration, la société Immergas 
fournit sur demande les tuyaux d'aspiration 
et d'évacuation isolés. L'isolation peut s'avérer 
nécessaire sur le tuyau d'évacuation, pour une 
perte excessive de température des fumées 
dans leur parcours. L'isolation peut s'avérer 
nécessaire sur le tuyau d'aspiration, puisque 
l'air entrant (s'il est très froid), peut porter la 
surface externe du tuyau à une température 
inférieure au point de rosée de l'air ambiant où 
il se trouve. Sur les figures (Fig. 1-24 ÷ 1-25) 
sont représentées différentes applications des 
tuyaux isolés.

 Les tuyaux isolés sont composés d'un tuyau 
concentrique Ø 80 interne et Ø 125 externe 
avec double paroi d'air stable. Il est techni-
quement impossible de commencer avec les 
deux coudes Ø 80 isolés puisque les encom-
brements ne le permettent pas. Il est possible, 
au contraire, de commencer avec un coude 
isolé, en choisissant le conduit d'aspiration ou 
celui d'évacuation. Si l'on commence avec le 
coude d'aspiration isolé, il faudra le raccorder 
sur sa propre bride jusqu'à la butée sur la bride 
d'expulsion des fumées, situation qui remet à 
la même hauteur les deux sorties aspiration et 
évacuation des fumées.

Le Kit comprend :
 1 - Joint d'évacuation (1)
 1 - Joint d'étanchéité bride (2)
 1 - Bride femelle d'aspiration (3)
 1 - Bride femelle d'évacuation (4)
 1 - Tôle anti-pulsation (5)
 2 - Coudes 90° Ø 80 (6)
 1 - Bouchon de fermeture tuyau (7)
 1 - Terminal d'aspiration Ø 80 isolé (8)
 2 - Rosaces internes (9)
 1 - Rosace externe (10)
 1 - Tuyau d'évacuation Ø 80 isolé (11)
 1 - Coude 90° concentrique Ø 80/125 (12)

• Perte de température dans les conduits de 
fumée isolés. Pour éviter les problèmes de 
condensation des fumées dans le conduit 
d'évacuation Ø 80 isolé, dus au refroidissement 
à travers le mur, il est nécessaire de limiter la 
longueur du conduit d'évacuation à 12 mètres. 
Sur la figure (Fig. 1-25) on peut voir un cas ty-
pique d'isolation, le conduit d'aspiration court 
et le conduit d'évacuation très long (supérieur 
à 5 m). Tout le conduit d'aspiration est isolé, 
pour éviter la condensation de l'air humide de 
l'endroit où se trouve la chaudière en contact 
avec le tuyau refroidi par l'air entrant par l'ex-
térieur. Tout le conduit d'évacuation est isolé, 
sauf le coude en sortie du séparateur, pour 
réduire les dispersions de chaleur du conduit, 
en évitant ainsi la formation de condensation 
des fumées.

 N.B. : pendant l'installation des conduits isolés, 
il est nécessaire d'installer tous les 2 mètres un 
collier de jonction avec tasseau.
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(Fig. 1-23): install the flange (4) on the central 
hole of the boiler inserting the gasket (1) and 
tighten using the hex head and flat tip screws 
contained in the kit, insert the anti-pulse plate 
up to the stop (5). Remove the flat flange present 
in the lateral hole with respect to the central one 
(according to needs) and replace it with the flange 
(3), positioning the gasket (2) already present in 
the boiler and tighten using the supplied self-
threading screws. Insert and slide cap (7) onto 
bend (6) from the male side (smooth), and join 
bends (6) with the male side (smooth) in the 
female side of flange (3). Fit bend (12) with the 
male side (smooth) into the female side of flange 
(4). Fit the male end (smooth) of the intake ter-
minal (8) up to the stop on the female end of the 
bend (6), making sure you have already inserted 
the wall sealing plates (9 and 10) that ensure cor-
rect installation between pipe and wall, then fix 
the closing cap (7) on the terminal (8). Join the 
exhaust pipe (11) with the male side (smooth) 
in the female side of the bend (12) to the end 
stop, ensuring that the wall sealing plate (9) is 
already inserted for correct installation between 
the pipe and flue.

• Insulation of separator terminal kit. Whenever 
there are flue gas condensate problems in the 
exhaust pipes or on the external surface of the 
intake pipes, on request Immergas supplies 
insulated intake-exhaust pipes. Insulation 
my be necessary on the exhaust pipe, due to 
excessive loss of temperature of the flue gas 
on their route. Insulation may be necessary 
on the intake pipe as the air entering (if very 
cold) may cause the outside of the pipe to fall 
below the dew point of the environmental air. 

The figures (Fig. 1-24 ÷ 1-25) illustrate different 
applications of insulated pipes.

 Insulated pipes are formed of a Ø 80 internal 
concentric pipe and a Ø 125 external pipe with 
static air space. It is not technically possible to 
start with both Ø 80 elbows insulated, as clear-
ances will not allow it. However starting with an 
insulated elbow is possible by choosing either 
the intake or exhaust pipe. When starting with 
the insulated intake bend it must be engaged on 
its flange until it is taken up to end stop on the 
flue gas exhaust flange, a situation that takes the 
two intake flue gas exhaust outlets to the same 
height.

• Temperature loss in insulated flue ducting. To 
prevent problems of flue gas condensate in the 
insulated exhaust pipe Ø 80, due to flue gas 
cooling through the wall, the length of the pipe 
must be limited to 12 metres. The figure (Fig. 
1-25) illustrates a typical insulation applica-
tion in which the intake pipe is short and the 
exhaust pipe is very long (over 5 m). The entire 
intake pipe is insulated to prevent moist air in 
the place where the boiler is installed, in contact 
with the pipe cooled by air entering from the 
outside. The entire exhaust pipe, except the 
elbow leaving the splitter is insulated to reduce 
heat loss from the pipe, thus preventing the 
formation of fume condensate.

 N.B.: when installing the insulated pipes, a 
section clamp with gusset must be installed 
every 2 metres.

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange gasket (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Anti-pulse plate (5)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Pipe closure cap (7)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated (8)
 N°2 - Internal rings (9)
 N°1 - External ring (10)
 N°1 - Discharge pipe Ø 80 insulated (11)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (12)
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кампанента ці эквівалентную даўжыню. 
Сума гэтых каэфіцыентаў супраціўлення не 
павінна перавышаць значэнне роўнае 100.

• Тэмпературныя страты ў каналах дымаадвода 
(Мал. 1-22). Каб пазбегнуць праблемы з 
кандэнсацыяй дымавых газаў у канале 
дымавыделення Ø 80 з-за іх астуджэння 
праз сценкі, неабходна абмежаваць даўжыню 
трубы адводу да 5 метраў. Калі неабходна 
пакрыць вялікія адлегласці, неабходна 
выкарыстоўваць трубы Ø 80 з ізаляцыяй (гл. 
пункт пра раздзяляльны ізаляваны камплект 
Ø 80/80 ).

Ізаляваны раздзяляльны камплект Ø 
80/80. Мантаж камплекта (Мал. 1-23): 
устанавіць фланец (4) на цэнтравай адтуліне 
катла, выкарыстоўваючы ўшчыльнік (1), і 
замацаваць вінтамі з шасціграннай галоўкай, 
наяўнымі ў камплекце, уставіць унутр да 
ўпора фіксавальную тонкую пласціну (5). 
Зняць плоскі фланец з бакавой адтуліны 
адносна цэнтральнага (па неабходнасці) і 
замяніць яго на фланец (3), выкарыстоўваючы 
ўшчыльнік (2), ужо прысутны ў катле, і 
замацаваць самарэзнымі вінтамі, наяўнымі 
ў камплекце. Уставіць і правесці заглушку (7) 
у калене (6) гладкім бокам, затым падлучыць 
калена (6) гладкім бокам у гарлавіну фланца 
(3). Падлучыць калена (12) гладкім бокам у 
гарлавіну фланца (4). Падлучыць тэрмінал 
забору паветра (8) гладкім бокам у гарлавіну 
калена (6) да ўпора, упэўніваючыся, што 
ўстанавілі шайбы (9 і 10), якія забяспечаць 
правільную ўстаноўку паміж трубой і 
сцяной, затым зафіксаваць заглушку (7) на 
тэрмінале (8). Падлучыць дымаходную трубу 
(11) гладкім бокам у гарлавіну калена (12) да 
ўпора, упэўніваючыся, што ўстанавілі шайбу 
(9), якая забяспечыць правільную ўстаноўку 
паміж трубой і дымаходам.

• Ізаляцыя тэрмінальнага раздзяляльнага 
камплекта. У выпадку, калі ў вас узнікнуць 
праблемы з кандэнсацыяй дымавых газаў 
у адводзячых каналах ці на вонкавай 
паверхні труб забору паветра, фірма 
Immergas  пр а дс т аўляе  па  з а пр о с е 
ізаляваныя дымаходы і паветраводы. 
Ізаляцыя можа аказацца неабходнай 
для дымаходных труб з-за празмернай 
страты тэмпературы дымавых газаў на іх 
маршруце. Ізаляцыя можа запатрабавацца 
таксама на паветраводзе, бо паступаючае 
паветра (калі яно вельмі халоднае), можа 
давесці вонкавую паверхню трубы да 
тэмпературы ніжэй кропкі расы паветра 
навакольнага асяроддзя. На малюнках 
(Мал. 1-24 - 1-25) прадстаўлены розныя 
практычныя рэалізацыі ізаляваных труб.

 Ізаляваныя трубы складаюцца з адной 
унутранай кааксіяльнай трубы Ø 80 і 
вонкавай Ø 125 з паветранай праслойкай 
спёртага паветра. Тэхнічна немагчыма 
выкарыс тоў в аць у  пачатк у аб одв а 
ізаляваных калены Ø 80, бо іх памеры 
гэтага не дазваляюць. У той жа час магчыма 
пачаць з ізаляванага калена, абраўшы 
трубу забору паветра ці дымавыдалення. 
У выпадку, калі абрана калена для забору 
паветра з ізаляцыяй, яно павінна далучацца 
на адпаведны фланец да ўпора, на фланец 
выкіду дымавых газаў, у гэтым становішчы 
на адной вышыні знаходзяцца два выхады 
забору паветра і дымавыдалення.

• Тэмпературныя страты ў ізаляваных 
каналах для адводу дыму. Каб пазбегнуць 

Камплект уключае:
 N°1 - Вывадны ўшчыльнік (1)
 N°1 - Герметычны ушчыльнік фланца (2)
 N°1 - Гнездавы фланец паветравода (3)
 N°1 - Гнездавы фланец дымавыдалення (4)
 N°1 - Фіксавальная металічная пласціна (5)
 N°1 - Калена 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Заглушка трубы (7)
 N°1 - Кааксіяльны тэрмінал паветравода Ø 80 (8)
 N°2 - Шайбы ўнутраныя (9)
 N° 1 - Шайба вонкавая (10)
 N°1 - Кааксіяльная труба дымавыдалення Ø 80 (11)
 N°1 - Кааксіяльнае калена 90° Ø 80/125 (12)

праблемы з кандэнсацыяй дымавых газаў 
у ізаляванай адводзячай трубе Ø 80 з-за 
іх астуджэння праз сценкі, неабходна 
абмежаваць даўжыню адводзячай трубы да 
12 метраў. На малюнку (Мал. 1-25) паказаны 
тыпавы выпадак ізаляцыі: кароткая труба 
забору паветра і вельмі доўгая адводзячая 
труба (больш 5 м). Уся труба забору паветра 
ізалявана, каб пазбегнуць кандэнсацыі 
вільготнага паветра асяроддзя, у якім 
знаходзіцца кацёл, ад кантакту з трубой, 
аст уджанай паветрам, паст упаючым 
знадворку. Уся адводзячая труба ізалявана, 
за выключэннем калена на выхадзе 
сепаратара, каб скараціць цепластраты 
трубы, пазбягаючы такім чынам утварэння 
кандэнсату дымавых газаў.

 ІЧ.В.: пры ўстаноўке ізаляваных труб 
неабходна ўстанаўліваць кожныя 2 метра 
крапежную апору з устаўкай.
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Ø 80/80 təcrid edilmiş ayırıcı alət. Alət montaj 
hissəsi (Təs. 1-23): ara qat vasitəsilə (1) çıxıntını 
(4) buxar qazanının mərkəzi dəliyində yerləşdirin 
və altıbaşlı və yastı vintlər vasitəsilə sıxın və 
anti-puls plitəsini dayananadək quraşdırın (5). 
Mərkəzi dəliyə bitişik yan dəlikdə olan yastı 
çıxıntını çıxarın və artıq buxar qazanlnda olan 
ara qat (2) vasitəsilə çıxıntını (3) onun yerinə 
daxil edin və özü-bağlanan vintlər vasitəsilə 
sıxın. Qapağı (7) əhatə edilən tərəfdən (hamar) 
əyilən hissəyə (6) daxil edin və sürüşdürün 
və əyilən hissənin (6) əhatə edilən tərəfini 
cıxıntının (3) əhatə edən tərəfinə birləşdirin. 
Əyilən hissənin (12) əhatə edilən tərəfini (hamar) 
çıxıntının (4) əhatə edən tərəfində bərkidin. Giriş 
terminalının (8) əhatə olunan (hamar) sonluğunu 
əyilən hissənin (8) əhatə edən sonluğuna 
bərkidin və divar plitələrini (9 və 10) artıq daxil 
etdiyinizdən və boru və divar arasında düzgün 
quraşdırdığınızdan əmin olun, sonra isə qapağı 
(6) terminala (7) bərkidin. Çıxış borusunu (12) 
əhatə olunan (hamar) tərəfi ilə əyilən hissənin 
(11) əhatə edən tərəfinə birləşdirin və divar 
plitələrinin (9) artıq boru və baca arasında 
düzgün quraşdırıldığından əmin olun.

• Ayırıcı terminal alətinin təchid edilməsi. 
Çıxış borularında və ya giriş borularının 
xarici səthlərində qaz kondensatı problemləri 
olduqda, sorğunuza əsasən Immergas təcrid 
edilmiş giriş-çıxış boruları təchiz edir. Boruda 
hərəkət zamanı qazın temperaturunun düşməsi 
səbəbindən təcridedilmə çıxış borusunda 
lazımlı ola bilər. Hava girişinin (çox soyuq 
olduqda) borunun xarici hissəsində ətraf mühit 
temperaturundan aşağı olması səbəbindən 
təcridedilmə giriş borularında lazımlı ola bilər.  

Təsvirlər (Təs. 1-24 ÷ 1-25) təcrid edilmiş 
boruların müxtəlif əlavələrini təsvir edir.

 Təcrid edilmiş borular Ø 80 daxili konsentrik 
boru və sabit hava boşluğu olan Ø 125 xarici 
borudan edilir. Hər iki Ø 80 borusunun 
təcrid edilməsi ilə başlamaq texniki cəhətdən 
mümkün deyil, belə ki, limitlər buna icazə 
verməyəcək. Lakin ya giriş, ya da çıxış 
borusunun seçilməsi ilə təcrid edilmiş borudan 
başlamaq olar. Təcrid edilmiş giriş borusu 
ilə başlayan zaman o qaz çıxış çıxıntısında 
dayananadək öz çıxıntısına bərkidilməlidir; 
bu vəziyyət zamanı iki qaz çıxışının girişi eyni 
hündürlükdə qalxır.

• Təcridedilmiş buxar borusunda temperaturun 
azalması. Divardan keçərdən qazların 
soyuması sayəsində Ø 80 çıxış borusunda 
buxar qaz kondensatı ilə bağlı problemlərin 
aradan qaldırılması üçün çıxış borusunun 
uzunluğu 12 m-ə çatdırılmalıdır. Təsvir (Təs. 
1-25) girişi borusunun qısa, çıxış borusunun 
isə çox uzun olması (5m-dən çox) zamanı 
səciyyəvi təcridedilmə prosesini təsvir edir.  
Buxar qazanının quraşdırıldığı sahədə nəm 
havanın yaranmasının qarşısını almaq üçün 
bütün giriş borusu təcrid edilir. Borudakı 
istiliyin azalmasının qarşısını almaq üçün 
bütün çıxış borusu təcrid edilir və beləliklə, 
buxar kondensatının yaranmasının qarşısı 
alınır.

 Q: təcrid edilmiş boruların quraşdırılması 
zamanı pazlı sıxac hər 2 metrdən bir 
quraşdırılmalıdır.

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Çıxış ara qatı (1)
 N°1 - Cıxıntı ara qatı (2)
 N°1 - Əhatə edən giriş çıxıntısı (3)
 N 1 - Əhatə edən çıxış çıxıntısı (4)
 N°1 - Anti-puls plitəsi (5)
 N 1 - 90° əyilmə ilə Ø 80 (6)
 N 1 - Boru qapağı (7)
 N 1 - Təcrid edilmiş giriş terminalı Ø 80 

(8)
 N 2 - Daxili halqalar (9)
 N° 1 - Xarici halqa (10)
 N 1 - Təcrid edilmiş boşaltma borusu Ø 

80 (11)
 N 1 - Konsentrik  90° Ø 80/125 əyilmə 

borusu (12)
MAKS. MAKS.
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تركيب مجموعة الفاصل   11.1
عملية الضبط فئة C ذات غرفة االحتراق المغلقة والشفط 

القسري.
تسمح	هذه	المجموعة	بشفط	الهواء	إلى	خارج	المسكن	

وتفريغ	األدخنة	في	المدخنة	أو	مواسير	الدخان	من	خالل	
فصل	مجاري	تفريغ	األدخنة	وشفط	الهواء.	يتم	طرد	عوادم	
االحتراق	من	األنبوب	)S(.	يتم	شفط	الهواء	الضروري	
لعملية	االحتراق	من	األنبوب	)A(.	يمكن	ضبط	اتجاه	كال	

األنبوبين	في	أي	اتجاه.

مجموعة الفاصل Ø  80\80. تركيب	المجموعة	
)شكل	19.1(:	قم	بتركيب	شفة	توصيل	)4(	على	الفتحة	

المركزية	للغالية	مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(،	ثم	قم	بعملية	
الغلق	باستخدام	البراغي	ذات	الرأس	السداسية	واألطراف	
المستوية	الموجودة	في	المجموعة،	أدخل	اللوح	المضاد	
للنبضات	داخله	حتى	يصل	إلى	مكانه	)5(.	قم	بنزع	شفة	
التوصيل	المستوية	الموجودة	في	الفتحة	الجانبية	بالنسبة	
للفتحة	المركزية	)طبقاً	للضرورة(	ثم	قم	باستبدالها	بشفة	
التوصيل	)3(	مع	إدخال	الحشوة	)2(	الموجودة	بالفعل	

في	الغالية	ثم	قم	بعملية	التثبيت	مستخدماً	البراغي	المسننة	
ذاتية	التركيب	والتثبيت	ذات	الرأس	المدبب	الموجودة	في	

المجموعة.	قم	بتركيب	وتثبيت	األكواع	)6(	من	الناحية	الذكر	
)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	من	شفاه	التوصيل	)3 
و	4(.	قم	بتركيب	وتثبيت	وصلة	التمرير	الخاصة	بالشفط	
)7(	في	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	

من	الكوع	التوصيل	)6(	حتى	إتمام	عملية	التوصيل	والربط	
بينهما	مع	التأكد	من	انه	قد	تم	بالفعل	إدخال		أطر	التغطية	
الدائرية	الداخلية	والخارجية.	قم	بإدخال	أنبوب	تصريف	

عوادم	االحتراق	)10(	من	ناحيته	الذكر	)الناعم(،	في	الناحية	
األنثى	من	الكوع	)6(	حتى	الوصل	إلى	تحقيق	عملية	الربط	
والوصل	الكامل	بينهما	مع	التأكد	من	انه	قد	تم	بالفعل	إدخال	
إطار	التغطية	الدائري	الداخلي،	وبهذا	يتم	تثبيت	ووصل	

العناصر	التي	تتكون	منها	المجموعة.

•			أبعاد	الحيز	التركيبي	)شكل	20.1(.	تم	تحديد	أقل	
مساحات	ممكنه	خاصة	بالحيز	التركيبي	المطلوب	

 Ø	80\80	والفاصل	التمرير	وصلة	مجموعة	لتركيب
في	إطار	شروط	البعد	القصوى.

	في	الشكل	)شكل	21.1(	تم	تحديد	عملية	التركيب	 		•
باستخدام	المجموعة	العمودية	لتصريف	عوادم	

االحتراق	وباستخدام	مجموعة	الشفط	األفقية.
•		وصالت	تطويل	لمجموعة	الفاصل	80\80		Ø.	أقصى	
طول	مستقيم	)بدون	انحناءات(	في	االتجاه	العمودي	يمكن	
استخدامه	ألنابيب	الشفط	و	التخلص	من	عوادم	االحتراق	
Ø 80	هو	41	متر	الذي	منه	40	في	الشفط	و	1	في	

تصريف	عوادم	االحتراق.	يتناسب	هذا	الطول	الكلى	مع	
عامل	مقاومة	مساوي	ل	100.	الطول	الكلى	الذي	يمكن	

 Ø	أنابيب	أطوال	بحساب	تحديده	يتم	والذي	استخدامه
80	الخاصة	بالشفط	وتصريف	عوادم	االحتراق،	يمكن	
أن	يصل	كحد	أقصى	إلى	المسافات	المحددة	في	الجدول	

التالي.	في	حالة	ضرورة	استخدام	بعض	الكماليات	
التشغيلية	أو	المكونات	المختلطة،	يمكن	حساب	أقصى	
طول	ممكن	استخدامه	عن	طريق	االستفادة	من	عامل	

المقاومة	لكل	مكّون	أو	باستخدام	طوله	المعادل.	إجمالي	
عوامل	المقاومة	هذه	ال	يجب	دائماً	أن	يتخطى	قيمة	ال	

.100

أقصى	أطوال	يمكن	استخدامها
)تشمل	هذه	األطوال	أطوال	وصلة	التمرير	الشبكية	الخاصة	بعملية	الشفط		وكوعي	التوصيل	90	درجة(	

أنبوب	معزولأنبوب	غير	معزول
الشفط	)أمتار(تصريف	عوادم	االحتراق	)أمتار(الشفط	)أمتار(تصريف	عوادم	االحتراق	)أمتار(

1*36,06*29,5
2*34,57*28,0
3*33,08*26,5
4*32,09*25,5
5*30,510*24,0

*	يمكن	أن	يتم	تطويل	أنبوب	الشفط	بمقدار	2,5	متر	إذا	تم	إلغاء	كوع	التوصيل	الخاص	
بعملية	تصريف	عوادم	االحتراق	و	بمقدار	2	متر	إذا	ما	تم	إلغاء	كوع	التوصيل	الخاص	

بعملية	الشفط	وبمقدار	4.5	متر	إذا	ما	تم	إلغاء	كال	الكوعين.

11*22,5

12*21,5

 عدد 1 ـ اللوح املضاد للنبضات )5(
 عدد 2 كوع توصيل 90 درجة Ø 80  ـ )6(

 عدد 1 وصلة مترير للشفط Ø 80  ـ )7(
 عدد 2  ـ إطار تغطية دائري داخيل )8(
 عدد 1 إطار تغطية دائري خارجي )9(.

 عدد 1 أنبوب تخلص من عوادم االحرتاق Ø 80 ـ )10(.

تحتوى املجموعة عىل:

 عدد 1 حشوة ترصيف عوادم االحرتاق )1(
 عدد 1 حشوة منع ترسب الشفة )2(

 عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3(
 عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية التخلص من عوادم االحرتاق )4(

انتبه: الغالية	مصممة	لكي	تفرغ	منتجات	االحتراق	حتى	
حد	أقصى	قدره	27	متر		بتفريغ	على	خط	مستقيم،	مع	1 

متر	منحنى	90	درجة	في	الشفط.	في	حالة	ضرورة	تركيب	
نظام	مدخنة	لتصريف	عوادم	االحتراق	يتخطى	مسافة	ال12 

متر	المنصوح	بها،	يصبح	من	الضروري	الوضع	جيداً	في	
االعتبار	إمكانية	حدوث	تكثفات	داخل	األنبوب،	األمر	الذي	
يتطلب	استخدام	نظم	مداخن	IMMERGAS	“السلسلة	

الزرقاء	BLU	SERIE”	المعزولة.
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•		فقدان	درجات	الحرارة	داخل	قنوات	العوادم	واألدخنة	
المعزولة	)شكل	22-1(.	لتجنب	مشاكل	حدوث	تكثف	
	،Ø 80	االحتراق	عوادم	تصريف	أنبوب	في	لألدخنة

التكثف	الناتج	عن	تبريد	األدخنة	والعوادم	بسبب	الجدار،	
يصبح	من	الضروري	تقليل	طول	قناة	تصريف	عوادم	
االحتراق	إلى	مسافة	5	أمتار	فقط.	في	حالة	ضرورة	
استخدام	مسافات	تزيد	عن	مسافة	ال5	أمتار،	يجب	

استخدام	أنابيب	Ø 80	معزولة	)أنظر	الفصل	الخاص	
بمجموعة	الفاصل	80\80	Ø	المعزولة(.

مجموعة الفاصل Ø 80\80 المعزولة.	تركيب	المجموعة	
)شكل	23.1(:	قم	بتركيب	شفة	توصيل	)4(	على	الفتحة	

المركزية	للغالية	مع	وضع	الحشوة	بينهما	)1(،	ثم	قم	بعملية	
الغلق	باستخدام	البراغي	ذات	الرأس	السداسية	واألطراف	
المستوية	الموجودة	في	المجموعة،	أدخل	اللوح	المضاد	
للنبضات	داخله	حتى	يصل	إلى	مكانه	)5(.	قم	بنزع	شفة	
التوصيل	المستوية	الموجودة	في	الفتحة	الجانبية	بالنسبة	
للفتحة	المركزية	)طبقاً	للضرورة(	ثم	قم	باستبدالها	بشفة	
التوصيل	)3(	مع	إدخال	الحشوة	)2(	الموجودة	بالفعل	

في	الغالية	ثم	قم	بعملية	التثبيت	مستخدماً	البراغي	المسننة	
ذاتية	التركيب	والتثبيت	ذات	الرأس	المدبب	الموجودة	في	

المجموعة.	قم	بتركيب	الغطاء	)7(	على	كوع	التوصيل	)6( 
من	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	ومن	ثم	قم	بتركيب	كوع	
التوصيل	)6(	من	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	

األنثى	من	شفة	توصيل	)3(.	قم	بتركيب	كوع	التوصيل	
)12(	من	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	
من	شفة	التوصيل	)4(.	قم	بتركيب	وصلة	التمرير	الخاصة	
بالشفط	)8(	من	الناحية	الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	

األنثى	لكوع	التوصيل	)6(	حتى	إتمام	عملية	التوصيل	والربط	
مع	التأكد	من	أنه	قد	تم	إدخال	إطارات	التغطية	الدائرية	)9	و	
10(	التي	ستضمن	التركيب	الصحيح	بين	الحائط	واألنبوب،	
ثم	قم	بتثبيت	غطاء	الغلق	)7(	على	وصلة	التمرير	)8(.	قم	
بتركيب	أنبوب	تصريف	عوادم	االحتراق	)11(	من	الناحية	
الذكر	)الناحية	الناعمة(	في	الناحية	األنثى	من	كوع	التوصيل	
)12(	حتى	إتمام	عملية	االلتصاق	والتركيب	مع	التأكد	من	أنه	
قد	تم	بالفعل	إدخال	إطار	التغطية	الدائري	)9(	الذي	سيضمن	
إتمام	عملية	التركيب	الصحيحة	بين	األنبوب	وعمود	المدخنة.

•	عزل	مجموعة	وصلة	التمرير	الفاصلة	النهائية.	في	
حالة	وجود	أي	مشاكل	تكثف	في	أنابيب	تصريف	عوادم	
االحتراق	أو	على	الجدران	الخارجية	ألنابيب	الشفط،	تقدم	
شركة	IMMERGAS	حسب	الطلب	أنابيب	معزولة	
تستخدم	في	عملية		الشفط	وتصريف	عوادم	االحتراق.	
يمكن	أن	يصبح	العزل	شيئاً	ضرورياً	ألنبوب	تصريف	

عوادم	االحتراق	نتيجة	لفقدان	تلك	العوادم	لدرجة	حرارتها	
أثناء	مسار	عملية	التخلص	منها.	يمكن	أن	يصبح	العزل	

شيئاً	ضرورياً	ألنبوب	الشفط	نظراً	ألن	الهواء	الداخل	)إذا	
كان	بارداً	جداً(	يمكن	أن	يقلل	من	درجة	حرارة	السطح	
الخارجي	لألنبوب	ليوصله	إلى	درجة	حرارة	منخفضة	

تؤدى	إلى	تكون	قطرات	ناتجة	من	هواء	المكان	الموجود	
فيه.	في	األشكال	)شكل	24-1 ÷ 25-1(	هناك	أمثال	

لعمليات	استخدام	مختلفة	لألنابيب	المعزولة.
 Ø	المركز	متحد	أنبوب	من	المعزولة	األنابيب	تتكون	 	
80	داخلي	وأنبوب	متحد	المركز	Ø 80	خارجي،	به	
تجويف	للهواء	الثابت.	غير	ممكن	من	الناحية	التقنية	
البدء	بكال	كوعي	التوصيل	Ø 80	المعزولين	ألن	

الحيز	المكاني	ال	يسمح		بذلك.	لكن	يمكن	البدء	بكوع	
توصيل	واحد	معزول	مع	اختيار	أنبوب	الشفط	و	أنبوب	

تصريف	عوادم	االحتراق.	في	حالة	البدء	باستخدام	
كوع	توصيل	معزول	للشفط	،	يجب	أن	يتم	تركيب	هذا	
الكوع	على	شفة	التوصيل	الخاصة	به	حتى	يتم	التركيب	

والوصل	الكاملين	على	شفة	توصيل	إخراج	عوادم	
االحتراق،	وهذه	العملية	تسير	أيضا	طبقاً	لنفس	االرتفاع	
الخاص	بمخرجي	الشفط	وتصريف	عوادم	االحتراق.
•		فقدان	درجات	الحرارة	داخل	قنوات	العوادم	واألدخنة	

المعزولة.	لتجنب	التعرض	لمشاكل	تكثف	عوادم	
 Ø 80	العوادم	تلك	تصريف	أنبوب	في	االحتراق

المعزول،	عملية	التكثف	الناتجة	عن	تبريد	سطح	الجدار،	
يصبح	من	الضروري	تقليل	طول	أنبوب	تصريف	عوادم	
االحتراق	إلى	12	متراً.	في	الشكل	)شكل	25.1(،	تم	
بالرسم	التوضيحي	التمثيل	بحالة	تم	فيها	عزل	مجرى	

الشفط	قصير	ومجرى	تصريف	عوادم	االحتراق	طويل	
جداً	)يتجاوز	ال5	أمتار(.	تم	عزل	أنبوب	الشفط	بالكامل	

تحتوى املجموعة عىل:

 عدد 1 حشوة ترصيف عوادم االحرتاق )1(
 عدد 1 حشوة منع ترسب الشفة )2(

 عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3(
 عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية التخلص من عوادم االحرتاق )4(

 عدد 1 ـ اللوح املضاد للنبضات )5(
 عدد 1 ـ كوع توصيل 90 درجة Ø 80  ـ )6(

 عدد 1 غطاء غلق أنبوب )7(
 عدد 1 وصلة مترير لعملية الشفط Ø 80 معزولة  )8(

 عدد 2  ـ إطار تغطية دائري داخيل )9(
 عدد 1 ـ ـ إطار تغطية دائري خارجي )10(

 عدد 1 أنبوب تخلص من عوادم االحرتاق معزول Ø 80 ـ )11(.
 عدد 1 كوع توصيل 90 درجة Ø 80\125  متحد املركز 

)12(

لتجنب	تكثف	الهواء	الرطب	الموجود	في	البيئة	المحيطة	
الموجود	بها	الغالية	والمالصق	ألنبوب	تبريد	الهواء	
الداخل	من	الخارج.	تم	عزل	أنبوب	تصريف	عوادم	

االحتراق	باستثناء	كوع	التوصيل	الموجود	على	مخرج	
الفاصل	لتقليل	فرص	فقدان	حرارية	األنبوب،	وبذلك	يتم	

تجنب	حدوث	عملية	تكثف	عوادم	االحتراق.
مالحظة هامة: من	الضروري	أثناء	تركيب	األنابيب	  

المعزولة	القيام	بتركيب	حلقتين	ضم	وربط	بمرسى	براغي	
كل	مسافة	2	متر.
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1.12 ТРУБОПРОВІД В ДИМОХОДАХ 
АБО ТЕХНІЧНИХ ОТВОРАХ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу продук-
тів горіння газового пристрою. Ця система 
забезпечує канал для виводу газів через 
камін, димохід або через технічні отвори вже 
існуючі або заново побудовані (в тому числі 
і в нових будівлях). Для трубопроводу ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для цього заводом-виробником, 
у відповідності з методами установки і вико-
ристання, як зазначено заводом-виробником, 
і у відповідності з вимогами норм чинного 
законодавства.

1.13 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22; такому випадку, реко-
мендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, при-
йнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не 

можна встановлювати у приміщеннях 
промислового, індустріального та комер-
ційного 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. 

- котли в конфігурації B22 не повинні вста-
новлюватися у спальні, ванній кімнаті або 
в однокімнатних приміщеннях.

- Установка приладів у конфігурації B22 реко-
мендується тільки зовні (у частково захи-
щеному місці) або у нежилих приміщеннях 
з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у розділі 1.9.

1.14 ВИВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ 
ЧЕРЕЗ ДИМОВУ ТРУБУ/ДИМОХІД.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужувано-
го димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
виведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу 
певного типу- типу LAS. Щодо котлів з кон-
фігурацією B22, в них виведення димових газів 
дозволяється лише через одинарний димохід 
або безпосередньо назовні через спеціальний 
термінал. Колективні  і комбіновані димохо-
ди повинні бути спеціально розроблені 
у відповідності з методом розрахунку та 
вимог технічних стандартів кваліфікованим 
технічним персоналом. Секції димоходів 
або камінів, які з'єднують труби вихлопу 
газу повинні відповідати вимогам діючого 
технічного регламенту.

1.15 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни і димоходи для виводу про-
дуктів згоряння повинні відповідати вимогам 
діючих стандартів. Димові труби та вихлопні 
труби даху повинні відповідати нормативним 
розмірам, передбаченим  технічними вимога-
ми діючого технічного регламенту.

Позиціювання труби виведення димових 
газів на стіні. Труби виведення димових 
газів повинні:
- розташовуватися на стінах зовнішнього 

периметру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати міні-

мальним відстаням, передбаченим чинним 
технічним нормативом.

Викидання продуктів згоряння пристро-
ями з природною або примусовою тягою 
в закритих приміщеннях під відкритим 
небом. В закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, двори 
та подібне), що закриті з усіх боків, дозво-
ляється пряме виведення продуктів горіння 
пристроїв з натуральною або примусовою 
тягою та витратою тепла від 4 до 35 кВт за 
умови відповідності вимогам чинних техніч-
них нормативів.

1.16 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповне-
ння (Мал. 2-2).
Заповнення виконується повільно, для 
забезпечення випуску повітря з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на циркуляторі. Переко-
натися, що кришка послаблена. Відкрити 
сифони радіаторів.
Закрити вентиляційні клапани радіаторів, 
коли з них потече тільки вода.
Закрити кран заповнення котла, коли мано-
метр котла вказує на 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на 
панелі. Стравити повітря з циркуляційного 
насосу, розкручуючи передню кришку та під-
тримуючи двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.17 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід при-
ймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для газових систем нового будів-
ництва потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або 

вогню;
- провести виведення повітря з трубопрово-

дів;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.18 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВВІМКНЕННЯ).

Для введення в експлуатацію котла (операції, 
перераховані нижче, повинні проводитися 
тільки АСЦ, що має дозвіл на їх проведення 
і тільки в присутності спеціалістів):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у чинному норма-
тиві;

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

- перевірити, щоб не було ніяких зовнішніх 
факторів, що могли б спричинити утворен-
ня накопичень пального; 

- ввімкнути котел та перевірити правиль-
ність вмикання;

- перевірити подачу газу та відповідні пара-
метри тиску згідно вказаним в посібнику 
(Парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного при-
строю на випадок відсутності газу та від-
повідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в 
разі його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.
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1.12 ТРУБОПРОВІД В ДИМОХОДАХ 
АБО ТЕХНІЧНИХ ОТВОРАХ.

Вивід димоходу є операцією, яка шляхом 
введення однієї або декількох спеціальних 
каналів створює систему для виводу продук-
тів горіння газового пристрою. Ця система 
забезпечує канал для виводу газів через 
камін, димохід або через технічні отвори вже 
існуючі або заново побудовані (в тому числі 
і в нових будівлях). Для трубопроводу ди-
моходу слід використовувати канали, визнані 
придатними для цього заводом-виробником, 
у відповідності з методами установки і вико-
ристання, як зазначено заводом-виробником, 
і у відповідності з вимогами норм чинного 
законодавства.

1.13 КОНФІГУРАЦІЯ ТИПУ B22 З 
ВІДКРИТОЮ КАМЕРОЮ І 
ПРИМУСОВОЮ ТЯГОЮ ДЛЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ 
ПРИМІЩЕНЬ.

Пристрій може бути встановлений усередині 
будівлі в режимі B22; такому випадку, реко-
мендується дотримуватися всіх технічних 
стандартів, технічних норм та правил, при-
йнятих на національному та місцевому рівні.
- котли з відкритою камерою типу B не 

можна встановлювати у приміщеннях 
промислового, індустріального та комер-
ційного 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. 

- котли в конфігурації B22 не повинні вста-
новлюватися у спальні, ванній кімнаті або 
в однокімнатних приміщеннях.

- Установка приладів у конфігурації B22 реко-
мендується тільки зовні (у частково захи-
щеному місці) або у нежилих приміщеннях 
з постійною вентиляцією.

Для установки необхідно скористуватися 
комплектом покриття, а його використання 
детально описане у розділі 1.9.

1.14 ВИВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ 
ЧЕРЕЗ ДИМОВУ ТРУБУ/ДИМОХІД.

Трубу відведення димових газів не слід 
під’єднувати до загального розгалужувано-
го димаря традиційної конструкції. Лише 
для котлів, установлених в конфігурації С, 
виведення димових газів можливе шляхом 
підключення до колективного димоходу 
певного типу- типу LAS. Щодо котлів з кон-
фігурацією B22, в них виведення димових газів 
дозволяється лише через одинарний димохід 
або безпосередньо назовні через спеціальний 
термінал. Колективні  і комбіновані димохо-
ди повинні бути спеціально розроблені 
у відповідності з методом розрахунку та 
вимог технічних стандартів кваліфікованим 
технічним персоналом. Секції димоходів 
або камінів, які з'єднують труби вихлопу 
газу повинні відповідати вимогам діючого 
технічного регламенту.

1.15 ДИМОВІ КАНАЛИ, ДИМОВІ 
ТРУБИ, ДИМАРІ ТА ТЕРМІНАЛИ 
ДАХОВИХ ДИМАРІВ.

Димарі, каміни і димоходи для виводу про-
дуктів згоряння повинні відповідати вимогам 
діючих стандартів. Димові труби та вихлопні 
труби даху повинні відповідати нормативним 
розмірам, передбаченим  технічними вимога-
ми діючого технічного регламенту.

Позиціювання труби виведення димових 
газів на стіні. Труби виведення димових 
газів повинні:
- розташовуватися на стінах зовнішнього 

периметру будинку;
- розташовуватися так, щоб відповідати міні-

мальним відстаням, передбаченим чинним 
технічним нормативом.

Викидання продуктів згоряння пристро-
ями з природною або примусовою тягою 
в закритих приміщеннях під відкритим 
небом. В закритих приміщеннях з відкритим 
дахом (вентиляційні колодязі, шахти, двори 
та подібне), що закриті з усіх боків, дозво-
ляється пряме виведення продуктів горіння 
пристроїв з натуральною або примусовою 
тягою та витратою тепла від 4 до 35 кВт за 
умови відповідності вимогам чинних техніч-
них нормативів.

1.16 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Після виконання приєднання котла перейти 
до заповнення системи через кран заповне-
ння (Мал. 2-2).
Заповнення виконується повільно, для 
забезпечення випуску повітря з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення.
В котлі вбудовано автоматичний клапан-ван-
туз, розташований на циркуляторі. Переко-
натися, що кришка послаблена. Відкрити 
сифони радіаторів.
Закрити вентиляційні клапани радіаторів, 
коли з них потече тільки вода.
Закрити кран заповнення котла, коли мано-
метр котла вказує на 1,2 бар.

ПРИМІТКА: під час виконання цих операцій 
необхідно вмикати циркуляційний насос на 
певні інтервали часу, натискаючи кнопку 
очікування "stand-by", що знаходиться на 
панелі. Стравити повітря з циркуляційного 
насосу, розкручуючи передню кришку та під-
тримуючи двигун у робочому стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.17 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.

Для вводу в експлуатацію системи слід при-
ймати до уваги чинні нормативи. 
Зокрема, для газових систем нового будів-
ництва потрібно:
- відкрити вікна та двері;
- уникати присутності відкритої іскри або 

вогню;
- провести виведення повітря з трубопрово-

дів;
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у нормативі.

1.18 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЛА (ВВІМКНЕННЯ).

Для введення в експлуатацію котла (операції, 
перераховані нижче, повинні проводитися 
тільки АСЦ, що має дозвіл на їх проведення 
і тільки в присутності спеціалістів):
- перевірити герметичність системи згідно 

вказівок, що приведені у чинному норма-
тиві;

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

- перевірити, щоб не було ніяких зовнішніх 
факторів, що могли б спричинити утворен-
ня накопичень пального; 

- ввімкнути котел та перевірити правиль-
ність вмикання;

- перевірити подачу газу та відповідні пара-
метри тиску згідно вказаним в посібнику 
(Парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного при-
строю на випадок відсутності газу та від-
повідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом;

- переконатися, що концентричний термінал 
впуску повітря/випуску димових газів (в 
разі його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.
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1.12 BACA VEYA TESİSAT ŞAFTLARI 
BORULARININ DÖŞENMESİ.

Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla 
çalışan cihazların atık madde tahliyesi için, mev-
cut veya yeni yapılan bir baca, Atık gaz tahliye 
deliği veya tesisat şaftı ve borulardan oluşan bir 
sistem kurulmasıdır (yeni binalarda da). Boru 
döşeme işlemleri esnasında yürürlükteki yasal 
düzenlemelerin yanı sıra standartlar ile kulla-
nım ve montaj için Üretici tarafından sunulan 
talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1.13 İÇ MEKANLAR İÇİN AÇIK HAZNELİ 
VE TAKVİYE FANLI B22 TİPİ 
KONFİGÜRASYON.

Cihaz, binaların içine B22;modelindeki gibi monte 
edilebilir.Her olasılıkta, tüm teknik talimatlar, 
teknik kurallar, yürürlükteki ulusal ve yerel dü-
zenlemelere itaat edilmesi tavsiye edilir.
-  B tipi açık hazneli kombi cihazlarının cihaza 

sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını olumsuz 
olarak etkileyebilecek buhar yayıcı veya 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.) kullanıldığı ticari, sanatsal veyahut da en-
düstriyel faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlara 
monte edilmemesi gerekmektedir. 

- B22 konfigürasyonunda, kombiler yatak odala-
rına, banyolara veya stüdyo evlere kurulmama-
lıdır.

- B22 konfigürasyonlu cihazların sadece dış 
mekanlarda (kısmen korunaklı yerlere) veya 
konut olarak kullanılmayan ve sürekli olarak 
havalandırılan mekanlara kurulması tavsiye 
edilir.

Kurulumda, montajı 1.9 numaralı paragrafta 
verilen kaplama seti kullanılmalıdır.

1.14 BACA/BACA BORUSUNDAN ATIK 
GAZ TAHLİYESİ.

Atık gaz tahliye kanalının geleneksel tipte çok 
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. 
Atık gaz tahliyesi, sadece C konfigürasyonu ile 
kurulmuş kombilerde LAS tipi özel bir ortak baca 
deliğine bağlanabilir. B22 konfigürasyonunda, 
tek bir baca ile veya özel bir uç ile doğrudan 
havaya tahliye yapılabilir. Birleşik ve müşterek 
baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların 
hesaplama metotları ve temel kuralları takip edi-
lerek mesleki açıdan vasıflı personel tarafından 
projelendirilmelidir. Atık gaz tahliye borularının 
bağlanacakları baca veya boruların seçimlerinin 
yürürlükteki teknik talimatların şartlarına cevap 
vermeleri gereklidir.

1.15 TAHLİYE KANALLARI, 
BACALAR, BACA ŞAPKALARI VE 
TERMİNALLER.

Yanan maddelerin tahliyesinde kullanılan 
Tahliye kanalları, baca, baca şapkaları, yanma 
ürünlerinin tahliyesi için olan benzeri kanalların 
konuyla ilgili uygulanabilir standartlara uygun 
olmaları gerekmektedir. Baca şapkaları ve çatı 
tahliye terminallerinin teknik mekanlara olan 
mesafelere ve en yüksek nokta kotları, teknik 
mevzuatlara uygun olmalıdır.

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

dartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Yanma sonucu oluşan atıkların doğal çekişli 
veya takviyeli cihazlarla kapalı mekanlardan 
açık havaya tahliyesi. Açık havaya kapalı mekan-
larda (havalandırma kuyuları, avlu, kapalı avlu 
ve benzeri yerlerde), doğal, güçlendirilmiş ve 4 
ten 35 kW'a kadar termik taşıma kapasiteli gaz 
cihazlarının yakıt ürünlerinin direkt tahliyesine 
yürürlükteki teknik talimatlara uyulması koşulu 
ile müsade edilir.

1.16 SİSTEM DOLDURUMU.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatı dolum mus-
luğu aracılığıyla doldurun (Şek. 2-2).
Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıkları-
nın kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliyeler-
den çıkmasına olanak sağlanabilmesi amacıyla 
yavaşça yapılması gerekmektedir.
Kombiye, devir cihazının üzerinde bulunan bir 
otomatik tahliye valfı yerleştirilmiştir. Başlığın 
gevşetilmiş olduğunu kontrol ediniz. Radyatörlerin 
tahliye valflarını açın.
Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca su çık-
maya başladığında kapayınız.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması gerek-
mektedir.

NOT: bu işlemler esnasında sirkülasyon pompa-
sını, kumanda tablosundaki stand-by - on düğ-
mesi vasıtasıyla aralıklı olarak çalıştırın. Motoru 
çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek devridaim 
pompasının havasını alın.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.17 GAZ TESİSATININ HİZMETE 
SOKULMASI.

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

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

sızdırmazlığını kontrol ediniz.

1.18 KOMBİNİN HİZMETE SOKULMASI 
(ATEŞLEME).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu 
Uygunluk Beyanının verilebilmesi için aşağıda 
belirtilen işlemlerin kombinin ilk çalıştırılması 
aşamasında ifa olunması gerekir):
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol edin;
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

- yakıt birikmesine neden olacak dış sebeplerin 
söz konusu olup olmadığını kontrol edin; 

- kombiyi yakınız ve sağlıklı ateşleme oluştuğun-
dan emin olunuz;

-    gaz debisi ile basınç değerlerinin kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olup 
olmadığını kontrol edin (parag. 3.16);

- gaz kesilmesi halinde güvenlik düzeneklerinin 
devreye girip girmediğini ve tepki sürelerini 
kontrol edin;

- kombi girişine ve kombinin girişine yerleştiril-
miş genel şalterin müdahalesini kontrol edin;

- miş ve tahliye eşeksenli terminalinin (mevcut 
olması halinde) tıkalı olmadığını kontrol edin.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç 
vermemesi halinde kombi cihazının çalıştırılma-
ması gerekir.
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1.12 CANALIZACIÓN DE HUMOS DE 
CHIMENEAS O DE ABERTURAS 
TÉCNICAS.

La canalización es una operación mediante la 
cual se instalan uno o más conductos y se confor-
ma un nuevo sistema para evacuar los productos 
de la combustión de un aparato de gas, a partir 
de una chimenea, de un conducto de salida de 
humos o de una abertura técnica ya existente 
(incluso en edificios nuevos). Para la canalización 
de humos deben utilizarse conductos declarados 
idóneos por el fabricante, respetando las indica-
ciones de instalación y empleo del fabricante y las 
especificaciones de las normas locales vigentes.

1.13  CONFIGURACIÓN TIPO  B22 
CON CÁMARA ABIERTA Y TIRO 
FORZADO PARA INTERIOR.

El equipo se puede instalar en el interior de 
los edificios en modalidad B22; en este caso, se 
recomienda respetar todas las normas técnicas, 
las reglas técnicas y las regulaciones vigentes, 
nacionales y locales.
- 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, pinturas, solven-
tes, combustibles, etc.), ni donde se produzca 
polvo (p.ej.: por trabajo con maderas, carbón, 
cemento, etc.) que puedan dañar los compo-
nentes del aparato y afectar su funcionamiento. 

- En la configuración B22 la calderas no deben 
instalarse en dormitorios, cuartos de baño ni 
monolocales.

- Se recomienda instalar los equipos con con-
figuración B22 sólo en exteriores (en un lugar 
parcialmente protegido) o en locales de uso no 
habitacional o con ventilación permanente.

Para instalar es necesario usar el kit de cobertura, 
para la instalación consulte el apartado 1.9.

1.14 DESCARGA DE HUMOS EN 
CONDUCTO DE SALIDA DE 
HUMOS/CHIMENEA.

La salida de humos no debe conectarse a un 
conducto de evacuación de humos colectivo 
ramificado de tipo tradicional. La expulsión 
de los humos, sólo en las calderas instaladas en 
configuración C, puede conectarse a una salida 
de humos colectiva especial, tipo LAS. Para las 
configuraciones B22 es posible solo la descarga 
en chimenea individual o directamente en la 
atmósfera externa mediante el terminal corres-
pondiente. Los conductos de salida de humos 
colectivos y combinados se deben diseñar de 
acuerdo con los métodos de cálculo y las especifi-
caciones de las normativas técnicas vigentes, por 
personal técnico profesionalmente cualificado. 
Las secciones de las chimeneas y conductos de 
evacuación de humos a los que se conecta el tubo 
de salida de humos deben cumplir los requisitos 
de las normativas técnicas en vigor.

1.15 CONDUCTOS DE SALIDA DE 
HUMOS, SOMBRERETES Y 
TERMINALES.

Los conductos de salida de humos, las chimeneas 
y los sombreretes para la evacuación de los resi-
duos generados por la combustión deben cumplir 
los requisitos de las normas vigentes. Los som-
breretes y los terminales de descarga en el techo 
deben respetar las alturas de desembocadura y 
las distancias de los volúmenes técnicos previstos 
por la normativa técnica vigente.

Colocación de los terminales de descarga en 
pared.  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 
de aparatos con tiro natural o forzado en 
espacios cerrados a cielo abierto. En espacios 
cerrados a cielo abierto cerrados lateralmente de 
forma completa (pozos de ventilación, patios de 
luces, patios en general y similares) está permi-
tida 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.

1.16 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 pur-
ga automática que se encuentra en el circulador. 
Controle que la caperuza esté aflojada. Abra las 
válvulas de purga de los radiadores.
Las válvulas de purga de los radiadores 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 pulsador stand-by - on situado en el 
panel de control. Purgue la bomba de circulación 
desenroscando el tapón anterior y manteniendo el 
motor en funcionamiento.
Cierre el tapón cuando haya finalizado la ope-
ración.

1.17 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.

1.18 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.

- comprobar 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 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;

- Compruebe que el terminal concéntrico de 
aspiración/descarga (si está presente) no esté 
obstruido.

Si el resultado de uno solo de estos controles 
fuera negativo, no ponga la caldera en servicio.
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1.12 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
КАМИНОВ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОТВЕРСТИЯ.

Прокладка труб - это операция, с помощью 
которой, устанавливая один или несколько 
специальных каналов, выполняется система 
вывода продуктов сгорания газового агре-
гата, состоящая из совокупности канала для 
проведения трубы дымоотвода, дымохода 
или технического отверстия, уже суще-
ствующего или нового исполнения (также в 
зданиях новой постройки). Для проведения 
трубопровода, должны быть использованы 
каналы, которые изготовитель указал как 
подходящие для этих целей,  используя 
метод установки и применения, указанные 
производителем, а также придерживаясь 
действующих нормативных требований.

1.13 КОНФИГУРАЦИЯ ТИПА B22 
С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ И С 
ФОРСИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ.

Прибор может быть установлен во вну-
тренние помещения зданий в модальности 
B22; при таких условиях, рекомендуется 
применять все технические нормы, правила 
и действующие национальные и местные 
регламентирования.
- Котлы 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. 

- в конфигурации B22 котлы нельзя установ-
ливать в спальне, в ванной комнате или в 
однокомнатной квартире.

- Агрегат с конфигурацией B22 рекомендуется 
устанавливать только снаружи (в частично 
защищённом месте) или не в жилых посто-
янно проветриваемых помещениях.

Для установки необходимо использовать 
комплект защитного кожуха. Инструкции 
к его установке приведены в параграфе 1.9.

1.14 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/ДЫМОВОЙ ТРУБЫ.

Дымоудаление не должно быть подсоединено 
к коллективному разветвлённому дымоходу 
традиционного типа. Дымоотвод для котлов, 
установленных в конфигурации С, может 
быть подведён к общему дымоходу, например 
типа LAS. Для конфигураций B22 допустим 
только вывод в отдельный дымоход или 
непосредственно во внешнюю атмосферу 
с помощью специального вывода. Коллек-
тивные и комбинированные дымоходы, к 

которым подключается выхлопная труба, 
должны разрабатываться квалифицирован-
ным техническим персоналом в соответствии 
с методикой расчетов и предписаниями дей-
ствующих технических стандартов. Участки  
каминов или дымоходов, к которым подклю-
чается выхлопная труба, должны отвечать 
действующим техническим нормативным 
требованиям.

1.15 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для уда-
ления продуктов сгорания, должны отвечать 
требованиям применяемых норм. Выводные 
трубы и выводы дымоходов на крыши и 
расстояния между ними должны проекти-
роваться согласно установленным размерам 
для технических отверстий в действующих 
законодательных нормах.

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

расстояния, указанные в действующих 
технических нормативных требованиях.

Вывод продуктов сгорания из аппарата с 
натуральной или форсированной вытяж-
кой в огражденных пространствах под 
открытым небом. В огражденных простран-
ствах под открытым небом (вентиляционные 
шахты, шахты, дворы и так далее) допустим 
прямой вывод продуктов сгорания с нату-
ральной или форсированной вытяжкой с 
расходом тепла от 4 и до 35 кВатт, если при 
этом  соблюдены технические нормативные 
требования.

1.16 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ.
После подключения котла приступить к 
заполнению системы с помощью крана за-
полнения (рис. 2-2).
Заполнение должно происходить медленно, 
давая, таким образом, возможность выйти 
пузырькам воздуха через выпуск воздуха 
котла и системы отопления.
Котел имеет автоматический клапан для 
выхода воздуха, установленный на цирку-
ляционном насосе. Проверить, что заглушка 
ослаблена. Открыть клапаны для выхода 
воздуха на радиаторах.
Клапаны для выхода воздуха на радиато-
рах следует закрыть, когда из них выходит 
только вода.
Закрыть кран наполнения, когда манометр 
котла показывает около 1,2 бар.

Примечание: во время этих операций, под-
ключить на отдельные интервалы к работе 
циркуляционный насос,  с помощью кнопки 
режима ожидания -вкл. на приборном щитке. 
Выпустить воздух из циркуляционного насо-
са, откручивая верхнюю заглушку и оставляя 
включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

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

огня;
- приступить к выпуску воздуха, находяще-

гося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

установки, согласно указанием норматив-
ных требований.

1.18 ВВОД КОТЛА 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 
тому, на который настроен котел;

- проверить, что отсутствуют внешние факто-
ры, которые могут привести к образованию 
накоплений не сгоревшего топлива; 

- включить котел и проверить правильность 
зажигания;

- проверить что газовый расход и соответ-
ствующее давление, отвечаю указанным в 
паспорте (параг. 3.16);

- проверить включение защитного устрой-
ства в случае отсутствия газа и затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед котлом;

- проверить, что концентрический выход 
всасывания/дымоудаления  (если имеется 
в наличии), не загорожен.

Если всего одна из этих проверок имеет 
негативный результат, котёл не может быть 
подключён.
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1.12 TUBAGE DE CHEMINÉES OU DE 
FENTES TECHNIQUES.

Le tubage est une opération avec laquelle, grâce 
à l'introduction d'un ou de plusieurs conduits 
appropriés, on réalise un système pour l'évacua-
tion des produits de combustion d'un appareil 
à gaz constitué par l'association d'un conduit 
pour tubage avec une cheminée, un conduit 
d'évacuation de la fumée ou une fente technique 
existante ou de construction neuve (mêmes dans 
les nouveaux bâtiments). Pour le tubage, il faut 
utiliser des conduits déclarés adaptés à l'objectif 
par le fabricant, en suivant les modalités d'instal-
lation et d'utilisation indiquées par ce dernier et 
les prescriptions des normes en vigueur.

1.13 CONFIGURATION DE TYPE B22 À 
CHAMBRE OUVERTE ET TIRAGE 
FORCÉ POUR INTÉRIEUR.

L'appareil peut être installé à l'intérieur des bâ-
timents en mode B22 ; dans cette éventualité, on 
recommande d'obtempérer à toutes les normes 
techniques, les règles techniques et les réglemen-
tations en vigueur, nationales et locales.
- 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 capables de développer des vapeurs 
ou des substances volatiles (par ex  : vapeurs 
d'acides, colles, vernis, solvants, combustibles, 
etc.), ainsi que des poussières (par ex. pous-
sières dérivant de l'usinage du bois, poussière 
de carbone, de ciment, etc.) qui peuvent être 
nuisibles aux composants de l'appareil et en 
compromettre le fonctionnement. 

- in configuration B22, les chaudières ne doivent 
pas être installées dans la chambre à coucher, 
dans des locaux à usage de toilettes ou dans des 
studios.

- l'installation des appareils en configuration B22 
est conseillée uniquement à l'extérieur (dans un 
lieu partiellement protégé) ou dans des locaux 
qui ne sont pas à usage d'habitation et qui sont 
ventilés en permanence.

Pour l'installation, le kit couverture est néces-
saire. Pour son installation, consulter le para-
graphe 1.9.

1.14 ÉVACUATION DES FUMÉES EN 
CONDUIT D'ÉVACUATION FUMÉE/
CHEMINÉE.

L'évacuation des fumées ne doit pas être relié 
à un conduit d'évacuation de la fumée collectif 
ramifié de type traditionnel. L'évacuation des 
fumées, seulement pour les chaudières installées 
en configuration C, peut être reliée à un conduit 
d'évacuation de la fumée collectif particulier, type 
LAS. Pour les configurations B22, uniquement 
l'évacuation par la cheminée individuelle ou 
directement dans l'atmosphère extérieure avec le 
terminal prévu à cet effet est admise. Les conduits 
d'évacuation de fumées collectifs et les conduits 
d'évacuation de fumées combinés doivent être 

expressément étudiés selon la méthode de calcul 
et les normes techniques en vigueur, par un per-
sonnel technicien professionnellement qualifié. 
Les sections des cheminées ou des conduits 
d'évacuation des fumées où l'on doit brancher le 
tuyau d'évacuation des fumées doivent répondre 
aux conditions des règlementations techniques 
en vigueur.

1.15 CONDUITS D'ÉVACUATION DE 
FUMÉES, CHEMINÉES, POTS DE 
CHEMINÉE ET TERMINAUX.

Les conduits d'évacuation de fumées, les chemi-
nées ou les pots de cheminée pour l'évacuation 
des produits de combustion doivent répondre 
aux exigences des normes en vigueur. Les pots 
de cheminée et les terminaux d'évacuation de toit 
doivent respecter les hauteurs d'évacuation et les 
distances de volumes techniques prévus par les 
normes techniques en vigueur.

Positionnement des terminaux d'évacuation 
muraux. 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 ou forcé entre 
les espaces fermés à ciel ouvert. Dans les es-
paces fermés à ciel ouvert (puits de ventilation, 
courettes, cours et similaires) fermés de tous 
les côtés, 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 autorisé, pourvu que soient 
respectées les conditions de la règlementation 
technique en vigueur.

1.16 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. Contrôler 
que le capuchon soit desserré. 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 
agissant sur le bouton stand-by-on situé sur le 
tableau de bord. Purger la pompe de circulation 
en dévissant le bouchon avant et en maintenant 
le moteur en fonction.
Visser de nouveau le bouchon après l'opération.

1.17 MISE EN FONCTION 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 nou-
velle, 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.

1.18 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'ils ne subsistent pas de causes exté-
rieures pouvant provoquer des formations de 
sacs de combustible ; 

- allumer la chaudière et vérifier le correct dé-
marrage ;

- vérifier que le débit du gaz et les pressions cor-
respondantes sont conformes à celles indiquées 
sur le livret (Parag. 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 que le terminal concentrique d'aspira-
tion/évacuation (si présent), ne soit pas bouché.

Si un seul de ces contrôles était négatif, la chau-
dière ne doit pas être mise en service.
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1.12 DUCTING OF FLUES OR 
TECHNICAL SLOTS.

Ducting is an operation through which by in-
serting one or more relevant pipes, one achieves 
a system for the evacuation of the combustion 
products of a gas appliance, consisting in the 
combination of an existing or new ducting pipe 
with a chimney, flue or technical slot (also in new 
buildings). Ducting requires ducts declared to 
be suitable for the purpose by the manufacturer, 
following the installation and user instructions, 
provided by the manufacturer and the require-
ments of the standards in force.

1.13 CONFIGURATION TYPE B22, 
OPEN CHAMBER AND FORCED 
DRAUGHT FOR INDOORS.

The appliance can be installed inside buildings in 
B22 mode; in this eventuality, all technical rules 
and national and local regulations in force, must 
be complied with.
- type B open chamber boilers must not be 

installed in places where commercial, artisan 
or industrial activities take place, which use 
products that may develop volatile vapours 
or substances (e.g. acid vapours, glues, paints, 
solvents, combustibles, etc.), as well as dusts 
(e.g. dust deriving from the working of wood, 
coal fines, cement, etc.), which may be harm-
ful for the components of the appliance and 
jeopardise operation. 

- in type B22 configuration, the boilers must not 
be installed in bedrooms, bathrooms or in 
studio flats.

- The installation of appliances in B22 configura-
tion is only recommended outdoors (in a par-
tially protected place) or in places that are not 
lived in and which are permanently ventilated.

To install them one must use the coverage kit 
whose installation is referred to in paragraph 1.9.

1.14 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue exhaust does not necessarily have to be 
connected to a branched type traditional flue. 
The flue exhaust, for boiler clots installed in C 
configuration, can be connected to a special LAS 
type multiple flue. For B22 configurations, exhaust 
is only allowed into individual chimney or di-
rectly into the external atmosphere via a relevant 
terminal. Multiple and combined flues must be 
specially designed according to the calculation 
method and requirements of the standards in 
force, by professionally qualified technical staff. 
Chimney or flue sections for connection of the 
flue exhaust pipe must comply with requisites of 
technical standards in force.

1.15 FLUES, CHIMNEYS, CHIMNEY POTS 
AND TERMINALS.

The flues, chimneys and chimney caps for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with applicable standards. Chimneys 
and roof-installed exhaust terminals must com-
ply with the outlet height and with the distance 
from technical volumes set forth by the technical 
standards in force.

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

building;
- be positioned according to the minimum dis-

tances specified in current technical standards.
Combustion products exhaust of natural 
draught or fan assisted appliances in open-top 
closed environments. In spaces closed on all 
sides with open tops (ventilation pits, court-
yards etc.), direct combustion product exhaust 
is allowed for natural draught or fan assisted gas 
appliances with a heat input range from 4 to 35 
kW, provided the conditions as per the current 
technical standards are respected.

1.16 SYSTEM FILLING.
Once the boiler is connected, proceed with sys-
tem 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. Check if the cap is loose. Open 
the radiator vent valves.
Close radiator vent valves when only water 
escapes from them.
Close the filling cock when the boiler pressure 
gauge indicates approx. 1.2 bar.

N.B.: during these operations turn on the circula-
tion pump at intervals, by means of the stand-by 
button located on the control panel. Vent the 
circulation pump by loosening the front cap and 
keeping the motor running.
Tighten the cap after the operation.

1.17 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system, make reference to the 
Standard:
- 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.

1.18 BOILER START-UP (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 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);

- 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;

- check that the intake/exhaust concentric termi-
nal (if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.
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1.12 ПРАВЯДЗЕННЕ ТРУБ ДЛЯ 
КАМІНАЎ ЦІ ТЭХНІЧНЫХ 
АДТУЛІН.

Правядзенне труб - гэта аперацыя, пры 
якой выкарыстоўваюцца адна ці некалькі 
спе-ыяльных труб для рэалізацыі сістэмы 
па выдаленні прадуктаў згарання газавага 
прыстасавання і якая складаецца са злучэння 
трубы, праведзенай да каміна, дымаходу 
ці тэхнічных адтулін, ужо існуючым ці 
новай канструкцыі (таксама ў новых 
пабудовах). Для правядзення труб павінны 
быць выкарыстаны трубы, прызнаныя 
вырабляльнікам прыдатнымі для гэтых 
мэт, выконваючы пры гэтым нарматыўныя 
патрабаванні.

1.13 КАНФІГУРАЦЫЯ ТЫПУ B22 З АДКРЫТАЙ 
КАМЕРАЙ І ФАРСІРАВАНАЙ ЦЯГАЙ 
ДЛЯ ЎНУТРАНЫХ ПАМЯШКАННЯЎ.

Прыстасаванне можа быць устаноўлена 
ўнутры будынкаў у форме B22; у такім 
разе рэкамендуецца прытрымлівацца усіх 
тэхнічных норм, правіл тэхнікі і дзеючых 
рэгламентацый, агульнадзяржаўных і 
мясцовых.
- катлы з адкрытай камерай тыпу B не 

павінны ўстанаўлівацца ў месцах, дзе 
вядзецца гандлёвая дзейнасць, рамесная ці 
прамысловая, у якой ужываюцца рэчывы, 
якія могуць распаўсюджваць пары ці 
лятучыя рэчывы (напрыклад ад кіслаты, 
клею, фарбы, растваральніку, гаручых 
рэчываў і г.д.), а таксама пыл (напр. пыл, які 
ўзнікае пры працы з драўнінай, вугальны 
пыл, цэментавы і г.д.), што можа негатыўна 
паўплываць на кампаненты прыстасавання 
і падвергнуць рыску функцыянаванне. 

- у канфігурацыі B22 катлы не павінны быць 
устаноўлены ў спальнях, ванных пакоях ці 
аднапакаёвых кватэрах.

- рэкамендуецца ўстаноўка прыстасаванняў 
у канфігурацыі B22 толькі знадворку 
(у часткова абароненым месцы) ці ў 
нежылых памяшканнях пры заўсёдашнім 
праветрыванні. 

Для ўстаноўкі неабходна выкарыстоўваць 
камплект ахоўнага пакрыцця, устаноўка 
якога апісана ў параграфе 1.9.

1.14 ДЫМАВЫДАЛЕННЕ З - 
ДАПАМОГАЙ ДЫМАХОДУ/КАМІНУ.

Дымавыдаленне не павінна быць падлучана 
да калектыўнага разгаліноўванага дымаходу 
традыцыйнага тыпу. Дымавыдаленне для 
асобных катлоў, устаноўленых у канфігурацыі 
C, можа быць падлучана да спецыяльнага 
калектыўнага дымаходу тыпу LAS. Для 
канфігурацый B22 дапушчаецца адвод толькі 
ў асобны камін прама ў навакольнае асяроддзе 
праз адпаведны тэрмінал. Калектыўныя 
дымаходы і камбінаваныя дымаходы павінны 
быць спраектаваны, прятрымліваючыся 
адпаведнай методыцы разлікаў і прадпісанням 
дзеючых тэхнічных норм, кваліфікаванымі 
тэхнічнымі спецыялістамі. Секцыі камінаў 
ці дымаходаў, да якіх падлучаецца труба 
адводу дымавых газаў, павінны адпавядаць 
патрабаванням дзеючых тэхнічных нарматываў.

1.15 ДЫМАХОДЫ, КАМІНЫ, 
ДЫМАВЫЯ ТРУБЫ І ТЭРМІНАЛЫ.

Дымаходы, каміны і дымавыя трубы пры 
выкідзе прадуктаў згарання павінны 
адпавядаць патрабаванням дзеючых норм. 
Дымавыя трубы і тэрміналы выкіду на даху 
павінны прытрымлівацца вышыні выходнай 
адтуліны і адлегласцяў ад архітэктурных 
аб ’ёмаў,  пр а д у гледжа ных дз еючымі 
тэхнічнымі нарматыўнымі патрабаваннямі.

Размяшчэнне тэрміналаў выкіду на сценах. 
Тэрміналы выкіду павінны:
- быць размешчаны на вонкавых сценах 

знадворку будынку;
- быць устаноўлены такім чынам, каб 

адлегласці адпавядалі мінімальным 
значэнням, указаным у дзеючых тэхнічных 
нарматывах.

Выкід прадуктаў згарання прыстасаванняў 
з натуральнай ці фарсіраванай цягай 
унутры закрытых прастор на адкрытым 
пав е тры.  У закрытых прас торах на 
адкрытым паветры (шахты, вентыляцыйныя 
шахты, двары і т.п.), закрытых з усіх бакоў, 
дапушчаецца прамы выкід прадуктаў 
згарання газавых прыс тасаванняў з 
нат у ра льнай ці  прымусовай цягай і 
расходам цяпла ад 4 да 35 kW, калі пры гэтым 
будуць выкананы дзеючыя нарматыўныя 
патрабаванні.

1.16 НАПАЎНЕННЕ СIСТЭМЫ.
Пасля таго, як кацёл падлучаны, прыступіць 
да  на паў нення прыс т ас а в а ння пры 
дапамозе крана запаўнення (Мал.2-2). 
Напаўненне павінна адбывацца павольна, 
каб бурбалкі паветра, якія змяшчаюцца 
ў вадзе, маглі выйсці праз выпуск катла і 
сістэмы ацяплення. Кацёл мае ўбудаваны 
аўтаматычны клапан для выхаду паветра, 
размешчаны на цыркулятары. Праверце, што 
заглушка выраўнавана. Адкрыць клапаны для 
выхаду паветра на радыятарах. Клапаны для 
выхаду паветра на радыятарах павінны быць 
зачынены, калі з іх выходзіць толькі вада. 
Кран запаўнення павінен быць зачынены, 
калі манометр катла пакажа 1,2 бар.

ІЧ.В.: падчас гэтых аперацый прывесці ў 
дзеянне цыркуляцыйную помпу на асобныя 
інтэрвалы, націснуць на кнопку stand-by - 
on, размешчаную на прыборным шчытке. 
Выпусціць паветра з цыркуляцыйнай помпы, 
адкручваючы верхнюю заглушку і пакідаючы 
ўключаным рухавік. Закруціць каўпачок у 
канцы аперацыі.

1.17 УВОД У ЭКСПЛУАТАЦЫЮ 
ГАЗАВАГА АБСТАЛЯВАННЯ.

Пры ўводзе прыстасавання ў эксплуатацыю 
н е а б х о д н а  с п а с л а ц ц а  н а  д з е ю ч ы я 
нарматыўныя патрабаванні. У прыватнасці, 
для г а з авых прыс т ас ав ання ў нов ай 
рэалізацыі неабходна:
- адчыніць вокны і дзверы;
- пазбягаць прысутнасці іскраў і адкрытага агню;
- прыступіць да адводу паветра, якое 

змяшчаецца ў трубаправодзе;
- пераканацца ва ўнутранай герметычнасці 

прыстасавання ў адпаведнасці з указаннямі 
дзеючых нарматываў.

1.18 УВОД КАТЛА Ў ЭКСПЛУАТАЦЫЮ 
(УКЛЮЧЭННЕ).

Для запуску катла (аперацыі павінны 
выконв ацца толькі  кв а ліфікав аным 
персаналам і ў прысутнасці адпаведных 
супрацоўнікаў):
- праверыць унутраную герметычнасць 

прыстасавання адпаведна ўказанням, якія 
змяшчаюцца ў дзеючых нарматывах;

- п р а в е р ы ц ь  а д п а в е д н а с ц ь  т ы п у 
расходуемага газу з тым, для якога кацёл 
быў прадугледжаны;

- праверыць, што адсутнічаюць вонкавыя 
прычыны, якія могуць справакаваць 
фармаванне зон узгарання; 

- уключыць кацёл і праверыць карэктнасць 
уключэння;

- праверыць, што газавы расход і ціск 
адпавядаюць тым, што ўказаны ў пашпарце 
(Параг. 3.16);

- п р а в е р ы ц ь  д з е й с н а с ц ь  а х о ў н а г а 
прыстасавання ў выпадку адсутнасці 
падачы газу і адпаведны затрачаны час;

- п р а в е р ы ц ь  д з е й с н а с ц ь  г а л о ў н а г а 
выключальніка, размешчанага звонку катла;

- праверыць, што кааксіяльны тэрмінал 
паветраводу / дымавыдалення (калі 
прысутнічае) не загароджаны.

Калі хоця бы адна з гэтых праверак не дала 
станоўчага выніку, кацёл не павінен быць 
уведзены ў эксплуатацыю.
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1.12 BACALARIN VƏ TEXNIKI 
PAZLARIN BORUKƏMƏRLƏRI.

Boruların çəkilməsi bir və ya bir neçə boruların 
daxil edilməsi ilə mövcud və yeni buxar, qaz 
və ya texniki hissələrin (yeni binalarda mövcud 
olan) birləşməsindən ibarət qaz cihazından 
alışma maddələrinin çıxarılmasına imkan verən 
əməliyyatdır.  Boruların çəkilməsi istehsalçının 
təmin etdiyi və qüvvədə olan qanunlarla tələb 
edilən qaydalar və istifadəçi təlimatlarına əməl 
edilməsi ilə istehsalçının məqsədlərinə uyğun 
olan boruların olmasını tələb edir. 

1.13 B22 KONFIQURASIYA NÖVÜ, AÇIQ 
QAZAN VƏ OTAQLAR ÜÇÜN FEN 
ÜFÜRMƏSI.

Cihaz B22 rejimində binaların daxilində 
quraşdırıla bilər; bu zaman qüvvədə olan bütün 
texniki qaydalar və milli və yerli qaydalara əməl 
edilməlidir.
- B növlü açıq bacalı buxar qazanları ticari, 

emalatxana və ya sənaye 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.  

- B22 növ konfiqurasiyada burax qazanları 
yataq otaqlarında, hamam və ya studuyalarda 
quraşdırılmalıdır.

- C i h a z l a r ı n  B 2 2 k o n fi q u r a s i y a s ı n d a 
quraşdırılması yalnız xarici hissələr (qismən 
qorunan) üçün və ya yaşanılmayan və daima 
havalandırılan yerlərlə məsləhət görülür.

Onları quraşdırmaq üçün paraqraf 1,9-də 
quraşdırma qaydası göstərilən korpus dəstindən 
istifadə edilməlidir.

1.14 QAZ/BUXAR BACALARINA 
BURAXILMA.

Buxar çıxışının ənənəvi bacalara birləşdirilməsi 
vacib deyil. C konfiqurasiyasında quraşdırılmış 
buxar qazanının topaları üçün baca çıxışı xüsusi 
LAS növlü çoxhissəli bacaya quraşdırıla bilər. 
B22 konfiqurasiyaları üçün yalnız fərdi baca və 
ya müvafiq terminal vasitəsilə birbaşa atmosferə 
çıxış mümkündür.   Çoxhissəli və birləşdirilmiş 
bacalar xüsusilə hesablama üsulları və qüvvədə 
olan standartların tələblərinə əsasən peşəkar 
texniki işçi tərəfindən hazırlanmalıdır. Çıxış 
borusunun birləşdirilməsi üçün qaz və buxar 
bacaları qüvvədə olan texniki tələblərə uyğun 
olmalıdır.

1.15 QAZ BACALARI, BUXAR 
BACALARI, BACA PUTALARI VƏ 
TERMINALLAR.

Qaz bacaları, buxar bacalar və baca qapaqları 
alışqan maddələrin çıxarılması üçün standartlara 
uyğun olmalıdır. Bacalar və damda quraşdırılmış 
terminallar çıxış hündürlüyünə və qüvvədə olan 
texniki standartlara əsasən qurulmuş məsafələrə 
uyğun olmalıdır.

Divar çıxış terminallarının yerləşdirilməsi. 
Divar genişləndirmə terminalları:
- binanın divarlarının xarici perimetri boyu 

quraşdırılmalıdır;
-  car i  texniki  s tandar t larda  müəyyən 

edilmiş minimum məsafələrə müvafiq 
yerləşdirilməlidir.

Açıq üstlü qapalı mühitdə təbii və ya fenli 
cihazlardan alışqan maddələrin çıxarılması.  
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. 

1,16 SISTEMIN DOLDURULMASI.
Buxar qazanı birləşdirildikdən sonra, doldurma 
klapanın köməyilə sistemi doldurun (Təs. 2-2).
B u x a r  q a z a n ı  v ə  i s i t m ə  s i s t e m i n i n 
ventilyatorlarının suda köpüklər yaratmamasını 
təmin etmək üçün doldurma aşağı sürətlə həyata 
keçirilir. 
Buxar qazanıda daxildə quraşdırılmış avtomatik 
ventilyasiya klapanı vardır. Qapağın bağlı 
olmasını yoxlayın.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 əməliyyat zamanı idarəetmə panelindəə 
yerləşən gözləmə rejimi düyməsinin köməyilə 
sirkulyasiya pompasını intervallarla işə salın. 
Ön qapağı açaraq və mühərriki işlək halda 
saxlayaraq sirkulyasiya pompasını fırladın.
Əməliyyatdan sonra qapağı sıxın.

1.17 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.

1.18 BUXAR QAZANININ IŞƏ 
BAŞLAMASI (YANDIRILMASI).

Kombi qazanının işə salınması üçün (aşağıda 
sadalanan əməliyyatlar yalnız peşəkar şəkildə 
ixtisaslaşmış işçi heyəti tərəfindən və ya onların 
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);

- təhlükəsizlik cihazının qaz təchizatının xətası 
zamanı müdaxilə etdiyindən əmin olun və 
müvafiq müdaxilə vaxtını yoxlayın;

- buxar qazanının yuxarı hissəsində yerləşən əsas 
keçirinin aktivləşdirilməsini yoxlayın;

- giriş/çıxış konsentrik termilarının bağlı 
olmasını yoxlayın.

Buxar qazanı yoxlamalardan heç olmazsa biri 
mənfi olduqda işə salınmamalıdır.
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عملية تركيب أنابيب المداخن أو    12.1
الفتحات التقنية

مد	األنابيب	هي	عملية	إدخال	واحد	أو	أكثر	من	المجاري،	يتم	
تنفيذ	نظام	تفريغ	نواتج	االحتراق	لجهاز	يعمل	بالغاز	يتكون	
من	مزج	مجرى	هواء	باألنابيب	مع	مدخنة	أو	ماسورة	دخان	
أو	أية	فتحة	تقنية	موجودة	أو		بناء	جديد	)بما	في	ذلك	المباني	
الجديدة(.	للقيام	بعملية	تركيب	أنابيب	المداخن،	يجب	استخدام	

أنابيب	مصرح	بها	تتناسب	مع	الهدف	األساسي	للشركة	
المصنعة	مع	المحافظة	على	إتباع	طرق	التركيب	واالستخدام	

التي	تحددها	الشركة	المصنعة	نفسها	وبإتباع	توصيات	
وتعليمات	القوانين	السارية.

عملية الضبط فئة B 22 ات الغرفة المفتوحة   1.13
والشفط القسرى للداخل.

يمكن	تركيب	الجهاز	في	داخل	المباني	بطريقة	B22؛	وفي	
مثل	هذه	الحالة،	ننصح	باالمتثال	لجميع	المعايير	التقنية،	

والقواعد	التقنية	واللوائح	السارية،	المحلية	والوطنية.
-		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.	

	في	التكوين	B22	ال	يجب	تركيب	الغاليات	في	غرف	 	-
النوم،	أو	في	أماكن	استخدام	الحمام	أو	في	غرفة	

المعيشة.
	ننصح	بتركيب	األجهزة	بالتكوين	B22	فقط	في	الخارج	 	-

)في	األماكن	المحمية	جزئيا(	أو	في	األماكن	غير	
السكنية	وجيدة	التهوية	دائما.

للتركيب	من	الضروري	استخدام	مجموعة	التغطية	التي	فيما	
يتعلق	بتركيبها	ُيرجى	الرجوع	إلى	الفقرة	9.1.

14.1  تصريف عوادم االحتراق عن طريق أنابيب 
المداخن \ المدخنة.

ال	يجب	أن	تتم	عملية	تصريف	عوادم	االحتراق	عبر	أنبوب	
مدخنة	شاملة	متفرعة	بشكلها	التقليدي.	أنابيب	تصريف	عوادم	

االحتراق،	للغاليات	المفردة	المثبتة	طبقا	للتهيئة	C،	يمكن	
	.LAS	نوع	من	خاصة،	جماعية	أدخنة	بماسورة	توصيلها
بالنسبة	للتهيئة	B22	يسمح	فقط	بالتفريغ	في	مدخنة	مفردة	أو	

مباشرة	في	الجو	الخارجي	عن	طريق	نقطة	طرفية	مخصصة	
لهذا	الغرض.	أنابيب	المداخن	الجماعية	وأنابيب	المداخن	

المركبة	يجب	أن	تكون	مخططة	ومجهزة	جيداً	بإتباع	الطرق	
الحسابية	وبالتطبيق	الكلي	للقواعد	التقنية	المعمول	بها	في	هذا	
الشأن،	كما	يجب	أن	يقوم	بتنفيذها	طاقم	عمل	مؤهل	فنياً	بشكل	

قدير.	أقسام	المداخن	وأنابيب	المداخن	المتصل	بها	أنبوب	
تصريف	عوادم	االحتراق،	يجب	أن	تلبي	متطلبات	القواعد	

الفنية	المعمول	بها	في	هذا	الشأن.

15.1 أنابيب المداخن و المداخن وأغطية المداخن 
النهائية.

يجب	أن	تلبي	أنابيب	المداخن	وأغطية	المداخن	المستخدمة	
لتصريف	عوادم	علميات	االحتراق	كل	المتطلبات	التي	
تحددها	القواعد	المعمول	بها	في	هذا	الشأن.	المداخن	

ونقاط	التصريف	الطرفية	بالسقف،	يجب	أن	تمتثل	لألبعاد	
والمسافات	المنصوص	عليها	بشأن	األحجام	الفنية	في	األنظمة	

التقنية	المعمول	بها.

تركيب وصالت تمرير أنابيب تصريف العوادم على الحائط. 
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 الطبيعي أو السحب القسرى التي تعمل بشفاطات 
سحب داخل األماكن المغلقة ذات السماء الحرة.	في	األماكن	
المغلقة	غير	المسقوفة	من	كل	الجوانب	)مثل	غرف	التهوية	
ومناور	التهوية	والباحات	وما	إلى	ذلك(،	المغلقة	من	كل	

الجوانب،	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.

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

باستخدام	صنبور	الملء	)شكل	2	ـ	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.	تحقق من أن الغطاء مرخي.	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	1.2	بار.

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

االنضغاط	الخاص	ببدء	عملية	االستعداد	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.

17.1 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.

18.1 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(;

-		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؛

-		تأكد	من	أن	وصلة	التمرير	متحدة	المركز	الخاصة	
بالشفط\تصريف	عوادم	االحتراق)في	حالة	وجودها(،	

غير	مسدودة	أو	مغلقة.
في	حالة	عدم	توافر	حتى	عملية	واحدة	من	عمليات	التأكد	
والتحقق	السابقة	هذه،	ال	يجب	أبًدا	البدء	في	تشغيل	الغالية.
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1.19 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли серії “Eolo Mythos 24 2 E” 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) реко-
мендується використовувати циркуляційний 
насос, встановлений на максимальну швид-
кість. Насос вже оснащений конденсатором.

Розблокування насосу (за необхідності). 
Якщо після тривалого простою циркулятор 
блокується, необхідно відкрутити передню 
заглушку та прокрутити викруткою вал 
двигуна. Робіть це з особливою обережністю, 
щоб не пошкодити його.

Регулювання байпас (част.22 Мал 1-27). 
У разі необхідності можна налаштува-
ти бай-пас у відповідності з вимогами 
установки від мінімального (виключ-
но бай-пас) до максимального (включ-
но бай-пас  ), як представлено   на графіку 
(Мал. 1-26). Відрегулюйте за допомогою 
викрутки; при обертанні за годинниковою 
стрілкою байпас   вмикається, проти - байпас   
вимикається.

1.20 КОМПЛЕКТИ В НАЯВНОСТІ ЗА 
ЗАПИТОМ.

• Комплект вузлу підключення (за запитом). 
Комплект включає труби, з'єднання і набір 
кранів (включаючи газовій кран) для вико-
нання усіх підключень котла до системи

• Комплект відсічних кранів системи з 
фільтром, доступним для перевірки, або 
без нього  (за запитом). Котельний агрегат 
передбачає встановлення відсічних кранів 
системи, які можна вставити в труби подачі 
та повернення вузла приєднання. Цей комп-
лект дуже корисний при проведенні техніч-
ного обслуговування, оскільки дозволяє 
випорожнити лише котел без необхідності 
опорожнювання всієї системи; крім того, 
у версії з фільтром сприяє підтриманню 
ефективності роботи котла завдяки мож-
ливості перевірки фільтра.

• Комплект дозатора поліфосфатів (за запи-
том). Дозатор поліфосфатів знижує рівень 
утворення кальцієвого осаду, підтриму-
ючи з часом початкові умови теплового 

обміну та виробництво гарячої води для 
домашнього вжитку. Котел призначений 
для застосування комплекту дозаторів 
поліфосфатів.

• Комплект покриття. У випадку установки 
із прямим впуском і під відкритим небом, 
обов'язковим є монтаж спеціальної верх-
ньої захисної кришки для правильної ро-
боти котла і для його захисту від непогоди.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу 
та експлуатації.

 A = Напір у системі опалення при мак-
симальній швидкості з вимкненим 
байпасом

 B = Напір у системі опалення при мак-
симальній швидкості з увімкненим 
байпасом

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

 D = Напір у системі опалення при другій 
швидкості з увімкненим байпасом
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обміну та виробництво гарячої води для 
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для застосування комплекту дозаторів 
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1.19 SİRKÜLASYON POMPASI.
Eolo Mythos 24 2 E kombiları üç pozisyonlu 
elektrikli hız regülatörü yerleştirilmiş sirkülas-
yon pompası ile donatılmış olarak tedarik edilir. 
Sirkülasyon pompası birinci hızda iken kombi 
doğru şekilde çalışmaz. Kombinin 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 
gösteriniz.

By-pass ayarı (böl. 24 Şek. 1-27). 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. 1-26). Düz bir tornavida ile 
ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek by-pass dev-
reye sokulur, saat yönünün tersinde çevrilerek 
devre dışı bırakılır.

1.20 TALEP ÜZERİNE MEVCUT KİTLER.
• Bağlantı seti (isteğe bağlı). Set, kombinin tesi-

sata bağlantısı için gerekli musluk ve fittingleri 
(gaz musluğu dahil) içerir.

• Denetlenebilir filtreli veya filtresiz, kapama 
musluğu setleri (talep üzerine). Kombi, bağ-
lama gruplarına ait gönderme ve geri dönüş 
borularının üzerine yerleştirilebilir denetlene-
bilir musluklarının montajına elverişlidir. Bu 
set, özellikle de cihazın bakımı aşamasında çok 
yararlı olmaktadır, çünkü tüm tesisatın suyunu 
boşaltmaksızın yalnızca kombi içerisindeki 
suyun boşaltılmasına olanak sağlarlar, filtreli 
versiyonunda gözlemlenebilir filtre sayesinde 
kombinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

• Polifosfat dozaj seti (talep üzerine). Polifosfat 
dozaj ayarlayıcı, sıcak kullanım suyu üretim 
ve termik değişimini zaman içerisinde orijinal 
koşullarında koruyarak kireç birikintisi oluşu-
munu azaltır. Kombi, polifosfat dozaj ayarlayıcı 
uygulamasına uygun olarak hazırlanmıştır.

• Kaplama kiti. Cihazın kısmen korunaklı me-
kanlara direkt hava aspirasyonlu montajı du-

rumunda, kombinin doğru işleyişini sağlayan 
ve kötü hava emişli koruyan uygun bir kaplama 
monte edilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte su-
nulmaktadırlar.

 A = Tesisatın by-pass devre dışı iken maksimum 
hızdaki basıncı

 B = Tesisatın by-pass devrede iken maksimum 
hızdaki basıncı

 C = Tesisatın by-pass devre dışı iken ikinci 
hızdaki basıncı

 D = Tesisatın by-pass devrede iken ikinci hızda-
ki basıncı
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1.19 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas modelo Eolo Mythos 24 2 E 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 (part. 22 Fig. 1-27). 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. 1-26). 
Efectuar la regulación con un destornillador 
con punta plana, girando en sentido horario se 
introduce el by-pass, en sentido anti-horario 
se excluye.

1.20 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 de válvulas de corte de la instalación con 
o sin filtro inspeccionable (bajo pedido). 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 el mantenimiento ya 
que permite vaciar solo la caldera sin tener 
que vaciar toda la instalación, además, en la 
versión con filtro mantiene las características 
de funcionamiento de la caldera gracias al filtro 
inspeccionable.

• Kit dosificador de polifosfatos (bajo pedido). El 
dosificador de polifosfatos reduce la formación 
de incrustaciones calcáreas manteniendo a lo 
largo del tiempo las condiciones originales de 
intercambio térmico y producción de agua ca-
liente sanitaria. La caldera está preparada para 
incorporar el kit dosificador de polifosfatos.

• Kit de cubierta  En caso de instalación con 
aspiración directa e instalación en el exterior, 
es obligatorio montar la cubierta de protección 
superior adecuada, para el funcionamiento 
correcto de la caldera y protegerla de la intem-
perie.

Los kits anteriores se suministran junto con 
el manual de instrucciones para su montaje y 
utilización.

 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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Напор, достигаемый в системе.

1.19 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Котлы серии Eolo Mythos 24 2 E предостав-
ляются со встроенным циркуляционным 
насосом с электрическим трёхпозиционным 
регулятором скорости. Когда на циркуляци-
онном насосе установлена первая скорость, 
котел не работает в нормальном режиме. 
Для оптимальной работы котла на новых 
установках (монотруба и модуль) рекоменду-
ется использовать циркуляционный насос на 
максимальной скорости. Циркуляционный 
насос уже оснащён конденсатором.

При разблокировании насоса. Если после 
долгого простоя насос оказывается заблоки-
рованным, необходимо отвинтить переднюю 
крышку и повернуть при помощи отвертки 
вал двигателя. Эту операцию следует выпол-
нять с крайней осторожностью, чтобы не 
повредить насос.

Настройка байпаса (дет.22 рис. 1-27). При 
необходимости, байпас может быть отрегу-
лирован по собственным требованиям уста-
новки, от минимальной (байпас отключен) до 
максимальной позиции (байпас подключен) 
показанного на графике (Илл. 1-26). Отре-
гулировать с помощью плоской отвёртки. 
Поворачивая по часовой стрелке, байпас 
устанавливается, против часовой стрелки, 
байпас убирается.

1.20 КОМПЛЕКТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект блока подключения (факульта-
тивно). Комплект включает трубы, фитинги 
и набор вентилей (включая газовый вен-
тиль) для подключения котла к установке

• Комплект запорных вентилей для системы, 
с проверяемым фильтром и без него (оп-
ция). Конструкция котла позволяет уста-
новить запорные вентили на трубе подачи 
воды в систему и на трубе возврата воды 
из системы. Такой комплект очень удобен 
с точки зрения работ по техобслуживанию, 
потому что позволяет слить воду только 
из котла, оставляя при этом ее в системе, а 
исполнение с фильтром позволяет надолго 
сохранить рабочие характеристики котла 
благодаря наличию удобного для обслужи-
вания фильтра.

• Комплект дозатора полифосфатов (опция). 
Дозатор полифосфатов предотвращает 
образование известковых отложений и 
сохраняет неизменными во времени пер-
воначальные характеристики теплообмена 
и ГВС. Конструкция котла разработана с 
учетом возможности установки дозатора 
полифосфатов.

• Комплект защитного кожуха. При установ-
ке с прямым всасыванием воздуха и при 
установке под открытым небом необходимо 
установить специальную защитную верх-
нюю панель для правильной работы котла 
и для защиты от атмосферных осадков.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкциями для установки и 
эксплуатации.

 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)
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Hauteur manométrique disponible sur l'installation.

1.19 POMPE DE CIRCULATION.
Les chaudières série Eolo Mythos 24 2 E 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. 22 Fig. 1-27). En cas de 
nécessité, le by-pass peut être réglé en fonction 
de ses exigences d'installation, à partir d'un mi-
nimum (by-pass exclu) à un maximum (by-pass 
activé) représenté par le graphique (Fig. 1-26). 
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.

1.20 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 d'interception installation avec 
ou sans filtre contrôlable (sur demande.) La 
chaudière est prédisposée pour l'installation 
des robinets de fermeture installation à insérer 
sur les tuyaux de départ et de retour du groupe 
de raccordement. Ce kit est très utile pour 
l'entretien car il permet de vider uniquement 
la chaudière sans devoir vider l'installation 
entière, de plus dans la version avec filtre, il 
préserve les caractéristiques de fonctionnement 
de la chaudière grâce à un filtre que l'on peut 
contrôler.

• Kit doseur de polyphosphates (sur demande.) 
Le doseur de polyphosphates réduit la for-
mation d'incrustations calcaires, en mainte-
nant 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 polyphos-
phates.

• Kit couverture. En présence d'installation avec 
une aspiration directe de l'air et d'installation à 
ciel complètement ouvert, il est obligatoire de 
monter le couvercle spécifique de protection 
supérieure pour le fonctionnement correct de la 
chaudière et pour la protéger des intempéries.

Les Kits ci-dessus sont fournis complets avec la 
notice d'instructions pour leur montage et leur 
utilisation.

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

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

 C = Hauteur manométrique disponible sur l'installa-
tion à la seconde vitesse avec by-pass fermé

 D = Hauteur manométrique disponible sur l'installa-
tion à la seconde vitesse avec by-pass activé
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Head available to the system.

1.19 CIRCULATION PUMP.
The Eolo Mythos 24 2 E series boilers are sup-
plied 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 adjustment (part.22 Fig. 1-27). 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. 1-26). Make the 
adjustment using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass; by turning it 
anti-clockwise it is excluded.

1.20 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• Connection unit kit (on request). The kit in-

cludes pipes, fittings and cocks (including gas 
cock), to carry out all connections to the boiler 
system

• System shut-off valve kits with or without 
inspection filter (on request). The boiler is 
designed for installation of system interception 
cocks to be placed on flow and return pipes 
of the connection assembly. This kit is very 
useful for maintenance because it allows to 
empty just the boiler without having to empty 
the entire system. Moreover, the version with 
filter preserves the functioning characteristics 
of the boiler thanks to its inspectionable filter.

• Polyphosphate dispenser kit (on request). The 
polyphosphate dispenser reduces the formation 
of lime-scale and preserves the original heat 
exchange and domestic hot water production 
conditions. The boiler is prepared for applica-
tion of the polyphosphate dispenser kit.

• Cover kit. In the case of installation with direct 
intake and open sky installation it is mandatory 
to mount the relevant top cover protection for 
correct functioning of the boiler and to protect 
it from weather.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

 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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Вышыня напору, даступная для сістэмы.

1.19 ЦЫРКУЛЯЦЫЙНАЯ ПОМПА.
К а т л ы  с е р ы і  E o l o  M y t h o s  2 4  2 E 
забяспечаны ўбудаваным цыркулятарам 
(цыркуляцыйнай помпай) з электрычным 
трохпазiцыйным рэгулятарам хуткасці. З 
цыркулятарам на першай хуткасці кацёл 
функцыянуе некарэктна. Для аптымальнага 
функцыянавання катла рэкамендуецца на 
новых прыстасаваннях (монатруба і модуль) 
выкарыстоўваць цыркуляцыйную помпу на 
максімальнай хуткасці. Цыркулятар ужо 
забяспечаны кандэнсатарам.

Магчымасць разблакоўкі помпы. Калі пасля 
доўгага перыяду неактыўнасці цыркулятар 
блакуецца, трэба адшрубаваць пярэдняе 
века і пракруціць пры дапамозе адвёрткі вал 
рухавіка. Выконвайце гэту аперацыю вельмі 
асцярожна, каб не пашкодзіць яго.

Рэгуліроўка байпас (частк. 22 Мал. 1-27). 
Магчыма рэгуляваць байпас у залежнасці 
ад патрэб сістэмы ад мінімуму (байпас 
а д к л юча н ы )  д а  м а кс і м у м у  ( б а й па с 
уключаны), што адлюстравана на графіцы 
(Мал. 1-26). Ажыццяўляць рэгулёўку 
пры дапамозе адвёрткі: пры кручэнні па 
гадзіннікавай стрэлцы байпас уключаецца, 
супраць гадзіннікавай стрэлкі - адключаецца.

1.20 КАМПЛЕКТЫ, 
ПРАДСТАЎЛЯЕМЫЯ ПА ЗАКАЗЕ.

• К а м п ле к т  блок а  па д л у ч эн н я ў  ( па 
заказе). Камплект складаецца з трубы, 
злуча льнікаў і  набору вентыльных 
механізмаў (уключаючы газавы клапан) 
для ажыццяўлення ўсіх падлучэнняў катла 
і прыстасавання.

• Камплект  з апорных в ентыля ў для 
ацяпляльнай сістэмы са зручным фільтрам 
і без яго (опцыя). Канструкцыя катла 
дазваляе ўстанаўліваць запорныя вентылі 
на трубе падачы вады ў ацяпляльную 
сістэму і на трубе звароту вады з сістэмы. 
Такая ўстаноўка вельмі зручная з пункту 
гледжання т эхабслугоўвання,  таму 
што дазваляе зліць ваду толькі з катла, 
пакідаючы пры гэтым яе ў сістэме, акрамя 
таго мадэль з фільтрам захоўвае рабочыя 
характарыстыкі катла дзякуючы зручнаму 
для абслугоўвання фільтру.

• Камплект дазатару поліфасфатаў (па заказе). 
Дазатар поліфасфатаў прадухіляе утварэнне 
вапнавых адкладаў, падтрымліваючы з 
цягам часу зыходныя ўмовы цеплаабмену 
і ГВС. Кацёл распрацаваны з улікам 
магчымасці выкарыстання камплекта 
дазатара поліфасфатаў.

• Камплект ахоўнага пакрыцця. У выпадку 
ўстаноўкі з прамым заборам паветра і 
цалкам адкрытай устаноўкай (на адкрытым 
паветры) абавязкова ўжыванне спецыяльнага 
кажуха павышанай абароны для карэктнага 
функцыянавання катла і яго аховы ад 
атмасферных з’яў.

Вышэйпералічаныя камплекты забяспечаны 
дакументам інструкцый для іх мантажу і 
эксплуатацыі.

 A = Даступная вышыня напору для сістэмы на 
макс. хуткасці з выключаным байпасам

 B = Даступная вышыня напору для сістэмы на 
макс. хуткасці са ўключаным байпасам

 C = Даступная вышыня напору для сістэмы на 
другой хуткасці з выключаным байпасам

 D = Даступная вышыня напору для сістэмы на 
другой хуткасці са ўключаным байпасам
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Sistem üçün mümkün olan başcıq.

1.19 SIRKULYASIYA POMPALARI.
Eolo 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 tənzimlənməsi (part. 22 Təs. 
1-27).Əgər lazım gələrsə, baypas sistem 
təlimatlarına əsasən (Təs. 1-26) 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.

1.20 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. 

• Yoxlama filteri ilə və ya onsun (sorğuya 
əsasən) sistemin bağlanma klapanı. 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.  Bundan əlavə filterli 
versiyada yoxlana bilmək xassəsi sayəsində 
buxar qazanının iş xassələri saxlanır.

• Polifosfat dispenser alətləri (sorğuya əsasən). 
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.

• Örtük aləti. Birbaşa giriş və açıq havada 
quraşdırma zamanı buxar qazanının düzgün 
işləməsi və hava dəyişikliyindən mühafizə 
edilməsi üçün müvafiq üst qapaq mühafizəsini 
quraşdırmaq məcburidir. 

Yuxarıda qeyd edilən alət dəstləri quraşdırma və 
istifadə təlimatları ilə birgə təchiz edilir.

 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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عملية تركيب أنابيب المداخن أو    12.1
الفتحات التقنية

مد	األنابيب	هي	عملية	إدخال	واحد	أو	أكثر	من	المجاري،	يتم	
تنفيذ	نظام	تفريغ	نواتج	االحتراق	لجهاز	يعمل	بالغاز	يتكون	
من	مزج	مجرى	هواء	باألنابيب	مع	مدخنة	أو	ماسورة	دخان	
أو	أية	فتحة	تقنية	موجودة	أو		بناء	جديد	)بما	في	ذلك	المباني	
الجديدة(.	للقيام	بعملية	تركيب	أنابيب	المداخن،	يجب	استخدام	

أنابيب	مصرح	بها	تتناسب	مع	الهدف	األساسي	للشركة	
المصنعة	مع	المحافظة	على	إتباع	طرق	التركيب	واالستخدام	

التي	تحددها	الشركة	المصنعة	نفسها	وبإتباع	توصيات	
وتعليمات	القوانين	السارية.

عملية الضبط فئة B 22 ات الغرفة المفتوحة   1.13
والشفط القسرى للداخل.

يمكن	تركيب	الجهاز	في	داخل	المباني	بطريقة	B22؛	وفي	
مثل	هذه	الحالة،	ننصح	باالمتثال	لجميع	المعايير	التقنية،	

والقواعد	التقنية	واللوائح	السارية،	المحلية	والوطنية.
-		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.	

	في	التكوين	B22	ال	يجب	تركيب	الغاليات	في	غرف	 	-
النوم،	أو	في	أماكن	استخدام	الحمام	أو	في	غرفة	

المعيشة.
	ننصح	بتركيب	األجهزة	بالتكوين	B22	فقط	في	الخارج	 	-

)في	األماكن	المحمية	جزئيا(	أو	في	األماكن	غير	
السكنية	وجيدة	التهوية	دائما.

للتركيب	من	الضروري	استخدام	مجموعة	التغطية	التي	فيما	
يتعلق	بتركيبها	ُيرجى	الرجوع	إلى	الفقرة	9.1.

14.1  تصريف عوادم االحتراق عن طريق أنابيب 
المداخن \ المدخنة.

ال	يجب	أن	تتم	عملية	تصريف	عوادم	االحتراق	عبر	أنبوب	
مدخنة	شاملة	متفرعة	بشكلها	التقليدي.	أنابيب	تصريف	عوادم	

االحتراق،	للغاليات	المفردة	المثبتة	طبقا	للتهيئة	C،	يمكن	
	.LAS	نوع	من	خاصة،	جماعية	أدخنة	بماسورة	توصيلها
بالنسبة	للتهيئة	B22	يسمح	فقط	بالتفريغ	في	مدخنة	مفردة	أو	

مباشرة	في	الجو	الخارجي	عن	طريق	نقطة	طرفية	مخصصة	
لهذا	الغرض.	أنابيب	المداخن	الجماعية	وأنابيب	المداخن	

المركبة	يجب	أن	تكون	مخططة	ومجهزة	جيداً	بإتباع	الطرق	
الحسابية	وبالتطبيق	الكلي	للقواعد	التقنية	المعمول	بها	في	هذا	
الشأن،	كما	يجب	أن	يقوم	بتنفيذها	طاقم	عمل	مؤهل	فنياً	بشكل	

قدير.	أقسام	المداخن	وأنابيب	المداخن	المتصل	بها	أنبوب	
تصريف	عوادم	االحتراق،	يجب	أن	تلبي	متطلبات	القواعد	

الفنية	المعمول	بها	في	هذا	الشأن.

15.1 أنابيب المداخن و المداخن وأغطية المداخن 
النهائية.

يجب	أن	تلبي	أنابيب	المداخن	وأغطية	المداخن	المستخدمة	
لتصريف	عوادم	علميات	االحتراق	كل	المتطلبات	التي	
تحددها	القواعد	المعمول	بها	في	هذا	الشأن.	المداخن	

ونقاط	التصريف	الطرفية	بالسقف،	يجب	أن	تمتثل	لألبعاد	
والمسافات	المنصوص	عليها	بشأن	األحجام	الفنية	في	األنظمة	

التقنية	المعمول	بها.

تركيب وصالت تمرير أنابيب تصريف العوادم على الحائط. 
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 الطبيعي أو السحب القسرى التي تعمل بشفاطات 
سحب داخل األماكن المغلقة ذات السماء الحرة.	في	األماكن	
المغلقة	غير	المسقوفة	من	كل	الجوانب	)مثل	غرف	التهوية	
ومناور	التهوية	والباحات	وما	إلى	ذلك(،	المغلقة	من	كل	

الجوانب،	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.

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

باستخدام	صنبور	الملء	)شكل	2	ـ	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.	تحقق من أن الغطاء مرخي.	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	1.2	بار.

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

االنضغاط	الخاص	ببدء	عملية	االستعداد	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.

17.1 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.

18.1 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(;

-		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؛

-		تأكد	من	أن	وصلة	التمرير	متحدة	المركز	الخاصة	
بالشفط\تصريف	عوادم	االحتراق)في	حالة	وجودها(،	

غير	مسدودة	أو	مغلقة.
في	حالة	عدم	توافر	حتى	عملية	واحدة	من	عمليات	التأكد	
والتحقق	السابقة	هذه،	ال	يجب	أبًدا	البدء	في	تشغيل	الغالية.
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قوة الضخ الهيدروليكي الممكنة داخل الشبكة.

19.1 مضخة التدوير
يتم	تزويد	الغاليات	سلسلة	Eolo Mythos 24 2 E	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 22 الشكل 27.1(.	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	26.1(.	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.

20.1 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	اعتراضية	في	التجهيز	بفلتر	قابل	 	•

للتفتيش	عليه	أو	بدون	)حسب	الطلب(.	تم	إعداد	وتجهيز	
الغالية	مسبقاً	لتقبل	تركيب	صنابير	اعتراض	لوقف	

الشبكة	يتم	تركيبها	على	أنابيب	الضخ	)الدفع(	والعودة	
لمجموعة	الربط.	هذه	المجموعة	مفيدة	جداً	عند	عمل	
الصيانة	ألنها	تسمح	بتفريغ		الغالية	دون	الحاجة	إلى	
إفراغ	التجهيز	بالكامل،	وأيضا	في	النسخة	ذات	الفلتر،	
تحفظ	مواصفات	تشغيل	الغالية	بفضل	الفلتر	القابل	

للتفتيش.
	طقم	مقياس	جرعات	البوليفوسفات	)عند	الطلب(.	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(.

•		مجموعة	التركيب.	في	حالة	القيام	بتركيب	الغالية	بعملية	
شفط	مباشرة	أو	في	الهواء	الطلق،	يجب	تركيب	غطاء	
حماية	علوي	خاص	لضمان	عمل	الغالية	بشكل	صحيح	

ولضمان	حمايتها	من	العوامل	المناخية.
تأتى	المجموعات	المذكورة	سابقاً	كاملة	وبها	ورقة	تعليمات	

وإرشادات	حول	كيفية	تركيبها	واستعمالها.

 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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1.21 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Умовні позначення:
 1 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - (димові гази F)
 2 - Закрита камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера горіння
 5 - Електроди розпалювання котла і спостереження за 

полум’ям
 6 - Датчик потоку води для системи ГВП
 7 - Газовий клапан
 8 - Температурний датчик-зонд контуру ГВП
 9 - Відбір тиску позитивний сигнал
 10 - Відбір тиску негативний сигнал
 11 - Реле тиску димових газів
 12 - Витяжка димових газів
 13 - Датчик подачі
 14 - Основний обмінник

 15 - Розширювальний бак системи
 16 - Запальник
 17 - Реле тиску в системі
 18 - Клапан випуску повітря
 19 - Циркулятор котла
 20 - Обмінник води для системи ГВП
 21 - Запобіжний термостат
 22 - Клапан триходовий (моторизований)
 23 - Регульований байпас
 24 - Запобіжний клапан 3 бар
 25 - Перехідник спорожнення системи
 26 - Кран наповнення системи

 ПРИМІТКА: вузол підключення (опція)
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1.21 СКЛАДОВІ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ.

Умовні позначення:
 1 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - (димові гази F)
 2 - Закрита камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера горіння
 5 - Електроди розпалювання котла і спостереження за 

полум’ям
 6 - Датчик потоку води для системи ГВП
 7 - Газовий клапан
 8 - Температурний датчик-зонд контуру ГВП
 9 - Відбір тиску позитивний сигнал
 10 - Відбір тиску негативний сигнал
 11 - Реле тиску димових газів
 12 - Витяжка димових газів
 13 - Датчик подачі
 14 - Основний обмінник

 15 - Розширювальний бак системи
 16 - Запальник
 17 - Реле тиску в системі
 18 - Клапан випуску повітря
 19 - Циркулятор котла
 20 - Обмінник води для системи ГВП
 21 - Запобіжний термостат
 22 - Клапан триходовий (моторизований)
 23 - Регульований байпас
 24 - Запобіжний клапан 3 бар
 25 - Перехідник спорожнення системи
 26 - Кран наповнення системи

 ПРИМІТКА: вузол підключення (опція)
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1.21 KOMBİ AKSAMLARI.

Açıklamalar:
 1 - Çekme girişleri (hava A) - (Atık gaz F)
 2 - Hermetik oda
 3 – Fan
 4 - Yanma odası
 5 - Tespit ve ateşleme bujileri
 6 - Kullanım suyu akış anahtarı
 7 -  Gaz valfı
 8 - Kullanma suyu sensörü
 9 - Basınç alma noktası pozitif sinyal
 10 - Basınç alma noktası negatif sinyal
 11 - Atık gaz presostatı
 12 - Atık gaz davlumbazı

 13 - Gönderme basınç anahtarı
 14 - Ana dağıtıcı
 15 - Tesisat genleşme tankı
 16 - Brülör
 17 - Tesisat presostatı
 18 - Hava alım musluğu
 19 - Kombi pompası
 20 - Kullanma suyu eşanjörü
 21 - Güvenlik termostatı
 22 - Üç yollu valf (tahrik sistemli)
 23 - Ayarlanabilir By-pass
 24 - 3 bar güvenlik valfi
 25 - Sistem boşaltma rakoru
 26 - Tesisat dolum musluğu

 Not:  bağlama grubu (opsiyonel)
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1.21 COMPONENTES DE LA CALDERA.

Leyenda: 
 1 - Depósitos de análisis (aire A) - (humos F)
 2 - Cámara estanca
 3 - Ventilador
 4 - Cámara de combustión
 5 - Bujías de encendido y detección
 6 - Flujostato sanitario
 7 - Válvula de gas
 8 - Sonda sanitaria
 9 - Toma de presión señal positiva
 10 - Toma de presión señal negativa
 11 - Presostato de humos
 12 - Campana de humos

 13 -  Sonda de ida
 14 - Intercambiador primario
 15 -  Vaso de expansión de la instalación
 16 - Quemador
 17 - Presostato de la instalación
 18 -  Purgador
 19 - Circulador de la caldera
 20 - Intercambiador sanitario
 21 - Termostato de seguridad
 22 - Válvula de tres vías (motorizada)
 23 - By-pass regulable
 24 - Válvula de seguridad 3 bares
 25 - Racor de vaciado de la instalación
 26 - Grifo de llenado de la instalación

 Nota:  grupo de conexión (opcional)
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1.21 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОТЛА.

Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)
 2 - Закрытая камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 6 - Регулятор потока ГВС
 7 - Газовый клапан
 8 - Зонд ГВС
 9 - Вывод давления положительный сигнал
 10 - Вывод давления отрицательный сигнал
 11 - Реле давления дыма
 12 - Вытяжной кожух
 13 - Зонд подачи
 14 - Первичный теплообменник
 15 - Расширительный бак установки.

 16 - Горелка
 17 - Реле давления установки
 18 - Клапан стравливания воздуха
 19 - Циркуляционный насос котла
 20 - Теплообменник ГВС
 21 - Предохранительный термостат
 22 - Трехходовой клапан  (моторизированный)
 23 - Регулируемый байпас
 24 - Предохранительный клапан 3 бар
 25 - Соединительный патрубок слива воды из си-

стемы
 26 - Кран заполнения системы

 Примечание. блок подключения (факультативно)
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1.21 COMPOSANTS DE LA CHAUDIÈRE.

Légende :
 1 - Points de prélèvement (air A) - (fumées F)
 2 - Chambre étanche
 3 - Ventilateur
 4 - Chambre de combustion
 5 - Électrodes d'allumage et de détection
 6 - Fluxostat sanitaire
 7 - Soupape de gaz
 8 - Sonde sanitaire
 9 - Prise de pression signal positif
 10 - Prise de pression signal négatif
 11 - Pressostat fumées
 12 - Hotte des fumées

 13 - Sonde refoulement
 14 - Échangeur primaire
 15 - Vase d'expansion installation
 16 - Brûleur
 17 - Pressostat d'installation
 18 - Soupape purge d'air
 19 - Circulateur chaudière
 20 - Échangeur sanitaire
 21 - Thermostat de sécurité
 22 - Soupape 3 voies (motorisée)
 23 - Bypass réglable
 24 - Soupape de sécurité 3 bar
 25 - Raccord vidange installation
 26 - Robinet de remplissage installation

 N.B. :  groupe raccordement (option)
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1.21 BOILER COMPONENTS.

Key:
 1 - Sample points (air A) - (flue gas F)
 2 - Sealed Chamber
 3 - Fan
 4 - Combustion chamber
 5 - Ignition and detection electrodes
 6 - Domestic hot water flow switch
 7 - Gas valve
 8 - Domestic hot water probe
 9 - Positive signal pressure point
 10 -  Negative signal pressure point
 11 - Flue pressure switch
 12 - Fumes hood

 13 - Flow probe
 14 - Primary heat exchanger
 15 - System expansion vessel
 16 - Burner
 17 - System pressure switch
 18 - Vent valve
 19 - Boiler circulator pump
 20 - DHW heat exchanger
 21 - Safety thermostat
 22 - Three-way valve (motorised)
 23 - Adjustable by-pass
 24 - 3 bar safety valve
 25 - System draining fitting
 26 - System filling valve

 N.B.:  connection group (optional)
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1.21 КАМПАНЕНТЫ КАТЛА..

Умоўныя знакі:
 1 - Упускныя адтуліны (паветра A) - (дым F)
 2 - Зачыненая камера
 3 - Вентылятар
 4 - Камера згарання
 5 - Свечкі запальвання і замеру
 6 - Рэгулятар патоку ГВС
 7 - Газавы клапан
 8 - Зонд ГВС
 9 - Вывад ціску станоўчы сігнал
 10 - Вывад ціску адмоўны сігнал
 11 - Прэссастат дымавых газаў
 12 - Дымаулоўнік

 13 - Зонд падачы
 14 - Першасны цеплаабменнік
 15 - Расшыральны бак сістэмы
 16 - Гарэлка
 17 - Прэссастат сістэмы
 18 - Клапан адпампоўкі паветра
 19 - Цыркулятар катла
 20 - Абменнік ГВС
 21 - Ахоўны тэрмастат
 22 - Троххадовы клапан (матарызаваны)
 23 - Рэгулюемы байпас
 24 - Ахоўны клапан 3 бар
 25 - Кран для зліву вады з сістэмы
 26 - Кран запаўнення сістэмы

 ІЧ.В.:  блок падлучэнняў(oпцыя)
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1.21 BUXAR QAZANININ KOMPONENTLƏRI.

Açar sözlər:
 1 - Şablonlar (hava A) - (çıxan qaz F)
 2 - Möhürlü Qazan
 3 - Fen
 4 - Alışma kamerası
 5 - Yandırma və müəyyənetmə elektrodları
 6 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 7 - Qaz klapanı
 8 - Daxili qaynar su çıxışı
 9 - Müsbət siqnaı təzyiq nöqtəsi
 10 -  Mənfi siqnaı təzyiq nöqtəsi
 11 - Buxar təzyiq keçiricisi
 12 - Buxartutan
 13 - Axın borusu
 14 - İlkin istilik mübadiləçisi

 15 - Sistemin genişləndirmə çəni
 16 - Odluq
 17 - Sistem təzyiq keçiricisi
 18 - Ventilyasiya klapanı
 19 - Buxar qazanının sirkulyasiya pompası
 20 - DQS isitmə mübadiləçisi
 21 - Təhlükəsizlik termostatı
 22 - Üçmilli klapan (motorlaşdırılmış)
 23 -Tənzimlənən baypas
 24 - 3 bar təhlükəsizlik klapanı
 25 - Sistemin boşaldılmasının 

uyğunlaşdırılması
 26 - Sistemin doldurma klapanı

 Q:  birləşmə qrupu (əlavə)
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21.1  مكونات الغالية

لوحة الرموز:

 1 ـ فتحات أخذ العينات )هواء F( - )A عوادم دخانية(
 2 ـ غرفة احرتاق مغلقة

 3 ـ مروحة
 4 ـ غرفة احرتاق

 5 ـ شموع إشعال وكشف
 6 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 7 ـ صامم غاز
 8 ـ مسبار مياه

 9 ـ مفتاح ضغط إيجايب العالمة
 10 ـ مفتاح ضغط سلبي العالمة

 11 ـ مفتاح ضبط ضغط عوادم االحرتاق
 12 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق

 13 ـ مسبار دفع
 14 ـ مبادل من النوع األويل

 15 ـ وعاء توسيع الشبكة
 16 ـ موقد

 17 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة
 18 ـ صامم تنفيس للهواء

 19 ـ دوار ضخ خاص بالغالية
 20 ـ مبادل تدفق املياه العادية

 21 ـ ترموستات أمان
 22 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(

 23 ـ ممر فرعي قابل للضبط
 24 ـ صامم أمان 3 بار.

 25 ـ وصلة تفريغ الشبكة
 26 ـ صنبور ملء الشبكة

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

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що зазна-
чені в посібнику з експлуатації й монтажу, 
а також всієї іншої діючої документації, і 
приписів щодо виконання оглядів і техоб-
слуговування.
 Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas 
та його транспортувальна упаковка здебіль-
шого складаються з матеріалів, які придатні 
до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, 
а також приналежності не належать до побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: для збереження цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки, що притаманні котлу, необхідно 
здійснювати технічне обслуговування раз 
на рік, як зазначено в розділі щодо “щоріч-
ного огляду та технічного обслуговування 

пристрою”, у відповідності з діючими на-
ціональними, регіональними і місцевими 
положеннями. Щорічне технічне обслугову-
вання є необхідною умовою для підтримання 
дії гарантії від Immergas. Ми рекомендуємо 
укладати річні контракти на чистку і технічне 
обслуговування із професіональним, кваліфі-
кованим персоналом.

2.5 ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випарову-
вань від плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димо-
вих газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концен-
тричний термінал впуску повітря/випуску 
димових газів (в разі його наявності) ніколи 
не був закритий, навіть тимчасово.
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 проведенні будівельних робіт або тех-
нічного обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте ква-
ліфікованого фахівця для перевірки роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин в приміщенні, де 
знаходиться котел.

2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

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

температури в режимі ГВП
 4 - Кнопка (-) для зменшення 

температури в режимі ГВП

 5 - Кнопка (+) для збільшення темпера-
тури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення темпера-
тури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикація температури та код 

помилок

 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Зима
 13 - Літо
 14 - Вихідна потужність
 15 - Присутність полум'я
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2 ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУ-
АТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

Котли опалювальні газові Immergas скон-
струйовані відповідно загальновизнаних 
правил техніки безпеки. При неналежному 
використанні або використанні не за при-
значенням, може виникати небезпека для 
здоров’я та життя користувача або третіх 
осіб, а також небезпека руйнування приладів 
і інших матеріальних цінностей.
Котли опалювальні газові використовуються 
лише для замкнутих систем водяного опа-
лення та підігріву сантехнічної води. Інше 
використання, або таке, що виходить за його 
межі, важається використанням не за призна-
ченням. За можливі ушкодження в наслідок 
використання не за призначенням виробник/
постачальник відповідальності не несе. Весь 
ризик лежить тільки на користувачі.
До використання за призначенням належить 
також дотримання правил безпеки, що зазна-
чені в посібнику з експлуатації й монтажу, 
а також всієї іншої діючої документації, і 
приписів щодо виконання оглядів і техоб-
слуговування.
 Увага!
Будь-яке неправильне використання за-
боронене.

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опа люв а льні  га з ові  ТМ Immergas 
повинні  т ранспорт у в атись в  оригіна ль-
ній  у па ковці  в і дпові дно  до  пр а ви л ,  що 
з а значені  на  упаковці  з а  допомогою між-

народних с т андартизов аних піктограм.
Те м п е р ат у р а  з ов н і ш н ь ог о  п ов і т ря  п ри 
т ра нспорт у в а нні  повинна бу ти в ід  -  40 
д о  + 4 0  ° С .  Та к  я к  в с і  ко тл и  п р ох од я т ь 
конт роль функціонув ання,  то наявніс ть 
не  великої  кількос ті  води в  теплоо бмін-
ник у  ц і лком мож лив е .  При до т рима нні 
правил т ранспорт ув ання наявна вода не 
призводить до виход у з  ла д у у злів  котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

Ваш газовий опалювальний котел Immergas 
та його транспортувальна упаковка здебіль-
шого складаються з матеріалів, які придатні 
до вторинного використання.

Котел.
Ваш газовий опалювальний котел Immergas, 
а також приналежності не належать до побу-
тових відходів. Простежте за тим, щоб старий 
котел і, можливо, наявні приналежності, були 
належним чином утилизовані.
Упаковка
Утилізацію транспортувальної упаковки 
надайте спеціалізованому підприємству, що 
встановило котел.

Увага!
Будь ласка, дотримуйтесь встановлених зако-
ном діючих внутрішньодержавних приписів.

2.4 ПРИБИРАННЯ, ЧИСТКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Увага: для збереження цілісності котла, його 
експлуатаційних характеристик, надійності 
та безпеки, що притаманні котлу, необхідно 
здійснювати технічне обслуговування раз 
на рік, як зазначено в розділі щодо “щоріч-
ного огляду та технічного обслуговування 

пристрою”, у відповідності з діючими на-
ціональними, регіональними і місцевими 
положеннями. Щорічне технічне обслугову-
вання є необхідною умовою для підтримання 
дії гарантії від Immergas. Ми рекомендуємо 
укладати річні контракти на чистку і технічне 
обслуговування із професіональним, кваліфі-
кованим персоналом.

2.5 ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випарову-
вань від плити для приготування їжі.
Забороняється користуватися котлом дітям 
та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димо-
вих газів (в разі його наявності), оскільки він 
нагрівається до високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концен-
тричний термінал впуску повітря/випуску 
димових газів (в разі його наявності) ніколи 
не був закритий, навіть тимчасово.
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 проведенні будівельних робіт або тех-
нічного обслуговування поблизу димаря або 
пристроїв димовидалення вимкніть котел. 
Після завершення таких робіт викличте ква-
ліфікованого фахівця для перевірки роботи 
трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його 
частини легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати резервуари від 
легкозаймистих речовин в приміщенні, де 
знаходиться котел.

2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

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

температури в режимі ГВП
 4 - Кнопка (-) для зменшення 

температури в режимі ГВП

 5 - Кнопка (+) для збільшення темпера-
тури води в системі

 6 - Кнопка (-) для зменшення темпера-
тури води в системі

 7 - Манометр котла
 8 - Робота в режимі ГВП
 9 - Індикація температури та код 

помилок

 10 - Одиниця виміру
 11 - Робота в режимі опалення
 12 - Зима
 13 - Літо
 14 - Вихідна потужність
 15 - Присутність полум'я
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2 KULLANIM VE BAKIM 
TALİMATLARI

2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: kombi sağlamlığını korumak ve kombiyi 
farklı kılan güvenlik, verim ve güvenilirlik özel-
liklerinin zaman içinde değişmeden korunması 
için, en azından yılda bir kez geçerli olan ulusal, 
bölgesel veya yerel imha etme kurallarına uygun 
olarak "cihazın yıllık kontrol ve bakımı" ile ilgili 
noktada belirtilen şekilde bir bakım gerçekleş-
tirilmelidir. Yıllık bakım  Immergas geleneksel 
garanti için esastır . Bölgenizdeki yetkili tek-
nisyen ile senelik bakım ve temizlik kontratı 
düzenlemenizi tavsiye ederiz Bakım antlaşması 
için 444 88 22 nolu IMMERGAS çağrı merkezi 
telefonunu arayabilirsiniz..

2.2 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce kulla-
nımını yasaklayınız.
Atık gaz tahliye terminalini (mevcut ise) erişe-
bileceği yüksek sıcaklıktan dolayı ellemeyiniz ;
Güvenliğin temini amacıyla eşmerkezli hava 
emiş ve atık gaz tahliye terminalinin (eğer mev-
cutsa), geçici süreli olsa dahi, tıkalı olmadığını 
kontrol ediniz.

Kombinin bir süreliğine devre dışı bırakılmasına 
karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:
a) antifriz kullanılmayan durumlarda tesisat 

suyunu boşaltın;
b) elektrik, su ve gaz beslemelerini kesin.
Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatınız ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kombinin kontrol edilmesini 
temin ediniz.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler kullanarak 
cihaz temizliği yapmayınız.
Kombi cihazının monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan ve tutuşan ürünler ihtiva eden 
kaplar ve maddeler bırakmayınız.

• Dikkat: her türlü elektrikli aletin kullanılması 
aşağıdaki temel kurallara uyulmasını gerektirir:

- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veya nemli 
vaziyette tutmayın; ayakkabısız ve yalın ayak 
tutmayın.

- Elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz, cihazı 
harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, 
vs.) maruz bırakmayınız;

- cihazın güç kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

- kablonun hasar görmesi durumunda, kombiyi 
kapatın, cihazı kullanmayın ve kablonun yenisi 
ile değiştirilmesi amacıyla mesleki açıdan uz-
man bir kişiye baş vurun;

- cihazın uzun süreli olarak kullanılmaması du-
rumunda elektrik şalterinin kapatılması tavsiye 
edilir.

2.3 KUMANDALAR PANELİ.

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 sıcaklığının yükseltilmesi 
için düğme (+)

 6 - Tesisat suyu sıcaklığının azaltılması için 
düğme (-)

 7 - Kombi manometresi
 8 - Kullanma suyu fonksiyonu
 9 - Sıcaklık 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: para conservar la integridad de la 
caldera y mantener inalteradas en el tiempo las 
características de seguridad, rendimiento y fiabi-
lidad que la distinguen, es necesario realizar un 
mantenimiento con frecuencia al menos anual, 
según lo reproducido en el punto correspondien-
te al "control y mantenimiento anual del aparato", 
en el respeto de las disposiciones nacionales, 
regionales o locales vigentes. El mantenimiento 
anual es indispensable para la validez de la garan-
tía convencional Immergas. Sugerimos estipular 
contratos anuales de limpieza y mantenimiento 
con su técnico profesional de zona.

2.2 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.
No toque el terminal de evacuación de humos 
(si existe) pues alcanza una temperatura muy 
elevada.
Para mayor seguridad, controle que el terminal 
concéntrico de aspiración- aire/descarga-humos 
(si está presente) no esté obstruido ni siquiera 
provisionalmente.

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.

• 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 mo-
jadas 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 alimen-
tación 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 situado 
situado antes de la entrada del aparato.

2.3 PANEL DE CONTROL.

Leyenda: 
 1 - Pulsador de Reset
 2 - Pulsador de Stand-by / Verano / 

Invierno
 3 - Pulsador (+) para aumentar la tempe-

ratura del agua sanitaria
 4 - Pulsador (+) para disminuir la tempe-

ratura 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 ТЕХОБ-
СЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание! В целях сохранения целостности 
котла и чтобы характеристики безопасно-
сти, производительности и надёжности не 
менялись со временем, необходимо прово-
дить техобслуживание не реже одного раза 
в год, согласно указаниям, приведённым в 
пункте "ежегодная проверка и техобслужи-
вание котла", с соблюдением действующих 
государственных, региональных и местных 
положений. Ежегодное техобслуживание 
необходимо для действительности гарантии 
Immergas. Мы рекомендуем вам заключить 
договор на ежегодное проведение работ по 
чистке и техобслуживанию с квалифициро-
ванным персоналом.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной котел не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающе-
гося с кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация котла детьми и 
лицами, не имеющими опыта работы с по-
добными устройствами.
Не трогать трубу дымоудаления (если 
существует) так как достигает высоких 
температур;

В целях безопасности, проверить, что кон-
центрический выход всасывания воздуха/
дымоудаления  (если имеется в наличии), не 
загорожен даже временно.
При временном отключении котла необ-
ходимо:
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 вбли-
зи воздуховодов или устройств дымоудале-
ния и их комплектующих, следует выключить 
агрегат и по завершении работ поручить 
квалифицированному специалисту проверку 
функционирования этих воздуховодов или 
устройств.
Не производите чистку агрегата или его ча-
стей легко воспламеняющимися веществами.
Не оставляйте огнеопасные вещества или 
содержащие их емкости в помещении, в 
котором установлен котел.

• Внимание!  Эксплуатация любого устрой-
ства, потребляющего электроэнергию, 
подразумевает соблюдение некоторых 
фундаментальных норм:

- нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя 
делать прикасаться к нему, если вы стоите 
на полу босыми ногами.

- нельзя дергать за электрические кабели; 
не допускайте, чтобы агрегат подвергался 
воздействию атмосферных агентов (дождь, 
солнце и т.д.);

- шнур электропитания не должен заменять-
ся пользователем самостоятельно;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и  для замены кабеля обращай-
тесь исключительно к квалифицированно-
му специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользо-
вании агрегата в течение продолжительного 
времени, выключите рубильник электропи-
тания, установленный на входе прибора.

2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Кнопка Сброса
 2 - Кнопка Стендбай/Лето/Зима
 3 - Кнопка (+) для увеличения темпе-

ратуры ГВС
 4 - Кнопка (-) для уменьшения темпе-

ратуры ГВС

 5 - Кнопка (+) для увеличения темпер-
туры воды отопительной системы

 6 - Кнопка (-) для уменьшения темпер-
туры воды отопительной системы

 7  -  Манометр котла
 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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2 INSTRUCTIONS D'USAGE 
ET D'ENTRETIEN

2.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Attention : pour préserver l'intégrité de la 
chaudière et maintenir inaltérées dans le temps 
les caractéristiques de sécurité, le rendement 
et la fiabilité qui distinguent la chaudière, il est 
nécessaire d'effectuer un entretien au moins une 
fois par an, selon ce qui est indiqué au point relatif 
au « contrôle et entretien annuel de l'appareil » 
conformément aux dispositions nationales, ré-
gionales ou locales en vigueur. L'entretien annuel 
est indispensable pour la validité de la garantie 
conventionnelle Immergas. Nous suggérons de 
stipuler des contrats annuels de nettoyage et 
d'entretien avec une entreprise professionnel-
lement qualifiée.

2.2 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.
Ne pas exposer la chaudière suspendue aux 
vapeurs directes des plans de cuisson.
Interdire l'utilisation de la chaudière aux enfants 
et aux personnes inexpérimentées.
Ne pas toucher le terminal d'évacuation des fu-
mées (si présent), à cause des hautes températures 
qu'il peut atteindre ;
Pour la sécurité, vérifier que le terminal 
concentrique d'aspiration-air/évacuation-fu-
mées (si présent), ne soit pas obstrué même 
provisoirement.
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'ap-
pareil.

• 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 atmosphériques 
(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 per-
sonnel 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'alimenta-
tion situé en amont de l'appareil.

2.3 PANNEAU DE COMMANDES.

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

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

température de l'eau sanitaire

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

 6 - Bouton (-) pour diminuer la 
température 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 USE AND MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Attention: to preserve the boiler's integrity 
and keep the safety features, performance and 
reliability, which distinguish it, unchanged over 
time, you must at least execute maintenance 
operations on a yearly basis in compliance 
with what is stated in the relative point at “an-
nual check and maintenance of the appliance”, 
in compliance with national, regional, or local 
standards in force. Annual maintenance is es-
sential to validate the conventional warranty of 
Immergas. We recommend stipulating a yearly 
cleaning and maintenance contract with profes-
sionally qualified personnel.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from cooking hobs.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
Do not touch the flue gas exhaust terminal (if pre-
sent) due to the high temperatures it can reach;
For safety purposes, check that the concentric 
air intake/flue exhaust terminal (if fitted), is 
not blocked.

If temporary shutdown of the boiler is required, 
proceed as follows:
a) drain the heating system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.
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 opera-
tions 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.

• Attenzione: the use of components involving 
use of electrical power requires some funda-
mental 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 appli-
ance 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 
upstream of the appliance.

2.3 CONTROL PANEL.

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 I 
ТЭХАБСЛУГОЎВАННЮ

2.1 ЧЫСТКА І ТЭХАБСЛУГОЎВАННЕ.
Увага: для захавання цэласнасці катла 
і нязменнасці характарыстык бяспекі, 
пра д укты ўнасці  і  на дз ейнасці ,  якія 
адзначаюць кацёл, з цягам часу, неабходна 
а ж ы ц ц я ўл я ц ь  т эх а б с л у г о ў в а н не  я к 
мінімум з гадавой перыядычнасцю паводле 
адпаведнага пункта “штогадовая праверка 
і тэхабслугоўванне прыстасавання”, а 
таксама ў адпаведнасці з дзяржаўнымі, 
рэгіянальнымі і мясцовымі дзеючымі 
палажэннямі. Штогадовае тэхабслугоўванне 
абавязкова для захавання дзейснасці гарантыі 
Immergas. Рэкамендуем вам заключаць 
дагавор на правядзенне работ па чыстцы 
і тэхабслугоўванню з кваліфікаванымі 
спецыялістамі.

2.2 АГУЛЬНЫЯ ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ 
БЯСПЕКІ.

Не падвяргаць насценны кацёл прамому 
ўздзеянню пара ад варачных паверхняў. 
Забараняць выкарыстоўваць кацёл дзецям і 
асобам, не маючым адпаведных ведаў па яго 
эксплуатацыі. Не чапаць тэрмінал эвакуацыі 
дымавых газаў (калі маецца ў наяўнасці) 
з-за высокіх дасягальных тэмператур; З 
мэтай бяспекі праверыць, што кааксіяльны 
тэрмінал забору паветра/ дымавыдалення 
(калі маецца ў наяўнасці), не загароджаны 
нават часова.

К а л і  п р ы н я т а  р а ш э н н е  ч а с о в а  н е 
выкарыстоўваць кацёл, трэба:
a) зліць ваду з сістэмы за выключэннем 

в ы п а д к у ,  к а л і  п р а д у г л е д ж а н а 
выкарыстанне антыфрызу;

b) а д к л ю ч ы ц ь  п р ы с т а с а в а н н е  а д 
электрасілкавання, водазабеспячэння і 
падачы газу.

У  в ы п а д к у  п р а в я д з е н н я  р а б о т  ц і 
тэхабслугоўвання структур, размешчаных 
зблізку труб ці механізмаў адводу дымавых 
г а з аў  і  іх  кампа нент аў,  а дк лючыць 
прыстасаванне і па завяршэнні работ 
даручыць праверку функцыянавання труб 
ці механізмаў кваліфікаванаму персаналу. 
Не праводзіць чыстку прыстасавання 
ці яго кампанентаў пры дапамозе лёгка 
ўзгаральных рэчываў. Не пакідаць ёмістасці 
і лёгка ўзгаральныя рэчывы ў месцы, дзе 
ўстаноўлена прыстасаванне.

• Увага: выкарыстанне прыстасавання, 
якое расходуе электраэнергію, патрабуе 
выканання асноўных норм, у прыватнасці:

- нельга дакранацца прыстасавання мокрымі 
ці вільготнымі часткамі цела; не дакранацца 
аголенымі нагамі.

- не нацягваць электрычныя кабелі, не 
пакідаць прыс тасаванне а дкрытым 
атмасферным уздзеянням (дажджу, сонцу 
і г.д.);

- токаправодзячы кабель прыстасавання не 
павінен замяняцца самім карыстачом;

- у  в ы п а д к у  п а ш код ж а н н я  к а б е л я , 
выключыць прыстасаванне і звярнуцца 
выключна да кваліфікаванага спецыяліста 
для яго замены;

- калі прымаецца рашэнне не выкарыстоўваць 
прыстасаванне на працягу доўгага часу, 
своечасова адключыць выключальнік 
электрасілкавання звонку прыстасавання.

2.3 ПАНЭЛЬ КІРАВАННЯ.

Умоўныя знакі:
 1 - Кнопка Reset (скід)
 2 - Кнопка Stand-by (Чаканне) / Лета / 

Зіма
 3 - Кнопка (+) для павелічэння  

тэмпературы  вады для бытавых 
патрэб

 4 - Кнопка (-) для паніжэння тэмпературы  
вады для бытавых патрэб

 5 - Кнопка (+) для павелічэння 
тэмпературывады для прыбору

 6 - Кнопка (-) для паніжэння 
тэмпературы вады для прыбору

 7 - Манометр катла
 8 - Работа ГВС
 9 - Адлюстраванне тэмпературы і код 

няспраўнасці

 10 - Адзінка вымярэння
 11 - Работа ацяплення
 12 - Зіма
 13 - Лета 
 14 - Магутнасць 
 15 - Наяўнасць полымя
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2 İSTIFADƏ VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT QAYDALARI

2.1 TƏMIZLƏMƏ VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT.

Diqqət: buxar qazanının bütövlüyünü saxlamaq 
və zamanla dəyişməyən təhlükəsizliyi, iş və 
uyğunluğu təmin etmək üçün siz qüvvədə olan 
yerli, regional və milli standarlarda və "illik 
yoxlama və texniki təmir" bölməsində qeyd 
edilənlərə əsasən  ən azı ildə bir dəfə texniki-
təmin əməliyyatları keçirməlisiniz.  İllik texniki 
xidmət Immergas zəmanətinin təsdiqlənməsi 
üçün vacibdir. Biz sahə işçinizlə əlaqədə illik 
təmizləmə və texniki xidmətin keçirilməsini 
məsləhət görürük. 

2.2 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.
Yüksək temperaturun ola bilməsi səbəbindən 
qaz çıxışı terminalına (əgər varsa) toxunmayın.
Təhlükəsizlik məqsədi üçün konsentrik hava 
giriş/çıxış terminalının bağlanmasını yoxlayın.
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.

• 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.

2.3 İDARƏETMƏ PANELI.

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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21.1  مكونات الغالية

لوحة الرموز:

 1 ـ فتحات أخذ العينات )هواء F( - )A عوادم دخانية(
 2 ـ غرفة احرتاق مغلقة

 3 ـ مروحة
 4 ـ غرفة احرتاق

 5 ـ شموع إشعال وكشف
 6 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 7 ـ صامم غاز
 8 ـ مسبار مياه

 9 ـ مفتاح ضغط إيجايب العالمة
 10 ـ مفتاح ضغط سلبي العالمة

 11 ـ مفتاح ضبط ضغط عوادم االحرتاق
 12 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق

 13 ـ مسبار دفع
 14 ـ مبادل من النوع األويل

 15 ـ وعاء توسيع الشبكة
 16 ـ موقد

 17 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة
 18 ـ صامم تنفيس للهواء

 19 ـ دوار ضخ خاص بالغالية
 20 ـ مبادل تدفق املياه العادية

 21 ـ ترموستات أمان
 22 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(

 23 ـ ممر فرعي قابل للضبط
 24 ـ صامم أمان 3 بار.

 25 ـ وصلة تفريغ الشبكة
 26 ـ صنبور ملء الشبكة

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

انتبه: للحفاظ	على	سالمة	الغالية	والحفاظ	على	خصائص	
السالمة	واألداء	والموثوقية	على	مر	الزمن	والتي	تميز	
الغالية	من	الضروري	إجراء	الصيانة	على	األقل	سنويا،	
كما	هو	مذكور	في	النقطة	المتعلقة	بـ	"الفحص	والصيانة	

السنوية	للجهاز	"وفقا	لألنظمة	الوطنية	أو	اإلقليمية	أو	المحلية	
السارية.		الصيانة	السنوية	ضرورية	لسريان	الضمان	القياسي	

من	Immergas.	نقترح	بإجراء	عقود	سنوية	للنظافة	
والصيانة	مع	الفني	المختص.

2.2  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.
ال	تقم	بلمس	وصلة	التمرير	الخاصة	بإخراج	عوادم	االحتراق	
)في	حالة	وجودها(	حيث	قد	تصل	درجة	حرارتها	لمعادالت	

عالية؛
لذلك	بهدف	توفير	عنصري	األمن	والسالمة،	يجب	التأكد	
دائماً	من	عدم	وجود	أي	إنسدادات	أو	غلق	حتى	وإن	كانت	
مؤقتة	في	وصلة	التمرير	متحدة	المركز	الخاصة	بشفط	
الهواء\التخلص	من	عوادم	االحتراق	)في	حالة	وجودها(.

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.

	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	
المثبتة	قبل	الجهاز.

3.2. لوحة األوامر التشغيلية.

لوحة الرموز:

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

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

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

 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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Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01 Блокування через від-
сутність запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої води або опалення приміщення 
не вмикається в зазначений термін часу. При першому вмиканні або 
вмиканні після тривалого простою пристрою може виникнути необхід-
ність у виводі його з “блокування вмикання”.

Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

02
Блокування запобіж-
ного термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце надмірне 
внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

03 Несправність термоста-
ту димових газів Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до типу 
котла, що використовується. Якщо необхідно, 
натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

05
Несправність датчика 
на прямій лінії системи 
опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі. Котел не вмикається (1).

06
Несправність датчика 
в контурі сантехнічної 
води для ГВП

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC сантехнічної води для 
ГВП В такому разі вимикається також функція антифризу.

Котел продовжує виробляти гарячу сантехніч-
ну воду, але зі зниженою продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявляється тиск води в контурі опалення, достатній для забезпечення 
правильної роботи котла.

Перевірити за манометром котла, щоб тиск в 
системі складав від 1 до 1,2 бар, при необхідно-
сті відновити необхідний рівень тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або вентилятора.

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, 
щоб прибігати до перезапуску "Reset" (1).

20 Блокування перешкоди 
полум'я

- Виникає у випадку дисперсії у контурі зчитування або несправності 
контролю за полум'ям. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

24 Несправність клаві-
атури Плата виявляє сигнал про несправність кнопкової панелі.

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, 
щоб прибігати до перезапуску "Reset" (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад,  Служба технічної допомоги Immergas).

• Увага: використання будь-якого пристрою, 
що живиться від електричної енергії, вима-
гає дотримання певних фундаментальних 
правил, серед яких:

- не торкатися пристрою мокрими та воло-
гими частинами тіла; не торкатися приладу 
босоніж.

- не тягнути за електричний провід, не зали-
шати прилад під прямою дією атмосферних 
явищ (дощ, сонце і т.д..);

- користувач не повинен замінювати кабель 
живлення пристрою;

- у разі пошкодження кабелю живлення 
вимкнути пристрій і звернутися виключно 
до уповноваженого кваліфікованого персо-
налу з запитом щодо його заміни;

- в разі довготривалого невикористання при-
строю слід вимкнути електричний вимикач 
живлення

Увімкнення котла. Перед увімкненням котла 
необхідно заповнити систему водою, переві-
ряючи, щоб стрілка манометра (7) вказувала 
на значення у межі між 1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на 

лінії перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 ПРИМІТКА: кнопку (2) необхідно утри-

мувати натисненою протягом часу, достат-
нього для виконання переходу на функцію 
очікування (Stand-by) (  ), літо (  ) або 
зима (  ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати пе-
рехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).

Після вибору роботи в положенні зима (
) температура води в системі регулюється 
кнопками (5-6), тоді як для регулювання 
температури сантехнічної води використо-
вуються ті ж кнопки (3-4), натискаючи (+) 
температура підвищується, натискаючи (-) 
зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опалення або гарячої 
води), котел переходить в режим  «очікуван-
ня», який еквівалентний режиму роботи кот-
ла без полум’я. Кожного разу при включенні 
пальника на дисплеї відображається умовна 
позначка (15) присутності полум’я.

2.7 СИГНАЛИ ПОЛОМОК ТА 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У випадку несправностей на дисплеї почер-
гово з’являється літера «E» та відповідний 
код помилки. Коди помилок перераховані у 
наступній таблиці.
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Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

01 Блокування через від-
сутність запалювання

Котел у разу запиту нагрівання гарячої води або опалення приміщення 
не вмикається в зазначений термін часу. При першому вмиканні або 
вмиканні після тривалого простою пристрою може виникнути необхід-
ність у виводі його з “блокування вмикання”.

Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

02
Блокування запобіж-
ного термостату (при 
перевищенні заданої 
температури).

Під час роботи системи у нормальному режимі, якщо має місце надмірне 
внутрішнє нагрівання котла, він переходить в режим блокування. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

03 Несправність термоста-
ту димових газів Неправильне налаштування параметру P14 (Парагр. 3.7). 

Налаштувати параметр P14 відповідно до типу 
котла, що використовується. Якщо необхідно, 
натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

05
Несправність датчика 
на прямій лінії системи 
опалення

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC подачі. Котел не вмикається (1).

06
Несправність датчика 
в контурі сантехнічної 
води для ГВП

Плата подає сигнал про аномалію на датчику NTC сантехнічної води для 
ГВП В такому разі вимикається також функція антифризу.

Котел продовжує виробляти гарячу сантехніч-
ну воду, але зі зниженою продуктивністю (1).

10 Недостатній тиск у 
контурі опалення

Не виявляється тиск води в контурі опалення, достатній для забезпечення 
правильної роботи котла.

Перевірити за манометром котла, щоб тиск в 
системі складав від 1 до 1,2 бар, при необхідно-
сті відновити необхідний рівень тиску.

11 Несправність реле 
тиску димових газів Виникає у випадку поломки реле тиску димових газів або вентилятора.

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, 
щоб прибігати до перезапуску "Reset" (1).

20 Блокування перешкоди 
полум'я

- Виникає у випадку дисперсії у контурі зчитування або несправності 
контролю за полум'ям. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

24 Несправність клаві-
атури Плата виявляє сигнал про несправність кнопкової панелі.

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, 
щоб прибігати до перезапуску "Reset" (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад,  Служба технічної допомоги Immergas).

• Увага: використання будь-якого пристрою, 
що живиться від електричної енергії, вима-
гає дотримання певних фундаментальних 
правил, серед яких:

- не торкатися пристрою мокрими та воло-
гими частинами тіла; не торкатися приладу 
босоніж.

- не тягнути за електричний провід, не зали-
шати прилад під прямою дією атмосферних 
явищ (дощ, сонце і т.д..);

- користувач не повинен замінювати кабель 
живлення пристрою;

- у разі пошкодження кабелю живлення 
вимкнути пристрій і звернутися виключно 
до уповноваженого кваліфікованого персо-
налу з запитом щодо його заміни;

- в разі довготривалого невикористання при-
строю слід вимкнути електричний вимикач 
живлення

Увімкнення котла. Перед увімкненням котла 
необхідно заповнити систему водою, переві-
ряючи, щоб стрілка манометра (7) вказувала 
на значення у межі між 1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран, що встановлено на 

лінії перед котлом.
- Натиснути на кнопку (2), щоб перевести 

котел у режим літо ( ) або зима ( ).
 ПРИМІТКА: кнопку (2) необхідно утри-

мувати натисненою протягом часу, достат-
нього для виконання переходу на функцію 
очікування (Stand-by) (  ), літо (  ) або 
зима (  ).

 Увага: після виконання кожного переходу 
кнопку слід відпустити, щоб виконати пе-
рехід на наступну функцію.

Після вибору роботи в положенні Літо ( ), 
температура сантехнічної води регулюється 
кнопками (3-4).

Після вибору роботи в положенні зима (
) температура води в системі регулюється 
кнопками (5-6), тоді як для регулювання 
температури сантехнічної води використо-
вуються ті ж кнопки (3-4), натискаючи (+) 
температура підвищується, натискаючи (-) 
зменшується.

З цього моменту котельний агрегат працює 
в автоматичному режимі. В разі відсутності 
потреби в нагріванні (опалення або гарячої 
води), котел переходить в режим  «очікуван-
ня», який еквівалентний режиму роботи кот-
ла без полум’я. Кожного разу при включенні 
пальника на дисплеї відображається умовна 
позначка (15) присутності полум’я.

2.7 СИГНАЛИ ПОЛОМОК ТА 
НЕСПРАВНОСТЕЙ.

У випадку несправностей на дисплеї почер-
гово з’являється літера «E» та відповідний 
код помилки. Коди помилок перераховані у 
наступній таблиці.

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 P
ER

SO
N

EL
İ

Kombinin 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.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu 

açınız.
- Düğmeye (2) basın ve kombiı 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 kombi otomatik olarak çalışır. 
Isı talebi yoksa (kullanma suyu veya ısıtma), aynı 
şekilde alevsiz beslemeli kombi durumunda 
olduğu gibi kombi kendini bekleme konumuna 
getirir. Brülörün her yanışında gösterge üzerinde 
alev mevcudiyetini gösteren ilgili sembol (15) 
görüntülenir.

2.4 HATA VE ARIZA HALLERİNİN 
BİLDİRİLMESİ.

Arıza durumunda ekranda yapılan hata koduna 
göre alternatif olarak “E” harfi belirir Hata kod-
ları aşağıdaki tabelada listelenmiştir.

Hata 
kodu

İşaretlenmiş anor-
mallik Nedeni Kombi durumu/ Çözüm

01 Ateşleme eksikliği 
engeli

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda 
önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez 
ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra 
“ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması 
gerekebilir.

Reset (1) düğmesine basın.

02
Emniyet termostatı 
arızası (aşırı ısınma-
dan ötürü)

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride 
aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü durur. Reset (1) düğmesine basın.

03 Atık gaz termostatın-
da arıza P14 parametresi hatalı ayarlama (Parag. 3.7). 

Kullanımdaki kombi türüne göre P14 para-
metresini ayarlayın. Eğer gerekiyorsa, Reset 
(1) düğmesine basın.

05 Çıkış sensöründe 
arıza Bağdaştırıcı bir anomali tespit eder akış NTC sondasında. Kombi çalışmıyor (1).

06 Kullanma suyu sensö-
ründe arıza

Elektronik kart sıcak kullanım suyu hattı NTC sensöründ bir anor-
mallik tespit etmiştir. Bu durumda da donmaya karşı koruma işlevi 
devreden çıkmıştır!.

Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam 
eder fakat iyi verim alınamaz (1).

10 Tesisat basıncı yetersiz Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç 
tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin manometresini kontrol ediniz, 
doğru basınç değerinin 1÷1,2 bar arasında 
olması gerekmektedir, gerekli olması halinde 
doğru basıncı sağlayınız.

11 Atık gaz pressosatında 
arıza Atık gaz basınç şalteri ve vantilatör arızası durumunda görülür.

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1).

20 Parazit alev engelleme - Gösterge devresinin dağılması veya alev kontrol anormalliklerinde 
görülür. Reset (1) düğmesine basın.

24 Tuş takımı anormal-
liği Kart tuş takımında bir arıza tespit eder.

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1).

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
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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.

2.4 INDICACIONES DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

En caso de anomalía en la pantalla aparece la letra 
“E” alternativamente al correspondiente código 
de error intervenido. Los códigos de error están 
enumerados en la tabla siguiente.

Códi-
go de 
Error

Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

01 Bloqueo por fallo de 
encendido

La caldera en caso de solicitud de calefacción ambiente o de produc-
ción de agua caliente sanitaria no se enciende en el tiempo predetermi-
nado. En el primer encendido o después de un período prolongado de 
inactividad del aparato puede que sea necesario eliminar un bloqueo.

Presione el pulsador de Reset (1).

02
Bloqueo por termos-
tato de seguridad 
(sobretemperatura)

Durante el régimen normal de funcionamiento, si se produce, por 
causa de una anomalía, un excesivo sobrecalentamiento interno, la 
caldera efectúa un bloqueo. 

Presione el pulsador de Reset (1).

03 Anomalía del termos-
tato de humos. Configuración errónea del parámetro P14 (Aptdo. 3.7). 

Configure el parámetro P14 según el tipo 
de caldera en uso. Si es necesario, presione 
el pulsador de Reset (1).

05 Anomalía de la sonda 
de ida La tarjeta detecta una anomalía en la sonda NTC ida. La caldera no arranca (1).

06 Anomalía de la sonda 
sanitaria

La tarjeta detecta una anomalía en la sonda NTC sanitario. En este 
caso además se prohíbe la función antihielo

La caldera continúa produciendo agua 
caliente sanitaria pero con un nivel de pres-
taciones inferior al óptimo (1)

10 Presión de instalación 
insuficiente

La presión detectada del agua en el circuito de calefacción no es 
suficiente para garantizar el funcionamiento correcto de la caldera.

Compruebe en el manómetro de la caldera que la 
presión de la instalación se encuentre entre 1÷1,2 
bar y de ser necesario restaure la presión correcta.

11 Anomalía del presos-
tato de humos

Se produce en el caso de avería del presostato de humos o del ven-
tilador.

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad 
de reiniciarla (1).

20 Bloqueo de la llama 
parásita

- Se produce en caso de dispersión del circuito de detección o anomalía 
en el control de la llama. Presione el pulsador de Reset (1).

24 Anomalía en el 
teclado La tarjeta detecta una anomalía en el cuadro de mandos.

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad 
de reiniciarla (1).

(1) Si el bloqueo o  la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas)
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Включение котла. Перед включением убе-
дитесь, что в систему залита вода - стрелка 
манометра (7) должна показывать величину 
между 1  ÷ 1,2 бар.
- Открыть вентиль подачи газа на входе 

котла.
- Нажать кнопку (2) и установить котел на 

Летний ( ) или Зимний ( ) режим рабо-
ты.

 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, котел работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии 
запроса тепла (отопления или производства 
горячей воды), котел переходит в состояние 
“ожидания” то есть на котел подается пита-
ние, но отсутствует пламя. Каждый раз при 
зажигании горелки, на дисплее отобража-
еться соотвествующи символ (15) наличия 
пламени.

2.4 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

В случае неисправности на дисплее появляет-
ся буква "Е", чередующаяся с соответствую-
щим кодом ошибки. Коды ошибок приведены 
в следующей таблице.

Код 
Ошиб-

ки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

01
Блокировка по при-
чине неудавшегося 
зажигания

Котёл, в случае заявки на отопление помещения или производ-
ства ГВС, не включается в установленное время. При первом 
включении агрегата или после его продолжительного простоя 
может потребоваться устранение блокировки.

Нажать на кнопку Сброса (1).

02
Блокировка предо-
хранительного тер-
мостата (перегрев)

Во время нормального режима работы, если при неполадке по-
является внутренний перегрев, котел блокируется по перегреву. Нажать на кнопку Сброса (1).

03 Неполадка термоста-
та выхлопных газов Неправильная настройка параметра Р14 (параг. 3.7). 

Настроить параметр Р14 в зависимости 
от используемого котла. При необходи-
мости нажать на кнопку Сброса (1).

05 Неисправность 
датчика подачи Плата обнаруживает неполадку на датчике NTC на подаче. Котел не запускается (1).

06 Неисправность 
зонда ГВС

Плата обнаружила неполадку на датчике NTC на горячем 
водоснабжении. В этом случае также не может быть запущена 
защитная функция от замерзания.

Котёл продолжает производить ГВС, но 
не достигая оптимальных эксплуатаци-
онных показателей (1).

10 Недостаточное дав-
ление в системе

Давления воды в системе отопления недостаточно для гаранти-
рования правильной работы котла.

Убедиться с помощью манометра котла, 
что давление в системе находится в ди-
апазоне 1÷1,2 бар, при необходимости 
восстановить правильное давление.

11
Неполадка реле дав-
ления выхлопных 
газов

Возникает в случае неисправности реле давления выхлопных 
газов или вентилятора.

При возобновлении нормальных ус-
ловий котел переходит на нормальную 
работу без необходимости в сбросе (1).

20 Блокировка при 
помехах пламени

- Возникает в случае потерь в контуре измерения или при непо-
ладках контроля пламени. Нажать на кнопку Сброса (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную 
службу компании Immergas)
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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.

2.4 SIGNALISATIONS DES PANNES ET 
DES ANOMALIES.

En présence d'anomalies, la lettre « E » s'affiche 
à l'écran de manière alternative au code relatif 
d'erreur intervenu. Les codes d'erreur sont listés 
dans le tableau suivant.

Code 
d'Erreur Anomalie signalée Cause État chaudière/Solution

01 Blocage allumage raté

En cas de demande de chauffage ambiant ou de production d’eau 
chaude sanitaire, la chaudière ne s'allume pas dans le temps préé-
tabli. Au premier allumage ou après une inactivité prolongée de 
l'appareil, il peut être nécessaire d'intervenir pour l'élimination du 
blocage.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

02
Blocage du thermostat 
de sécurité (sur-
chauffe)

Pendant le régime de fonctionnement normal, si, à cause d'une 
anomalie, une surchauffe interne excessive a lieu, la chaudière se met 
en blocage. 

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

03 Anomalie thermostat 
de fumées Configuration erronée du paramètre P14 (Paragr. 3.7). 

Configurer le paramètre P14 selon le type de 
chaudière utilisée. Si nécessaire, appuyer sur 
le bouton Reset (Réinitialisation) (1).

05 Anomalie sonde 
refoulement La carte relève une anomalie sur la sonde NTC refoulement. La chaudière ne part pas (1).

06 Anomalie sonde 
sanitaire

L a  car te  re lè ve  une  anomal ie  sur  l a  s onde  NTC s a-
nitaire .  Dans ce  cas ,  la  fonct ion ant igel  est  interdite 
 

La chaudière continue à produire de l'eau 
chaude sanitaire mais avec des prestations 
non optimales (1)

10 Pression installation 
insuffisante

Une pression de l'eau à l'intérieur du circuit de chauffage suffisante 
pour garantir le fonctionnement correct de la chaudière n'a pas été 
détectée.

Vérifier sur le manomètre de chaudière que 
la pression de l'installation soit comprise 
entre 1÷1,2 bar et éventuellement rétablir la 
pression correcte.

11 Anomalie du pressos-
tat de fumées Se produit en cas de panne du pressostat de fumées ou du ventilateur.

En cas de rétablissement des conditions 
normales, la chaudière repart sans avoir 
besoin d'être réinitialisée (1).

20 Blocage flamme 
parasite

- Se produit en cas de dispersion dans le circuit de détection ou 
d'anomalie du contrôle de la flamme.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

(1) Si le blocage ou l'anomalie persiste, il faut contacter une entreprise qualifiée (par exemple, le service d'assistance technique Immergas)
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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 automati-
cally. With no demand for heat (central heating 
or domestic hot water production) the boiler goes 
to “standby” function, equivalent to the boiler 
being powered without presence of flame. Each 
time the boiler ignites, the relative flame present 
symbol is displayed (15).

2.4 TROUBLESHOOTING.
In case of an anomaly, the letter "E" appears on 
the display alternately with the relevant error 
code occurred. The error codes are listed in the 
following table.

Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

01 No ignition block

In the event of request of room central heating or domestic hot 
water production, the boiler does not switch on within the preset 
time. Upon appliance commissioning or after extended downtime, 
it may be necessary to eliminate the block.

Press the Reset button (1).

02
Safety thermostat 
block (over-temper-
ature)

During normal operation, if a fault causes excessive overheating 
internally, the boiler goes into overheating block. Press the Reset button (1).

03 Flue safety thermostat 
anomaly Incorrect setting of parameter P14 (Para. 3.7). 

Set parameter P14 according to the type of 
boiler in use. If necessary, press the Reset 
button (1).

05 Flow probe anomaly The board detects an anomaly on the flow NTC probe. The boiler does not start (1).

06 Domestic hot water 
probe anomaly

The board detects an anomaly on the domestic hot water NTC probe. 
In this case the antifreeze function is also inhibited

In this case the boiler continues to produce 
domestic hot water but not with optimal 
performance (1).

10 Insufficient system 
pressure

Water pressure inside the central heating circuit that is sufficient to 
guarantee the correct operation of the boiler is not detected.

Check on the boiler pressure gauge (1) that 
the system pressure is between 1÷1.2 bar 
and restore the correct pressure if necessary.

11 Flue pressure switch 
anomaly This occurs in case of a fault in the flue pressure switch or the fan. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).

20 Parasite flame block - This occurs in the event of a leak on the detection circuit or anomaly 
in the flame control unit. Press the Reset button (1).

24 Push button control 
panel anomaly The board detects an anomaly on the pushbutton panel. If normal conditions are restored the boiler 

restarts without having to be reset (1).

27 Insufficient circula-
tion

This occurs if there is overheating in the boiler due to insufficient water 
circulating in the primary circuit; the causes can be: 

- low system circulation; check that no shut-off devices are closed on 
the heating circuit and that the system is free of air (deaerated);

- pump blocked; free the pump.

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

31 Loss of communica-
tion with the CARV2

This occurs 1 minute after communication is lost between the boiler 
and the CARV2. Switch the boiler on and off again (1).

(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Immergas Technical After-Sales Service).
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Уключэнне катла .  Перад уключэннем 
пераканаецеся, што прыстасаванне запоўнена 
вадой, кантралюючы пры гэтым, што стрэлка 
манометра (7) паказвае значэнне ціску ў 
межах 1 - 1,2 бар.
- Адкрыць газавы кран звонку катла.
- Націснуць на кнопку (2) і перавесці кацёл 

у рэжым Лета ( ) ці Зіма ( ).
 ІЧ.В.: кнопка (2) павінна ўтрымлівацца 

дастатковы час, каб перайсці ад функцыі Stand-
by(чаканне) (  ), Лета (  ) ці Зімы(  ).

 Увага: пасля кожнага пераходу кнопка,тым 
не менш, павінна адпускацца, каб перайсці 
да наступнай функцыі.

Пры выбары функцыянавання ў рэжыме лета 
( ) тэмпература вады для бытавых патрэб 
будзе рэгулявацца кнопкамі (3-4).

Пры выбары функцыянавання ў рэжыме зіма 
( ) тэмпература вады для прыстасавання 
рэгулюецца кнопкамі (5-6), у той час як 
для рэгулявання тэмпературы вады для 
бытавых патрэб заўсёды выкарыстоўваюцца 
кнопкі (3-4),  націскаючы кнопку (+) 
тэмпература павялічваецца, націскаючы 
(-) - паніжаецца. З гэтага моманту кацёл 
будзе працаваць у аўтаматычным рэжыме. 
Пры адсутнасці запроса цяпла (абаграванне 
ці вытворчасць гарачай вады для бытавых 
патрэб),  кацёл пераходзіць у рэжым 
“чаканне”, што азначае, што ў кацёл падаецца 
сілкаванне, але адсутнічае полымя. Кожны 
раз пры ўключэнні гарэлкі на дысплеі 
адлюстроўваецца адпаведны знак (15) 
прысутнасці полымя.

2.4 АПАВЯШЧЭННЕ АБ ПАЛОМКАХ І  
НЯСПРАЎНАСЦЯХ.

У выпадку няспраўнасцяў на дысплеі 
з’яўляецца знак “E” і код памылкі адпаведнай 
няспр аў насці .  Коды няспр аў насця ў 
пералічаны ў наступнай табліцы.

Код 
Памылкі Няспраўнасць Прычына Стан катла / Рашэнне

01
Блакіроўка з-
за адсутнасці
запальвання

Кацёл не ўключаецца пры запросе абагравання памяшкання 
ці вытворчасці гарачай вады для бытавых патрэб на працягу 
зададзенага часу. Пры першым уключэнні ці пасля працяглай 
неактыўнасці прыбору можа быць неабходна выканаць дзеянні 
для ўстаранення блакіроўкі.

Націснуць кнопку Reset (1).

02 Блакіроўка ахоўнага
тэрмастата(перагрэў)

Пры звычайным рэжыме функцыянавання, калі выяўляецца
празмерны ўнутраны перагрэў, кацёл блакіруецца. Націснуць кнопку Reset (1).

03 Няспраўнасць
тэрмастата дыму Некарэктная ўстаноўка параметру P14 (Параг. 3.7).

Устанавіць параметр P14 згодна з тыпам 
выкарыстоўванага катла. Калі неабходна, 
націснуць кнопку Reset (1).

05 Няспраўнасць
падавальнага зонда Электронная плата выяўляе няспраўнасць падаюшчага зонда Кацёл не працуе (1).

06 Няспраўнасць
зонда ГВС

Электронная плата выяўляе няспраўнасць зонда ГВС. У гэтым 
выпадку таксама забаронена функцыя супраць замарожвання.

Кацёл працягвае вырабляць гарачую 
в а д у для быт авых пат р э б,  а ле  з 
неаптымальнымі характарыстыкамі (1).

10 Нездавальняючы
ціск у сістэме

Ціск вады ўнутры контура ацяплення не дастатковы для 
забеспячэння карэктнага функцыянавання катла.

Праверыць на манометры катла, што ціск 
прыбору знаходзіцца ў межах 1÷1,2 бар, і 
па магчымасці аднавіць неабходны ціск.

11 Няспраўнасць
прэссастата дыму

Выяўляецца ў выпадку няспраўнасці прэссастата дыму ці 
вентылятара.

У выпадку аднаўлення звычайных 
умоў кацёл перазапускаецца без 
неабходнасці ажыццяўлення скіду (1).

20 Блакіроўка пры
перашкодах полымя

- Выяўляецца ў выпадку ўцечкі ў контуры кантролю ці 
няспраўнасці ў датчыку полымя. Націснуць кнопку Reset (1).

24
Няспраўнасць
кнопкавага пульта
кіравання

Электронная плата выяўляе няспраўнасць у кнопкавым пульце 
кіравання.

У выпадку аднаўлення звычайных 
умоў кацёл перазапускаецца без 
неабходнасці ажыццяўлення скіду (1).

(1) Калі блакіроўка ці няспраўнасць захоўваецца, неабходна выклікаць кампетэнтнага спецыяліста (напрыклад, са Службы Тэхпадтрымкі Immergas)
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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).

Xəta 
Kodu

Qeyri-normal 
siqnallar Səbəb Buxar qazanının statusu / Həll

01 Yanma bloku yoxdur

Otaqdakı mərkəzi istilik və ya yerli qaynar suyun hazırlanması 
zamanı tələblərə əsasən buxar qazanı əvvəldən surulmuş vaxtda 
yanmır. İstismar və ya uzadılmış işləklik müddətindən sonra 
"yanma blokunu" ləğv etmək lazım ola bilər.

Sıfırla düyməsinə (1) vurun

02
Təhlükəsizlik 
termostat bloku 
(yüksək temperatur)

Adi əməliyyat zamanı yaranan xəta daxildən həddindən artıq qızmaya 
səbəb olarsa, buxar qazanı həddindən artıq qızma blokuna keçir. Sıfırla düyməsinə (1) vurun

03
Bacanın təhlükəsizlik 
termostatının qeyri-
normallığı

Yanlış parametrin qurulması P 14 (Para. 3.7). 
P14 parametrini istifadə edilən buxar 
qazanının növünə uyğun qurun. Lazım 
gələrsə, Sıfırla düyməsinə (1) vurun

05 Axın probunda qeyri-
normallıq Ekran NTC probunda anormallıq müəyyən edir. Buxar qazanı işə başlamır (1)

06 Daxili qaynar su 
probunun anormallığı

Ekran yerli qaynar su NTC probunda anormallıq müəyyən edir. Bu 
zaman antifriz funksiyası da işləmir

Bu halda buxar qazanı daxili qaynar su 
istehsal etməyə davam edir, lakin optimal 
iş (1) nümayiş etdirmir.

10 Səmərəsiz sistem 
təzyiqi

Buxar qazanının düzgün işləməsinə zəmanət verən isitmə sisteminin 
daxilində suyun təzyiqi müəyyən edilməmişdir.

Buxar qazanının təzyiq miqyasını (1) 
yoxlayın və sistemin təzyiqinin 1÷1.2 bar 
arasında olmasından əmin olun və lazım 
gələrsə, düzgün təzyiqi bərpa edin.

11 Buxar təzyiq 
keçiricisi Bu, baca təzyiqi keçiricisi və ya fendə xəta olduqda baş verir.

Əgər normal şərait saxlanarsa, buxar 
qazanı təkrar başlama edilmədən özü 
sönüb-yanacaqdır (1).

20 Zərərli alov bloku - Bu, müəyyən etmə dövrəsində sızma və ya alova nəzarət blokunda 
anormallıq olan zaman baş verir. Sıfırla düyməsinə (1) vurun

24
Sıxma düyməsinin 
idarə etmə panelinin 
anormallığı

Ekran düymə panelində anormallıq müəyyən edir.
Əgər normal şərait saxlanarsa, buxar 
qazanı təkrar başlama edilmədən özü 
sönüb-yanacaqdır (1).

27 Səmərəsiz 
sirkulyasiya

Bu, əsas dövrədə kifayət qədər su dövriyyəsi olmaması səbəbindən 
buxar qazanının həddindən artıq qızması olduqda baş verir; 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 normal şərait saxlanarsa, buxar qazanı 
təkrar başlama edilmədən özü sönüb-
yanacaqdır (1).

31 CARV2 ilə əlaqənin 
itməsi

Bu, buxar qazanı və CARV2 arasında əlaqə itdikdən 1 dəqiqə sonra 
baş verir. 

Buxar qazanını söndürün və yenidən 
yandırın (1).

37 Zəif enerji təchizatı 
gərginliyi

Bu buxar qazanın düzgün işləməsi üçün enerji təchizatı gərginliyinin 
icazə verilən limitdən az olduğu zaman baş verir.  

Əgər normal şərait saxlanarsa, buxar qazanı 
təkrar başlama edilmədən özü sönüb-
yanacaqdır (1).

(1 )Əgər bu fenomen tez-tez yaranırsa, o zaman səlahiyyətli şirkətlə (məs., Immergas Satış Sonrası Texniki Xidmət) əlaqə saxlayın.

2.4 NASAZLIQLARIN ARADAN 
QALDIRILMASI

Anormallıq olarsa, müvafiq xəta kodu ilə birgə 
ekranda "E" hərfi peyda olur. Xəta kodları 
aşağıdakı cədvəllərdə qeyd edilmişdir.
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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	  
	(,	الصيف					 يسمح	باالنتقال	إلى	وظيفة	االستعداد		)

.)	 	(	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	)3-4(.

(		يتم	ضبط	درجة	 بعد	اختيار	التشغيل	على	وضع	الشتاء	)
حرارة	المياه	في	التجهيز	عن	طريق	الزرين	)5ـ6(،	لضبط	
درجة	حرارة	الماء	يستخدم	دائما	الزران		)3ـ4(،	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.

4.2. عالمات وجود أعطاب أو خلل في التشغيل
	"E"	الحرف	الشاشة	على	يظهر	فسوف	خطأ	وجود	حالة	في
بالتناوب	مع	كود	الخطأ	النسبي	الموجود.	يتم	سرد	كود	الخطأ	

في	الجدول	التالي.

حالة الغالية/الحلالسببالخلل المشار إليهكود الخطأ

توقف سيب عدم االشتعال01
لن	تعمل	الغالية	في	حالة	طلب	تدفئة	المكان	أو	إنتاج	الماء	الساخن	الصحي	في	

الوقت	المحدد.	عند	اإلشعال	األول	وبعد	عدم	عمل	الجهاز	لفترة	طويلة	قد	يصبح	من	
الضروري	التدخل	إللغاء	إلزالة	حالة	توقف	عملية	اإلشعال.

اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد	)1(.

توقف ترموستات األمان 02
)درجة الحرارة المفرطة(

لو	حدث	خلل	معين	أثناء	عمل	الغالية	تسبب	في	ارتفاع	كبير	في	درجة	الحرارة	
اضغط	زر	إعادة	اإلعداد	)1(.الداخلية،	تتوقف	الغالية	عن	العمل	نتيجة	للزيادة	الكبيرة	في	درجة	الحرارة.	

خلل في ترموستات عوادم 03
اضبط	المعلمة	P14	بموجب	نوع	الغالية	المستخدمة.	ضبط	المعلمة	P14	خطأ	)الفقرة	7.3(.	االحتراق

إذا	لزم	األمر،	اضغط	زر	إعادة	اإلعداد	)1(.

خلل في مسبار الدفع أو 05
ال	تبدأ	الغالية	بالعمل	)1(.تظهر	البطاقة	خلل	على	مسبار	الدفع	أو	التدفق	NTC.التدفق

خلل في مسبار ماء الصرف 06
الساخن

تظهر	البطاقة	خلل	على	مسبار	المياه	الساخنة	NTC.	في	هذه	الحالة	أيضا	ال	تعمل	
وظيفة	مقاومة	التجمد

تتابع	الغالية	إنتاج		الماء	الساخن	بنوعية	سيئة	وبأداء	
غير	مثالي.

ال	يتم	اكتشاف	وجود	ضغط	ماء	داخل	دائرة	التدفئة	كافي	لضمان	تحقيق	التشغيل	نقص في ضغط الشبكة10
الصحيح	للغالية.

تحقق	باستخدام	مقياس	الضغط	للغالية	أن	ضغط	النظام	
يتراوح	بين	1 ÷ 1.2	بار	واستعادة	الضغط	الصحيح	

في	النهاية.

خلل في مفتاح ضبط ضغط 11
يحدث	هذا	الخلل	في	حالة	عطل	مفتاح	ضغط	األدخنة	أو	المروحة.العوادم الدخانية

في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.

يحدث	في	حالة	وجود	تشتت	وإضطراب	في	دائرة	الكشف	أو	في	حالة	وجود	خلل	غلق الشعلة الغريبة )طفيلة(20  -
اضغط	زر	إعادة	اإلعداد	)1(.في	التحكم	في	الشعلة.

تكشف	البطاقة	خلل	على	لوحة	األزرار.خطأ في لوحة أزرار التحكم24
في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.

نقص في معدل التدوير27

تحدث	في	حالة	وجود	تسخين	زائد	عن	الالزم	للغالية	ناتج	عن	نقص	في	معدل	تدوير	
المياه	داخل	الدائرة	األولية؛	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.

في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.

فقدان االتصال بنظام التحكم 31
CARV2 عن بعد الصديق

يحدث	هذا	الخلل	بعد	مرور	دقيقة	واحدة	على	سقوط	االتصال	بين	الغالية	ونظام	التحكم	
.CARV2	الصديق	بعد	عن	)1(.الرقمي	الكهربائي	بالتيار	الغالية	تزويد	أعد	ثم	انزع

يحدث	هذا	الخلل	في	حالة	أن	ضغط	التغذية	أقل	من	الحدود	المسموح	بها	لعمل	الغالية	جهد تيار التغذية منخفض37
بالشكل	الصحيح.	

في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.
)1( إذا تكرر أو استمر حدوث التوقف أو الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من قبل شركة مؤهلة ) مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني         

.)IMMERGAS
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Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

27 Недостатня цирку-
ляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води в 
основній системі; причиною цього може бути: 

- недостатня циркуляція системи; перевірити, щоб не було закритих 
проміжних відсічних кранів на системі опалення, а також щоб система 
була повністю вільною від повітря (звільнена від повітря);

- заблокований циркулятор; необхідно провести зблокування циркуля-
тора.

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб 
прибігати до перезапуску "Reset" (1).

31 Втрата зв’язку з при-
строєм ДУ CARV2 Відбувається через 1 хвилину після втрати зв'язку між котлом та CARV2. Вимкнути і знову подати живлення на котел (1).

37 Низька напруга 
живлення

Відбувається у разі, коли напруга живлення нижче меж, допустимих для 
правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб 
прибігати до перезапуску "Reset" (1).

38 Втрата сигналу 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і  несподівано затухне 
полум'я пальника; зробити нову спробу підпалу і, в разі відновлення нор-
мальних умов, котел буде працювати без необхідності скиду.
ПРИМІТКА: під час спроби увімкнення теплова потужність котла 
збільшилась на максимум двох послідовних увімкнень; повернення до 
умов мінімальної теплової потужності, відповідно до тарування газового 
клапану, відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА САМО-
ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після від'єднання котла 
від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного проміжку 
часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я (38)." Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається відкритим 
на протязі проміжку часу, що перевищує встановлений для правильної 
роботи котла, а котел 
при цьому не вмикається. 

Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

59 Несправність часто-
ти мережі живлення Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у випадку несправності електронної плати, що керує кла-
паном. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

85
Блокування через 
проблему допалю-
вання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або електронної плати. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

86
Блокування при до-
сягненні максималь-
ної кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад,  Служба технічної допомоги Immergas).
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Код По-
милки Порушення в роботі Причина Стан котла / Вирішення

27 Недостатня цирку-
ляція

Виникає при перегріві котла з причин недостатньої циркуляції води в 
основній системі; причиною цього може бути: 

- недостатня циркуляція системи; перевірити, щоб не було закритих 
проміжних відсічних кранів на системі опалення, а також щоб система 
була повністю вільною від повітря (звільнена від повітря);

- заблокований циркулятор; необхідно провести зблокування циркуля-
тора.

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб 
прибігати до перезапуску "Reset" (1).

31 Втрата зв’язку з при-
строєм ДУ CARV2 Відбувається через 1 хвилину після втрати зв'язку між котлом та CARV2. Вимкнути і знову подати живлення на котел (1).

37 Низька напруга 
живлення

Відбувається у разі, коли напруга живлення нижче меж, допустимих для 
правильної роботи котла. 

У разі відновлення нормальних умов, котел 
запускається знову без необхідності того, щоб 
прибігати до перезапуску "Reset" (1).

38 Втрата сигналу 
полум'я.

Відбувається у разі, коли котел запущено правильно і  несподівано затухне 
полум'я пальника; зробити нову спробу підпалу і, в разі відновлення нор-
мальних умов, котел буде працювати без необхідності скиду.
ПРИМІТКА: під час спроби увімкнення теплова потужність котла 
збільшилась на максимум двох послідовних увімкнень; повернення до 
умов мінімальної теплової потужності, відповідно до тарування газового 
клапану, відбувається після спрацювання функції “ПЕРІОДИЧНА САМО-
ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ” або просто після від'єднання котла 
від електричного живлення.

(1).

43
Блокування через 
постійну втрату 
сигналу полум’я

Відбувається, якщо кілька разів поспіль протягом певного проміжку 
часу повторюється помилка "Втрата сигналу полум'я (38)." Натиснути кнопку перезапуску "Reset".

44

Блокування через 
перевищення 
максимально частих 
відкриттів газового 
клапану

Відбувається у тому разі, коли газовий клапан залишається відкритим 
на протязі проміжку часу, що перевищує встановлений для правильної 
роботи котла, а котел 
при цьому не вмикається. 

Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

59 Несправність часто-
ти мережі живлення Плата виявляє аномальну частоту мережі електричного живлення. Котел не вмикається (1).

80
Блокування через 
проблему драйвера 
газового клапану

- Відбувається у випадку несправності електронної плати, що керує кла-
паном. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

85
Блокування через 
проблему допалю-
вання

Потенційна проблема газового клапану, електроду або електронної плати. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

86
Блокування при до-
сягненні максималь-
ної кількості помилок

Досягається максимальна кількість помилок. Натиснути кнопку перезапуску "Reset" (1).

(1) Якщо блокування або аномалія не усувається, зверніться до кваліфікованого фахівця (наприклад,  Служба технічної допомоги Immergas).
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İşaretlenmiş anor-
mallik Nedeni Kombi durumu/ Çözüm

27 Yetersiz sirkülasyon

Kombide ana devrelerdeki su devri kıtlığına bağlı aşırı ısınma görü-
lüyor, olabilecek sebepler; 

- tesisatta yetersiz su dolaşımı; devrede hava olmamasından emin 
olunuz ve gerekirse termosifonların havasını alınız (hava boşaltımı);

- pompa arızalı; pompa arızasının giderilmesi gerekir.

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1).

31 CAR ile iletişim 
kaybıV2 Kombi ve CAR arasında ile iletişim kaybıV2. Kombiyi açıp kapatarak yeniden güç verin 

(1).

37 Alçak güç kaynağı 
gerilimi

Elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların 
altına indiğinde görülür. 

Normal koşulların eski hallerine getirilme-
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1).

38 Alev sinyali kaybı

Kombinin doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik 
bir sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme 
denemesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması duru-
munda reset edilmesine gerek duyulmaz.
NOT: açma işlemi sırasında arka arkaya maksimum iki açmanin 
kazanın minimum termik gücü artar; minimum termik güç koşulla-
rına dönüş yapılır, gaz valfı ayarlaması gibi, “ELEKTRONİK KART 
PERİYODİK OTO KONTROL” fonksiyonundan sonra veya kombidan 
elektrik güç beslemesini devre dışı bırakarak.

(1).

43 Alev sinyal kaybı 
nedeniyle kilit

Önceden belirlenmiş bir hatası içerisinde daha fazla ardışık kez 
"Alev sinyal kaybı (38)” oluştuğunda görülür. Reset (1) düğmesine basın.

44

Gaz valfinin açık 
kalma süresi zaman 
aşımı nedeniyle bloke 
oldu.

Kombinin normal çalışması esnasında kombiden talep gelmemesi-
ne rağmen gaz vanası beklenenden daha fazla bir zaman açık kalırsa 
oluşur. 

Reset (1) düğmesine basın.

59 Güç besleme şebeke-
sinde frekans arızası Kart anormal elektrik şebeke beslemesi üzerinde bir frekans tespit etti. Kombi çalışmıyor (1).

80 Bloke olma gaz valfı 
sürücü problemi - Vanayı kontrol eden elektronik kart hatası oluştuğunda ortaya çıkar. Reset (1) düğmesine basın.

85 Yanma sonrası prob-
lem blokesi Gaz valfı, elektrot veya elektronik kart problem ihtimali. Reset (1) düğmesine basın.

86 Bloke olma maksimum 
hata sayısı Maksimum hata sayısına ulaşır. Reset (1) düğmesine basın.

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
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Error

Anomalía señalada Causa Estado caldera / Solución

27 Circulación insufi-
ciente

Se verifica en caso de sobrecalentamiento de la caldera debido a la 
circulación insuficiente del agua en el circuito primario, 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 se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad 
de reiniciarla (1).

31 Pérdida de comunica-
ción con el CARV2

Tiene lugar 1 minuto después de la interrupción de la comunicación 
entre la caldera y el CARV2.

Quite y vuelva a suministrar tensión a la 
caldera (1).

37 Baja tensión de ali-
mentación

Tiene lugar si la tensión de alimentación es inferior a los límites per-
mitidos para el funcionamiento correcto de la caldera. 

Si se restablecen las condiciones normales, 
la caldera arranca de nuevo sin necesidad 
de reiniciarla (1).

38 Pérdida señal de llama

Tiene lugar si la caldera está encendida correctamente y se apaga 
inesperadamente la llama del quemador; se lleva a cabo un nuevo 
intento de encendido y en caso de restablecimiento de las condiciones 
normales, la caldera no necesita ser reiniciada.
NOTA: durante el tentativo de encendido se aumenta la potencia 
térmica mínima de la caldera por un máximo de dos encendidos conse-
cutivos; el retorno a las condiciones de potencia térmica mínima, como 
en el calibrado de la válvula de gas, se obtiene después de la función de 
“AUTOCONTROL PERIÓDICO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA” 
o quitando simplemente la alimentación eléctrica a la caldera.

(1).

43 Bloqueo por pérdida 
de señal de llama

Tiene lugar si se presenta varias veces consecutivas durante un 
tiempo preestablecido el error “Pérdida señal de llama (38)”. Presione el pulsador de Reset.

44

Bloqueo por haber 
superado la acumu-
lación de tiempo 
máximo de aperturas 
cercanas de la válvula 
de gas

Tiene lugar si la válvula de gas permanece abierta durante un tiem-
po superior al previsto para su funcionamiento normal sin
que la caldera se encienda. 

Presione el pulsador de Reset (1).

59
Anomalía frecuencia 
de red de alimenta-
ción

La tarjeta detecta una frecuencia anómala en la alimentación de red 
eléctrica. La caldera no arranca (1).

80 Bloqueo problema 
driver válvula de gas

- Se produce si la tarjeta electrónica que controla la válvula presenta 
problemas de funcionamiento. Presione el pulsador de Reset (1).

85 Blo que o problema 
postcombustión Potencial problema de la válvula de gas, electrodo o tarjeta electrónica. Presione el pulsador de Reset (1).

86 Bloqueo N.° máximo 
de errores Se alcanza el número máximo de errores. Presione el pulsador de Reset (1).

(1) Si el bloqueo o  la anomalía continúan, es necesario llamar a una empresa habilitada (por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica Immergas)
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Код 
Ошиб-

ки

Отображённая непо-
ладка Причина Состояние котла / Решение

24 Неисправность кно-
почного пульта Плата обнаружила неполадку на кнопочном пульте.

При возобновлении нормальных ус-
ловий котел переходит на нормальную 
работу без необходимости в сбросе (1).

27 Недостаточная цир-
куляция

Это происходит в случае перегрева котла, вызванного не-
достаточной циркуляцией воды; 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 стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходимо принять 
меры по его разблокировке.

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу 
без необходимости в сбросе (1).

31 Потеря связи с 
CARV2

Возникает через 1 минуту после потери связи между котлом и 
CARV2.

Отключить и вновь подать напряжение 
на котел (1).

37 Низкое напряжение 
питания

Отображается в том случае, если напряжение питания ниже 
допустимого предела для правильной работы котла. 

При возобновлении нормальных условий 
котел переходит на нормальную работу 
без необходимости в сбросе (1).

38 Потеря сигнала 
пламени

Происходит в том случае, если после того, как произошло успеш-
ное зажигание пламени горелки котла, происходит его непред-
виденное погашение; происходит повторная попытка зажигания 
и в том случае, если восстановлены нормальные условия котла,  
нет необходимости в сбросе.
Примечание. При попытке зажигания увеличивается мини-
мальная термическая мощность котла не более чем на два по-
следующих зажигания; восстановление условий минимальной 
термической мощности, соответствующей тарированию газового 
клапана, происходит после функции "ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СА-
МОПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ" или же просто после 
отключения электропитания котла.

(1).

43
Блокировка из-за 
потери сигнала 
пламени

Возникает, если несколько раз в течении установленного вре-
мени появляется ошибка “Потеря сигнала пламени (38)”. Нажать на кнопку Сброса.

44

Блокировка по 
превышению мак-
симального времени 
последовательных 
открытий газового 
клапана за короткий 
период времени

Отображается, если газовый клапан остаётся открытым на 
время, превышающее предусмотренное значение для его нор-
мальной работы,
при этом котел не включается. 

Нажать на кнопку Сброса (1).

59 Аномальная частота 
электропитания Плата обнаружила аномальную частоту электропитания. Котел не запускается (1).

80

Блокировка из-за 
неисправности 
привода газового 
клапана

- Обнаруживается при неполадке электронной платы, контро-
лирующей клапан. Нажать на кнопку Сброса (1).

85 Блокир овка из-з а 
проблемы дожигания

Потенциальная неисправность газового клапана, электрода или 
электронной платы. Нажать на кнопку Сброса (1).

86
Блокир овка из-з а 
м а кс .  кол и че с т в а 
ошибок

Достигнуто максимальное количество допустимых ошибок. Нажать на кнопку Сброса (1).

(1) Если блокировка или неполадка не устраняется, следует обращаться к уполномоченной организации (например, в Сервисную 
службу компании Immergas)
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Code 
d'Erreur Anomalie signalée Cause État chaudière/Solution

24  Anomalie boîtier de 
commande La carte relève une anomalie sur le tableau de commande.

En cas de rétablissement des conditions 
normales, la chaudière repart sans la 
nécessité d'être réinitialisée (1).

27  Circulation insuffi-
sante

Se vérifie s'il y a une surchauffe de la chaudière due à une mauvaise 
circulation d'eau dans le circuit primaire ; 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.

En cas de rétablissement des conditions nor-
males, la chaudière repart sans avoir besoin 
d'être réinitialisée (1).

31 Perte de communica-
tion avec le CARV2

Se vérifie après 1 minute de perte de communication entre la chau-
dière et le CARV2.

Couper et remettre le courant à la chau-
dière (1).

37 Basse tension d'ali-
mentation

 Se vérifie si la tension d'alimentation est inférieure aux limites auto-
risées pour le fonctionnement correct de la chaudière. 

En cas de rétablissement des conditions nor-
males, la chaudière repart sans avoir besoin 
d'être réinitialisée (1).

38 Perte signal de 
flamme

Se produit si la chaudière est allumée correctement et que la flamme 
du brûleur s'éteint subitement ; une nouvelle tentative d'allumage est 
effectuée et si les conditions normales sont rétablies, la chaudière n'a 
pas besoin d'être réinitialisée.
N.B.  : lors de l'essai d'allumage, la puissance thermique minimum 
de la chaudière est augmentée pour un maximum de deux allumages 
consécutifs  ; le retour aux conditions de puissance thermique mi-
nimum, comme l'étalonnage de la vanne du gaz, s'obtient après la 
fonction « VÉRIFICATION AUTOMATIQUE PÉRIODIQUE CARTE 
ÉLECTRONIQUE » ou en enlevant simplement l'alimentation élec-
trique à la chaudière.

(1).

43 Blocage pour perte du 
signal de la flamme

Se produit lorsque l'erreur « Pertes de signal de la flamme (38) » se 
produit plusieurs fois de suite dans l'arc de temps fixé.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitiali-
sation)..

44

Blocage pour dépas-
sement maximum des 
ouvertures rappro-
chées de la vanne du 
gaz

Se vérifie si la soupape de gaz reste ouverte pour une durée supé-
rieure à celle prévue pour son fonctionnement normal sans
que la chaudière s'allume. 

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

59 Anomalie fréquence 
réseau d'alimentation

La carte relève une fréquence anormale sur l'alimentation du réseau 
électrique. La chaudière ne part pas (1).

80 Blocage problème 
driver vanne du gaz

- Cela se produit en cas de dysfonctionnement de la carte électronique 
qui contrôle la vanne.

Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-
tion) (1).

85 Bl o c a g e  prob l è m e 
post-combustion Problème potentiel vanne du gaz, électrode ou carte électronique. Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-

tion) (1).

86 Blocage Nombre maxi-
mum d'erreurs Le nombre maximum d'erreurs est atteint. Appuyer sur le bouton Reset (Réinitialisa-

tion) (1).
(1) Si le blocage ou l'anomalie persiste, il faut contacter une entreprise qualifiée (par exemple, le service d'assistance technique Immergas)
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Error 
Code Anomaly signalled Cause Boiler status / Solution

37 Low power supply 
voltage

This occurs when the power supply voltage is lower than the allowed 
limits for the correct boiler operation. 

If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset (1).

38 Loss of flame signal

 This occurs when the boiler is ignited correctly and the burner flame 
switches off unexpectedly; a new attempt at ignition is performed and 
if normal conditions are restored, the boiler does not have to be reset.
Note: when attempting ignition, the minimum heat output of the boiler 
increased to a maximum of two consecutive ignitions; the minimum 
heat output conditions are reached once again, as per gas valve cali-
bration, following the "P.C.B. PERIODIC AUTO-VERIFICATION" 
function or simply disconnecting the power supply to the boiler.

(1).

43 Block due to loss of 
flame signal

This occurs if the ''Flame signal loss (38)'' error occurs many times 
in a row within a preset period. Press the Reset button (1).

44

Block for exceeding 
the maximum open-
ings close to the gas 
valve

This occurs if the gas valve remains open for longer than required 
for normal operation, without
the boiler switching on. 

Press the Reset button (1).

59 Supply voltage fre-
quency anomaly The board detects a main supply voltage frequency anomaly. The boiler does not start (1).

80 Block - gas valve 
driver issue

- This occurs in the event of malfunctions of the P.C.B. that controls 
the valve. Press the Reset button (1).

85 Afterburner problem 
block Potential gas valve, electrode or P.C.B. problem. Press the Reset button (1).

86 Block - maximum no. 
of errors The maximum number of errors has been reached. Press the Reset button (1).

(1) If the block or anomaly persists, contact an authorised company (e.g. Immergas Technical After-Sales Service).
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Код 
Памылкі Няспраўнасць Прычына Стан катла / Рашэнне

27 Недастатковая
цыркуляцыя

Выяўляецца ў выпадку перагрэву катла, выкліканага 
недастатковай цыркуляцыяй вады ў першасным контуры; 
прычынамі могуць быць: 

- слабая цыркуляцыя вады ў сістэме; праверыць, што адсутнічае 
перакрыцце контуру ацяплення і што прыбор цалкам свабодны 
ад паветра (паветра адкачана);

- цыркулятар заблакіраван;  трэба прыняць меры па 
разблакіроўцы цыркулятара.

У выпадку аднаўлення звычайных умоў 
кацёл перазапускаецца без неабходнасці 
ажыццяўлення скіду (1).

31 Страта сувязі з
CARV2

Выяўляецца праз 1 хвіліну пасля страты сувязі паміж катлом і 
CARV2

Адключыць і зноў падаць напружанне 
да катла (1).

37 Нізкае напружанне
сілкавання

Выяўляецца ў выпадку, калі напружанне сілкавання ніжэй 
межы пры карэктным функцыянаванні катла.

У выпадку аднаўлення звычайных умоў 
кацёл перазапускаецца без неабходнасці 
ажыццяўлення скіду (1).

38 Адсутнасць сігналу
ад полымя

Выяўляецца ў выпадку, калі кацёл уключаны правільна і 
адбываецца нечаканае гашэнне полымя гарэлкі; ажыццяўляецца 
спроба паўторнага запальвання і ў выпадку аднаўлення 
звычайных умоў для катла, няма неабходнасці ў скідзе. 
ІЧ.В.: пры спробе паўторнага запальвання павялічваецца 
мінімальная цеплавая магутнасць катла да макс. на два 
наступныя запальванні; зварот да ўмоў мінімальнай цеплавой 
магутнасці, як пры каліброўцы газавага клапана, адбываецца 
пасля работы функцыі “ПЕРЫЯДЫЧНАЙ АЎТАПРАВЕРКІ 
ЭЛЕКТРОННАЙ ПЛАТАЙ” ці проста шляхам адключэння 
электрасілкавання катла.

(1).

43
Блакіроўка з-за
страты сігналу ад
датчыка дыму

Выяўляецца, калі ў зададзеным перыядзе паслядоўную 
колькасць разоў прысутнічае памылка “Страта сігналу ад 
датчыка полымя( 38)”.

Націснуць кнопку Reset 

44

Блакіроўка з-за 
перавышэння макс. 
часу адкрыцця 
газавага клапана

Выяўляецца ў выпадку, калі газавы вентыль застаецца 
адкрытым на працягу перыяду, які перавышае прадугледжаны 
для яго звычайнага функцыянавання, пры адсутнасці якога, 
кацёл уключаецца.

Націснуць кнопку Reset (1).

59
Няспраўнасць 
частаты ў сетке 
сілкавання

Плата фіксуе анамальную частату ў сілкаванні электрасеткі Кацёл не працуе (1).

80
Блакіроўка з-за 
праблемы драйвера 
газавага клапана

- Выяўляецца ў выпадку збою ў працы электроннай платы, якая 
кантралюе клапан. Націснуць кнопку Reset (1).

85
Б л а к і р о ў к а  з - з а 
п р а б л е м ы  з 
далейшым згараннем

Магчыма праблема з газавым вентылем, электродам ці
электроннай платай Націснуць кнопку Reset (1).

86 Блакіроўка праз N°
максімум памылак Дасягнута максімальная колькасць памылак Націснуць кнопку Reset (1).

(1) Калі блакіроўка ці няспраўнасць захоўваецца, неабходна выклікаць кампетэнтнага спецыяліста (напрыклад, са Службы Тэхпадтрымкі Immergas)
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Xəta 
Kodu

Qeyri-normal 
siqnallar Səbəb Buxar qazanının statusu / Həll

38 Alov siqnalının 
itirilməsi

 Bu buxar qazanı düzgün yandırıldıqda və alışqan alovun 
gözlənilmədən sönməsi zaman baş verir; yeni yandırma cəhdi həyata 
keçirilir və adi şərait bərpa edildikdə, buxar qazanı sıfırlanmır.
Qeyd: yandırma cəhdi zamanı buxar qazanın minimum istilik 
çıxışı maksimum iki ardıcıl yandırmaya qədər artır; minimum 
istilik çıxışının vəziyyəti bir daha əldə edilir, "PCB MÜTƏMADİ 
AVTOMATİK TƏSDİQ" funksiyasına əməl etmək və ya sadəcə 
olaraq enerji mənbəyini buxar qazanından ayırmaqla qaz klapanının 
kalibrasiyasında olduğu kimi.

(1).

43
Alov siqnalının 
itirilməsi sayəsində 
kilidlənmə

Bu, əvvəldən qurulmuş müddət olmadan (38) ardıcıl olaraq "Alov 
siqnalı itmişdir" xətası baş verdikdə baş verir. Sıfırla düyməsinə (1) vurun

44

Qaz klapanına yaxın 
maksimum açılışları 
keçmək üçün 
blokayın

Qaz klapanı normal əməliyyat üçün tələb edildiyindən daha uzun 
müddət və buxar qazanının yandırılmaması ilə 
açıq qaldıqda bu baş verir.  

Sıfırla düyməsinə (1) vurun

59 Təchizat gərginliyinin 
tezliyində anormallıq Ekran əsas təchizat gərginliyinin tezliyində anormallıq müəyyən edir Buxar qazanı işə başlamır (1)

80
Blok - qaz klapanının 
hərəkətlənmə 
problemi

- Bu, klapanı idarə edən P.C.B.-də nasazlıqlar olduqda baş verir. Sıfırla düyməsinə (1) vurun

85 Alışqandan sonrakı 
problem bloku Potensial qaz klapanı, elektrod və ya PCB problemi. Sıfırla düyməsinə (1) vurun

86
Blok -  maksimum 
proqram xətalarının 
sayı

Mümkün proqram xətalarının maksimum sayına çatılmışdır. Sıfırla düyməsinə (1) vurun

(1 )Əgər bu fenomen tez-tez yaranırsa, o zaman səlahiyyətli şirkətlə (məs., Immergas Satış Sonrası Texniki Xidmət) əlaqə saxlayın.
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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	  
	(,	الصيف					 يسمح	باالنتقال	إلى	وظيفة	االستعداد		)

.)	 	(	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	)3-4(.

(		يتم	ضبط	درجة	 بعد	اختيار	التشغيل	على	وضع	الشتاء	)
حرارة	المياه	في	التجهيز	عن	طريق	الزرين	)5ـ6(،	لضبط	
درجة	حرارة	الماء	يستخدم	دائما	الزران		)3ـ4(،	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.

4.2. عالمات وجود أعطاب أو خلل في التشغيل
	"E"	الحرف	الشاشة	على	يظهر	فسوف	خطأ	وجود	حالة	في
بالتناوب	مع	كود	الخطأ	النسبي	الموجود.	يتم	سرد	كود	الخطأ	

في	الجدول	التالي.

حالة الغالية/الحلالسببالخلل المشار إليهكود الخطأ

توقف سيب عدم االشتعال01
لن	تعمل	الغالية	في	حالة	طلب	تدفئة	المكان	أو	إنتاج	الماء	الساخن	الصحي	في	

الوقت	المحدد.	عند	اإلشعال	األول	وبعد	عدم	عمل	الجهاز	لفترة	طويلة	قد	يصبح	من	
الضروري	التدخل	إللغاء	إلزالة	حالة	توقف	عملية	اإلشعال.

اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد	)1(.

توقف ترموستات األمان 02
)درجة الحرارة المفرطة(

لو	حدث	خلل	معين	أثناء	عمل	الغالية	تسبب	في	ارتفاع	كبير	في	درجة	الحرارة	
اضغط	زر	إعادة	اإلعداد	)1(.الداخلية،	تتوقف	الغالية	عن	العمل	نتيجة	للزيادة	الكبيرة	في	درجة	الحرارة.	

خلل في ترموستات عوادم 03
اضبط	المعلمة	P14	بموجب	نوع	الغالية	المستخدمة.	ضبط	المعلمة	P14	خطأ	)الفقرة	7.3(.	االحتراق

إذا	لزم	األمر،	اضغط	زر	إعادة	اإلعداد	)1(.

خلل في مسبار الدفع أو 05
ال	تبدأ	الغالية	بالعمل	)1(.تظهر	البطاقة	خلل	على	مسبار	الدفع	أو	التدفق	NTC.التدفق

خلل في مسبار ماء الصرف 06
الساخن

تظهر	البطاقة	خلل	على	مسبار	المياه	الساخنة	NTC.	في	هذه	الحالة	أيضا	ال	تعمل	
وظيفة	مقاومة	التجمد

تتابع	الغالية	إنتاج		الماء	الساخن	بنوعية	سيئة	وبأداء	
غير	مثالي.

ال	يتم	اكتشاف	وجود	ضغط	ماء	داخل	دائرة	التدفئة	كافي	لضمان	تحقيق	التشغيل	نقص في ضغط الشبكة10
الصحيح	للغالية.

تحقق	باستخدام	مقياس	الضغط	للغالية	أن	ضغط	النظام	
يتراوح	بين	1 ÷ 1.2	بار	واستعادة	الضغط	الصحيح	

في	النهاية.

خلل في مفتاح ضبط ضغط 11
يحدث	هذا	الخلل	في	حالة	عطل	مفتاح	ضغط	األدخنة	أو	المروحة.العوادم الدخانية

في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.

يحدث	في	حالة	وجود	تشتت	وإضطراب	في	دائرة	الكشف	أو	في	حالة	وجود	خلل	غلق الشعلة الغريبة )طفيلة(20  -
اضغط	زر	إعادة	اإلعداد	)1(.في	التحكم	في	الشعلة.

تكشف	البطاقة	خلل	على	لوحة	األزرار.خطأ في لوحة أزرار التحكم24
في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.

نقص في معدل التدوير27

تحدث	في	حالة	وجود	تسخين	زائد	عن	الالزم	للغالية	ناتج	عن	نقص	في	معدل	تدوير	
المياه	داخل	الدائرة	األولية؛	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.

في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.

فقدان االتصال بنظام التحكم 31
CARV2 عن بعد الصديق

يحدث	هذا	الخلل	بعد	مرور	دقيقة	واحدة	على	سقوط	االتصال	بين	الغالية	ونظام	التحكم	
.CARV2	الصديق	بعد	عن	)1(.الرقمي	الكهربائي	بالتيار	الغالية	تزويد	أعد	ثم	انزع

يحدث	هذا	الخلل	في	حالة	أن	ضغط	التغذية	أقل	من	الحدود	المسموح	بها	لعمل	الغالية	جهد تيار التغذية منخفض37
بالشكل	الصحيح.	

في	حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	
ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	الحاجة	إلى	

إعادة	ضبطها	من	جديد	)1(.
)1( إذا تكرر أو استمر حدوث التوقف أو الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من قبل شركة مؤهلة ) مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني         

.)IMMERGAS
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حالة الغالية/الحلالسببالخلل المشار إليهكود الخطأ

فقدان إشارة الشعلة38

يحدث	هذا	الخلل	في	حالة	أنه	تم	تشغيل	الغالية	بشكل	صحيح	وبالرغم	من	ذلك	انطفأت	
شعلة	الموقد	بشكل	غير	متوقع؛	هنا	يرجى	القيام	بمحاولة	أخرى	إلعادة	اإلشعال	وفي	

حالة	استعادة	األوضاع	الطبيعية	التي	تعمل	فيها	ومعها	الغالية	فإنها	تستأنف	عملها	دون	
الحاجة	إلى	إعادة	ضبطها	من	جديد.

مالحظة هامة:	أثناء	محاولة	اإلشعال،	يتم	زيادة	الطاقة	الحرارية	الدنيا	للغالية	لمرتي	
تشغيل	متتاليتين	بحد	أقصى.	العودة	إلى	شروط	الحد	األدنى	من	الطاقة	الحرارية،	طبقا	
لمعايرة	صمام	الغاز،	الموجودة	بعد	وظيفة	التحقق	التلقائي	الدوري	للبطاقة	اإللكترونية"	

أو	فقط	بفصل	التغذية	الكهربائية	عن	الغالية.

.)1(

توقف نتيجة لعمليات فقد 43
لعالمة الشعلة.

يحدث	هذا	الخلل	في	حالة	تكرار	خطأ	“عمليات	فقد	مستمر	لعالمة	الشعلة	)38(”	عدة	
اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد.مرات	متتالية	في	فترة	زمنية	محددة	)38(".

التوقف لتجاوز الحد األقصى 44
لفتحات صمام الغاز المغلقة.

تحدث	هذه	العملية	في	حالة	أن	صمام	الغاز	ظل	مفتوحاً	لوقت	أطول	من	الوقت	المحدد	
له	في	حالة	التشغيل	العادي	دون	
أن	تشتعل	الغالية	وتبدأ	في	العمل.	

اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد	)1(.

ال	تبدأ	الغالية	بالعمل	)1(.يكشف	المخطط	المشكلة	في	تردد	تغذية	الشبكة	الكهربائية.مشكلة تردد شبكة التغذية59

التوقف بسبب مشكلة مشغل 80
يحدث	في	حالة	خلل	في	البطاقة	اإللكترونية	التي	تتحكم	في	الصمام.صمام الغاز اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد	)1(.- 

التوقف بسب مشكلة ما بعد 85
اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد	)1(.مشكلة	محتملة	في	صمام	الغاز،	اإللكترود	أو	البطاقة	االلكترونية.االحتراق

التوقف بسبب الوصول إلى 86
اضغط	الزر	إلعادة	اإلعداد	)1(.تم	الوصول	إلى	أكبر	عدد	ممكن	من	األخطاء.الحد األقصى لعدد األخطاء

)1( إذا تكرر أو استمر حدوث التوقف أو الخلل الوظيفي في الغالية، يصبح من الضروري طلب يد المساعدة من قبل شركة مؤهلة ) مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني         
.)IMMERGAS
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2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок (3) і 
(4) протягом 5 секунд активується "Інформа-
ційне меню", що дозволяє відображати деякі 
параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід на-
тискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву темпера-
туру системи подачі опалення 
на виході з первинного тепло-
обмінника (датчик подачі)

d3
Відображує миттєву темпера-
туру на виході теплообмінни-
ка санітарної системи ГПВ

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6
Виводить значення, задане 
для комплекту опалення (в 
разі наявності пристрою ДК)

d7
Виводить значення, задане 
для комплекту ГВП (в разі 
наявності пристрою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал несправ-
ностей, де "E1" є найбільш 
нещодавньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ. 

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) (
) поки на дисплеї не з'явиться символ 
( ).

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

ПРИМІТКА: у цих умовах котел все ще зна-
ходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній всеполярний перемикач 
котла і закрити газовий кран на вході в при-
стрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Датчик тиску котлів має показувати значення 
від 1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній систе-
мі) необхідно відновити рівень за допомогою 
крану заповнення, що знаходиться в нижній 
частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА: закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
У такому випадку, відібрати воду через один 
з клапанів спуску повітря термосифону, дове-
сти тиск до 1 бар і звернутися за допомогою 
до професійного кваліфікованого персоналу.

Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути втрати води в 
системі.

2.12 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащено серією функцій проти замер-
зання, що передбачає увімкнення насосу та 
пальника, якщо температура води системи 
всередині котла опускається нижче 4 °C (при 
стандартному захисті передбачено мінімаль-
ну температуру в -5 °C), та їх увімкнення 

при перевищенні 42 °C. Функція захисту від 
замерзання гарантована, якщо пристрій та 
всі його складові в робочому стані, не має 
блокування і подається електричне живлен-
ня. Щоб уникнути необхідності утримуван-
ня пристрою в робочому стані на випадок 
довготривалої відсутності, необхідно пов-
ністю випорожнити систему або додати до 
води системи опалення субстанції проти 
замерзання. В обох випадках слід випорож-
нити систему виробництва гарячої води для 
домашніх потреб. В разі, коли котел часто 
спорожнюється,  необхідно, щоб наповнення 
здійснювалось з відповідним очищенням 
води для видалення жорсткості, що може 
призвести до нашаровування вапняку.
Вся інформація щодо захисту проти за-
мерзання наведена в парагр. 1.3. З метою 
гарантування цілісності пристрою і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, де 
температура опускається нижче нуля, ми 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у ко-
тел комплекту проти замерзання Immergas. 
У випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за до-

помогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати кваліфі-
кований фахівець, який, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і палива.

Вид знизу.
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2.8 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом одночасного натискання кнопок (3) і 
(4) протягом 5 секунд активується "Інформа-
ційне меню", що дозволяє відображати деякі 
параметри роботи котла.

Для пересування між параметрами, слід на-
тискати кнопки (3) і (4). Щоб вийти з меню, 
необхідно знову одночасно натиснути кнопки 
(3) і (4) на 5 секунд або зачекати 5 хвилин.

Перелік параметрів

Інд. 
Параметр Опис

d1 Відображає сигнал полум'я

d2

Відображує миттєву темпера-
туру системи подачі опалення 
на виході з первинного тепло-
обмінника (датчик подачі)

d3
Відображує миттєву темпера-
туру на виході теплообмінни-
ка санітарної системи ГПВ

d4 Не використовується

d5 Відображає миттєву робочу 
потужність (значення у %).

d6
Виводить значення, задане 
для комплекту опалення (в 
разі наявності пристрою ДК)

d7
Виводить значення, задане 
для комплекту ГВП (в разі 
наявності пристрою ДК)

E1 - E8
Відображає журнал несправ-
ностей, де "E1" є найбільш 
нещодавньою.

2.9 ОБНУЛІННЯ ЖУРНАЛУ 
НЕСПРАВНОСТЕЙ. 

У інформаційному меню натиснути кнопку 
"Reset" на час > 2 секунди і < 4,5 секунди. На 
дисплеї з'явиться напис “E-”.
Якщо у цьому часовому проміжку кнопка 
відпускається, то відбувається обнуління 
журналу несправностей.

2.10 ВИМИКАННЯ КОТЛА.
Натисну ти кнопку (2 Мал. 2-1) (
) поки на дисплеї не з'явиться символ 
( ).

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

ПРИМІТКА: у цих умовах котел все ще зна-
ходиться під напругою.

Вимкнути зовнішній всеполярний перемикач 
котла і закрити газовий кран на вході в при-
стрій. Не залишати котел підключеним без 
необхідності, коли він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.11 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ СИСТЕМИ 
ОПАЛЮВАННЯ.

Періодично перевіряти тиск води в системі. 
Датчик тиску котлів має показувати значення 
від 1 до 1,2 бар.
Якщо тиск менше 1 бар (при холодній систе-
мі) необхідно відновити рівень за допомогою 
крану заповнення, що знаходиться в нижній 
частині котла (Мал. 2-2).

ПРИМІТКА: закрити клапан заповнення 
після операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
У такому випадку, відібрати воду через один 
з клапанів спуску повітря термосифону, дове-
сти тиск до 1 бар і звернутися за допомогою 
до професійного кваліфікованого персоналу.

Якщо втрати тиску виникають часто, звер-
ніться за допомогою до фахівця, оскільки 
обов’язково слід усунути втрати води в 
системі.

2.12 ВИПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ.
Для випорожнення системи скористатися 
відповідним краном випорожнення (Мал. 
2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.13 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел оснащено серією функцій проти замер-
зання, що передбачає увімкнення насосу та 
пальника, якщо температура води системи 
всередині котла опускається нижче 4 °C (при 
стандартному захисті передбачено мінімаль-
ну температуру в -5 °C), та їх увімкнення 

при перевищенні 42 °C. Функція захисту від 
замерзання гарантована, якщо пристрій та 
всі його складові в робочому стані, не має 
блокування і подається електричне живлен-
ня. Щоб уникнути необхідності утримуван-
ня пристрою в робочому стані на випадок 
довготривалої відсутності, необхідно пов-
ністю випорожнити систему або додати до 
води системи опалення субстанції проти 
замерзання. В обох випадках слід випорож-
нити систему виробництва гарячої води для 
домашніх потреб. В разі, коли котел часто 
спорожнюється,  необхідно, щоб наповнення 
здійснювалось з відповідним очищенням 
води для видалення жорсткості, що може 
призвести до нашаровування вапняку.
Вся інформація щодо захисту проти за-
мерзання наведена в парагр. 1.3. З метою 
гарантування цілісності пристрою і систем 
опалення-водопостачання на ділянках, де 
температура опускається нижче нуля, ми 
радимо захистити систему опалення шляхом 
додавання антифризу та встановлення у ко-
тел комплекту проти замерзання Immergas. 
У випадку тривалого простою (другий дім), 
також рекомендується:
- вимкнути електричне живлення;
- випорожнити систему ГВП котла за до-

помогою передбачених зливних клапанів 
(Мал. 1-27) і внутрішньої мережі розподілу 
сантехнічної води.

2.14 МИТТЯ ОБШИВКИ.
Для миття обшивки котла використовувати 
м'яку вологу тканину та нейтральні миючі 
засоби. Не використовуйте абразивні засоби 
для чистки або порошки.

2.15 ОСТАТОЧНА ДЕЗАКТИВАЦІЯ.
Якщо ви вирішили остаточно вивести з 
експлуатації котел, це має виконати кваліфі-
кований фахівець, який, зокрема, перевірить 
відключення живлення, води і палива.

Вид знизу.
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2.5 BİLGİLER MENÜSÜ.
(3) ve (4) düğmelerine eş zamanı basarak kom-
binin bazı çalışma parametrelerinin görüntülen-
mesini sağlayan "Bilgiler Menüsü" 5 saniyeliğine 
aktive olur.

Çeşitli parametreleri dolaşmak için (3) ve (4) 
düğmelerine basın. Menüden çıkmak için 
yeniden eş zamanlı olarak 5 saniye (3) ve (4) 
düğmelerine basın veya 5 dakika bekleyin.

Parametreler listesi

Id 
Parametre Tanımlama

d1 Alev sinyal göstergesi

d2
Ana değiştiriciden çıkıştaki 
anlık ısıtma gidiş sıcaklığını 
görüntüler (gönderi sondası)

d3 Kullanma suyu değiştiricisinden 
çıkan anlık sıcaklığı görüntüler

d4 Kullanılmıyor

d5 Anında çalışma gücünü görün-
tüler (% cinsinden değer).

d6
Isıtma seti için ayarlanan değeri 
görüntüler (eğer bir uzaktan 
kumanda mevcutsa)

d7
Kullanma suyu seti için ayarla-
nan değeri görüntüler (eğer bir 
uzaktan kumanda mevcutsa)

E1 - E8 E1'in yeni olduğu arıza geçmişi-
ni görüntüler.

2.6 ARIZA GEÇMİŞİNİN 
SIFIRLANMASI. 

Bilgiler menüsünden > 2 saniye ve < 4,5 saniye 
süresince Reset düğmesine basın. Ekranda  “E-” 
yazısı belirecektir.
Yalnızca bu süre aralığında eğer düğme bırakı-
lırsa arıza geçmişi sıfırlanır.

2.7 KOMBİNİN KAPATILMASI. 
Göstergede ( ) sembolü görüntülene kadar 
düğmeye (2 Şekil 2-1) ( ) basın.

Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu

NOT: bu koşullarda kombi hala gerilim altın-
dadır.

Kombi dışında yer alan ana şalteri devre dışı 
bırakın ve cihaz girişindeki gaz musluğunu 
kapatın. Kombi cihazının uzun süreli olarak 
kullanılmaması durumunda gereksiz olarak 
devrede bırakmayın.

2.8 ISITMA TESİSATININ BASINCININ 
ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak 
kontrol ediniz. Kombi manometre ibresinin 1 
ile 1,2 bar arasında bir tam değer göstermesi 
gerekmektedir.
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi 
durumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) kom-
binin 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 basıncı 1 bar geri taşımak için ter-
misifon hava boşaltma vanasından suyu temiz-
leyin ya da profesyonel olarak kalifiye personel 
müdahalesi isteyin.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik per-
sonele müracaat edilmelidir.

2.9 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.

2.10 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi, içerisindeki suyun -4°C (standart olarak 
-5°C dereceye kadar muhafaza sağlar)'nin altına 
inmesi halinde otomatik olarak pompa ve boy-
leri 42°C dereceye erişilene kadar çalıştıracak 

şekilde devreye sokarak donmayı önleyici bir 
sistemi bulunmaktadır. Donma önleyici sitemin 
çalışması ancak kombinin tüm aksamının sağlıklı 
çalışması halinde sağlanabilir, arıza durumunun 
oluşmaması gerekmektedir, elektrik girişinin 
sağlanması lazımdır. Uzun süre mahalde yaşan-
maması durumunda cihazı çalıştırma zorunda 
kalmamak amacıyla tesisatın tamamen boşal-
tılması veya tesisat suyu içerisine antifriz ilave 
edilmesi gerekmektedir. Her iki durumda da 
kombinin kullanma suyu devresinin boşaltılması 
gerekmektedir. Sıklıkla boşaltılan bir kombinin 
tekrar dolumunun, kireç oluşumuna sebep ola-
bilecek su sertliğini önlemek için işlenmiş su ile 
ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
Donmaya karşı koruyucu sistemle ilgili tüm bil-
gilere 1.4 paragrafta yer verilmiştir 1.3. Özellikle 
de sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü yöre-
lerde gerek kombinin ve gerekse ısıtma tesisatının 
korunması amacıyla kalorifer tesisatının antifriz 
ile korunması ve Immergas Donma Önleyici Set 
montajı tavsiye olunur. Cihazın uzun süreli devre 
dışı kalması halinde (ikinci ev) ayrıca şunları 
tavsiye ederiz:
- elektrik girişini kesiniz ;
- öngörülen tahliye valfları vasıtasıyla kombinin 

kullanma suyu devresini  ve kullanma suyu 
hattını boşaltın (Şekil 1-27).

2.11 DIŞ KAPLAMANIN TEMİZLİĞİ.
Kombinin kasasının temizliği için nemli bezler ve 
saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz deterjanlar 
kullanmayın.

2.12 TAMAMEN ETKİSİZ BIRAKMA.
Kombi cihazının nihai olarak tamamen devre 
dışı bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 
elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm 
işlemlerin uzman teknik personel tarafından 
yapılmasını sağlayınız.

Alt görünüm.
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2.5 MENÚ DE INFORMACIONES.
Mediante la presión de los pulsadores (3) y (4) 
durante 5 segundos se activa el “Menú de infor-
maciones” que permite la visualización de algu-
nos parámetros de funcionamiento de la caldera.

Para pasar los diferentes parámetros presione los 
pulsadores (3) y (4). Para salir del menú presione 
de nuevo contemporáneamente los pulsadores 
(3) y (4) durante 5 segundos o espere 5 minutos.

Lista de los parámetros

Id 
Parámetro Descripción

d1 Visualiza la señal de llama

d2

Visualiza la temperatura de im-
pulso en calefacción instantánea 
en salida del intercambiador 
primario (sonda impulsión)

d3
Visualiza la temperatura instan-
tánea en salida del intercambia-
dor sanitario

d4 No se usa

d5 Visualiza la potencia instantánea 
de funcionamiento (valor en %).

d6

Visualiza el valor configurado 
para el set de calefacción (en 
caso de presencia de un mando 
remoto)

d7
Visualiza el valor configurado 
para el set sanitario (en caso de 
presencia de un mando remoto)

E1 - E8
Visualiza el historial de ano-
malías de las que E1 es la más 
reciente

2.6 PUESTA A CERO DEL HISTORIAL 
DE ANOMALÍAS. 

Desde el menú informaciones presione la tecla 
Reset durante un tiempo > 2 segundos y < 4,5 
segundos. En la pantalla se mostrará el mensaje 
“E-”.
Solo en este intervalo de tiempo si se suelta el 
pulsador se obtiene la puesta a cero del historial 
de anomalías.

2.7 APAGADO DE LA CALDERA. 
Presionar el botón (2 Fig. 2-1) ( ) hasta que en 
la pantalla aparezca el símbolo ( ).

Leyenda: 
 1 - Grifo de llenado
 2 - Grifo de vaciado

IMPORTANTE: en estas condiciones la caldera 
debe considerarse todavía bajo tensión.

Desconecte el interruptor omnipolar externo a 
la caldera y cierre 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.

2.8 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 ese caso, quite agua con una válvula de purga 
de aire de un radiador hasta que la presión vuelva 
a colocarse en 1 bar o solicite la intervención 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.

2.9 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.

2.10 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera dispone de serie de una función an-
tihielo que pone en funcionamiento la bomba 
y el quemador cuando la temperatura del agua 
dentro de la caldera se pone por debajo de 4 
°C (protección de serie hasta la temperatura 
mín. de -5 °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", y es alimentado 
eléctricamente. 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 va-
ciadas, es indispensable que sean rellenadas con 
agua tratada, de forma que se elimine la dureza, 
para evitar incrustaciones calcáreas.
La información sobre la función de protección 
antihielo se encuentra en el Aptdo. 1.3. No obs-
tante, para garantizar el buen estado del aparato y 
de la instalación, en las zonas donde la tempera-
tura baje de cero grados, recomendamos proteger 
la instalación de calefacción con anticongelante 
e instalar el Kit Antihielo Immergas. En caso 
de inactividad prolongada (segunda vivienda), 
recomendamos así mismo:
- quite la alimentación eléctrica;
- vacíe el circuito sanitario de la caldera mediante 

las válvulas de descarga predispuestas (Fig. 
1-27) y de la red interna de distribución de 
agua sanitaria.

2.11 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, use 
paños húmedos y jabón neutro. No use deter-
gentes abrasivos o en polvo.

2.12 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.
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2.5 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
При одновременном нажатии на кнопки 
(3 и 4) в течении 5 секунд, активизируется 
“Информационное меню” через которое 
можно просмотреть некоторые рабочие 
параметры котла.

Для просмотра различных параметров на-
жать кнопки (3 ) и (4). Для выхода из меню 
вновь нажать одновременно на кнопки (3) и 
(4) на 5 секунд или выждать 5 минут.

Список параметров

Id 
Параметр Описание

d1 Показывает сигнал пламени

d2

Отображает мгновенную тем-
пературу подачи отопления на 
выходе первичного теплооб-
менника (датчик на подаче)

d3
Отображает мгновенную тем-
пературу на выходе теплооб-
менника ГВС

d4 Не используется

d5
Отображает мгновенную 
рабочую мощность (значение 
в %).

d6

Отображает значение, уста-
новленное в заданных параме-
трах отопления (при наличии 
удалённого управления)

d7

Отображает значение, 
установленное в заданных 
параметрах ГВС (при наличии 
удалённого управления)

E1 - E8
Отображает архив неис-
правностей, где Е1 является 
последней

2.6 ОБНУЛЕНИЕ АРХИВА 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 

В информационном меню нажать кнопку 
Сброса и удержать в течение времени > 2 
секунд и < 4,5 секунд. На дисплее отобразится 
надпись "Е-".
Только если отпустить кнопку в этом про-
межутке времени, будет обнулен архив 
неисправностей.

Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

2.7 ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА. 
Нажать на кнопку (2 илл. 2-1) ( ) пока на 
дисплее не появиться значок ( ).

Примечание.  В настоящих условиях котел 
считается под напряжением.

Отключить внешний всеполярный выключа-
тель котла и закрыть газовый вентиль, рас-
положенный перед агрегатом. Если котел не 
используется в течение длительного времени, 
не оставляйте его включенным.

2.8 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

Периодически контролируйте давление 
воды в системе. Стрелка манометра на котле 
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 котла (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 необходимо слить воду на од-
ном из вантуз-клапанов воздуха на тепловом 
сифоне до достижения давления 1 бар или 
привлечь квалифицированный персонал.

Если наблюдаются частые случаи падения 
давления, следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту; между 
тем следует устранить возможные утечки.

2.9 ОПОРОЖНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из котла используйте вентиль 
слива установки (рис. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убе-
дитесь в том, что закрыт кран заливки воды.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
Котел серийно оборудован системой защиты 

от замерзания, которая приводит в действие 
насос и горелку в том случае, когда темпе-
ратура воды отопительной системы внутри 
котла опускается ниже 4°C (серийная защита 
до мин. температуры -5°C) и останавливает-
ся, после того, как превышены 42°C. Функция 
против замерзания, гарантируется если бес-
перебойно работают все компоненты котла, 
котел не находиться в состоянии "блокирова-
ния" и к нему подключено электропитание. 
Чтобы не поддерживать установку в рабочем 
состоянии, например, в случае длительного 
отсутствия, необходимо полностью опу-
стошить установку или добавить к воде 
системы отопления антифриз. В любого из 
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 
известковым отложениям.
Вся информация относительно защиты от 
замерзания указана в параг. 1.3. В целях 
гарантии целостности прибора и системы 
отопления  и ГВС в зонах, где температура 
опускается ниже нуля, рекомендуем защи-
тить установку отопления противоморозной 
добавкой и установкой на котел комплекта 
против замерзания Immergas. Если предпо-
лагается отключить котел на длительный 
период (второй дом), рекомендуется также:
-  отключить электропитание;
- слить контур ГВС котла с помощью слив-

ного клапана (илл. 1-27) и внутренней сети 
распределения ГВС.

2.11 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки котла ис-
пользовать влажную материю и нейтральное 
моющее средство. Не использовать абразив-
ные и порошковые моющие средства.

2.12 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ.

В случае принятия решения об окончатель-
ном отключении котла, отключение должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом, убедиться при этом, что аппарат 
отключён от газовой магистрали, водопрово-
да и сети электропитания.

Вид снизу.
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2.5 MENU INFORMATIONS.
Appuyer simultanément sur les boutons (3 et 
4) pendant 5 secondes pour activer le « Menu 
informations  » permettant d'afficher certains 
paramètres de fonctionnement de la chaudière.

Pour faire défiler les divers paramètres, appuyer 
sur les boutons (3) et (4). Pour sortir du menu, 
appuyer de nouveau simultanément sur les 
boutons (3) et (4) pendant 5 secondes ou bien 
attendre 5 minutes.

Liste des paramètres

Id 
Paramètre Description

d1 Affiche le signal de flamme

d2

Affiche la température de refou-
lement chauffage instantané en 
sortie de l'échangeur primaire 
(sonde refoulement)

d3
Affiche la température instan-
tanée en sortie de l'échangeur 
sanitaire

d4 Inutilisé

d5 Affiche la puissance instantanée 
de fonctionnement (valeur en %).

d6
Affiche la valeur configurée pour 
le set chauffage (si une com-
mande à distance est présente)

d7
Affiche la valeur configurée pour 
le set sanitaire (si une com-
mande à distance est présente)

E1 - E8 Affiche l'historique dont E1 est 
la plus récente

2.6 REMISE À ZÉRO HISTORIQUE 
ANOMALIES. 

À partir du menu informations, appuyer sur la 
touche Reset pendant un temps > 2 secondes et 
< 4,5 secondes. L'inscription «  E-  » s'affichera 
à l'écran.
Uniquement dans cet intervalle de temps, si l'on 
relâche le bouton on obtient la remise à zéro de 
l'historique des anomalies.

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

2.7 EXTINCTION 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 omnipolaire externe à la 
chaudière et fermer le robinet du gaz en amont de 
l'appareil. Ne pas laisser la chaudière inutilement 
activée quand elle n'est pas utilisée pendant de 
longues périodes.

2.8 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, enlever l'eau en purgeant l'air d'un 
radiateur jusqu'à ce que la pression soit à 1 bar 
ou demander l'intervention du personnel profes-
sionnellement 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.

2.9 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 est fermé.

2.10 PROTECTION ANTIGEL.
La chaudière est équipée de série d'une fonction 
antigel qui s'occupe de mettre en fonction la 
pompe et le brûleur quand la température de 
l'eau d'installation à l'intérieur de la chaudière 
descend sous les 4°C (protection standard jusqu'à 
la température min. de -5°C) et s'arrête une fois 
dépassés les 42°C. La fonction antigel est garantie 
si l'appareil fonctionne parfaitement dans toutes 
ses parties, n'est pas en état de « blocage » et est 
alimenté électriquement. Pour éviter de garder 
l'installation en marche, en cas d'absence pro-
longée, 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 indispensable que le 
remplissage soit effectué avec de l'eau bien traitée 
pour éliminer la dureté qui peut donner lieu à des 
incrustations de calcaire.
Toutes les informations relatives à la protection 
antigel sont reportées au paragr. 1.3. Afin de 
garantir l'intégrité de l'appareil et de l'installation 
thermosanitaire dans les zones où la température 
descend en-dessous de zéro, nous conseillons 
de protéger l'installation de chauffage avec un 
liquide antigel et l'installation en chaudière du Kit 
Antigel Immergas. En cas d'inactivité prolongée 
(deuxième maison), nous conseillons en plus de :
- désactiver l'alimentation électrique ;
- vider le circuit sanitaire de chaudière à l'aides 

des vannes d'évacuation prévues (Fig. 1-27) 
et du réseau interne de distribution de l'eau 
sanitaire.

2.11 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.

2.12 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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2.5 INFORMATION MENU.
Pressing the buttons (3) and (4) simultaneously 
for 5 seconds, the “Information menu” is acti-
vated, which displays some boiler functioning 
parameters.

Press buttons (3) and (4) to scroll through the 
various parameters. To exit the menu, press 
buttons (3) and (4) simultaneously again for 5 
seconds or wait for 5 minutes.

List of parameters

Id 
Parameter Description

d1 Displays the flame signal

d2
Displays the primary exchanger 
output instant heating flow 
temperature (flow probe)

d3
Displays the instant output 
temperature from the DHW 
exchanger

d4 Not used

d5 View the operating instantane-
ous power (value in %).

d6
Displays the temperature set for 
the central heating set (if remote 
control is present)

d7
Displays the temperature set for 
the DHW set (if remote control 
is present)

E1 - E8 Display the anomaly history, of 
which E1 is the most recent

2.6 RESETTING THE ANOMALY 
HISTORY. 

Press the Reset button on the information menu 
for > 2 seconds and < 4.5 seconds. "E-" will appear 
on the display.
Only during this time, if you release the button, 
it resets the anomaly history.

2.7 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.

Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

Disconnect the omnipolar switch outside the 
boiler and close the gas cock upstream of the 
appliance. Never leave the boiler switched on if 
left unused for prolonged periods.

2.8 RESTORING CENTRAL HEATING 
SYSTEM PRESSURE.

Periodically check the system water pressure. 
The boiler pressure gauge 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, remove water from an air vent valve 
of a radiator until reaching pressure of 1 bar, or 
ask for assistance from professionally qualified 
personnel.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the pos-
sible system leakage.

2.9 SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2).
Before draining, ensure that the filling cock is 
closed.

2.10 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The boiler is supplied with an antifreeze function 
as per standard that activates the function of the 
pump and the burner when the internal system 
water temperature in the boiler falls below 4 °C 
(protection range to a minimum temperature 
of -5°C) and stops when it exceeds 42°C. The 
antifreeze function is guaranteed if the boiler 
is fully operative, is not in "block" status and is 
electrically powered. To avoid keeping the system 
switched on in case of a prolonged absence, the 
system must be drained completely or antifreeze 
substances must be added to the heating system 
water. In both cases the boiler domestic hot 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.
All information relative to the antifreeze protec-
tion is stated in par. 1.3. In order to guarantee the 
integrity of the appliance and the domestic hot 
water heating system in areas where the tempera-
ture falls below zero, we recommend the central 
heating system is protected using anti-freeze 
liquid and installation of the Immergas Anti-
freeze Kit in the boiler. In the case of prolonged 
inactivity (second case), we also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- empty the boiler domestic hot water circuit via 

the drain valves (Fig. 1-27) and the internal 
domestic hot water distribution network.

2.11 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.12 DECOMMISSIONING.
In the event of permanent shutdown of the boiler, 
contact 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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2.5 ІНФАРМАЦЫЙНАЕ МЕНЮ.
Пры дапамозе адначасовага націску кнопак 
(3) і (4) на працягу 5 секунд актывізуецца 
“Інфармацыйнае меню”, якое адлюстроўвае 
некаторыя рабочыя параметры катла.

Для прагляду розных параметраў націскаць 
кнопкі (3 ) і (4). Для выхаду з меню зноў 
адначасова націснуць кнопкі (3) і (4) н а 
працягу 5 секунд або проста пачакаць 5 мінут.

Спісак параметраў

Параметр Апісанне
d1 Паказвае сігнал дыму

d2

Паказвае цяперашнюю тэмпе-
ратуру падачы абагравання на
выхадзе першаснага цеплааб-
менніка (зонд падачы)

d3
Паказвае цяперашнюю тэмпе-
ратуру на выхадзе цеплааб-
менніка ГВС

d4 Не выкарыстоўваецца

d5 Паказвае цяперашнюю магут-
насць работы (значэнне ў %).

d6

Паказвае ўстаноўленае 
значэнне для камплекта 
ацяплення (калі прысут. пульт 
дыст.кір.)

d7
Паказвае ўстаноўленае 
значэнне для ГВС камплекта 
(калі прысут. пульт дыст. кір.)

E1 - E8 Паказвае гісторыю памылак, з
якіх E1 самая апошняя

2.6 АЧЫСТКА ГІСТОРЫI  
НЯСПРАЎНАСЦЕЙ. 

У інфармацыйным меню націснуць кнопку 
Reset на працягу > 2 секунд і < 4,5 секунд.
На дысплеі адлюструецца надпіс “E-”. 
Менавіта ў гэтым інтэрвале часу, калі 
адпусціць кнопку, адбудзецца ачыстка 
гісторыі няспраўнасцей

2.7 ВЫКЛЮЧЭННЕ КАТЛА. 
Утрымлівайце кнопку (2 Мал. 2-1) ( ) 
пакуль на дысплеі не з’явіцца сiмвал ( ).

Умоўныя знакі:
 1 - Кран запаўнення
 2 - Кран зліву вады з сістэмы

ІЧ.В.: у гэтых умовах лічыцца, што кацёл 
яшчэ знаходзіцца пад напружаннем. 
Пераключыць аднапалярны выключальнік, 
змешчаны звонку катла, і зачыніць газавы 
вентыль, змешчаны звонку прыстасавання. 
Не пакідайце кацёл уключаным без патрэбы, 
калі ён не выкарыстоўваецца на працягу 
доўгага перыяду.

2.8 АДНАЎЛЕННЕ ЦІСКУ Ў 
АЦЯПЛЯЛЬНАЙ СІСТЭМЕ.

Кантралюйце перыядычна ціск вады ў 
сістэме. Стрэлка манометра на катле павінна 
паказваць значэнне ціску ў межах ад 1 да 
1,2 бар.
Калі ціск ніжэй 1 бар (пры халоднай сістэме 
ацяплення), неабходна прыняць меры для 
аднаўлення ціску пры дапамозе крана 
запаўнення, змешчанага ў ніжняй частцы 
катла (Мал. 2-2).

ІЧ.В.: зачыніце кран запаўнення пасля 
правядзення гэтай аперацыі. Калі ціск дасягае 
значэнняў блізкіх да 3 бар, павялічваецца 
рызык актывізацыі ахоўнага клапана. У 
гэтым выпадку выкарыстоўвайце клапан 
для адпампоўкі паветра тэрмасіфона да 
давядзення значэння ціску да 1 бар ці 
зверніцеся да кваліфікаванага спецыяліста.
Калі трэба ажыццявіць праверку частых 
заняпадаў ціску, зверніцеся да кваліфікаванага 
спецыяліста, бо так вы пазбегнеце магчымага 
нанясення шкоды сістэме.

2.9 ЗЛІЎ ВАДЫ З СІСТЭМЫ.
Для ажыццяўлення аперацый па зліве вады з 
катла прывядзіце ў дзеянне адпаведны кран 
для зліву вады (Мал. 2-2).
Пе р а д  в ы к а на н нем  г э т а й  а пе р а ц ы і 
пераканайцеся, што кран запаўнення 
зачынены.

2.10 АХОВА АД ЗАМЯРЗАННЯ.
Кацёл серыйна забяспечаны функцыяй аховы 
ад замярзання, якая прыводзіць у дзеянне 
помпу і гарэлку, калі тэмпература вады ў 

сістэме ўнутры катла апускаецца ніжэй 4°C 
(серыйная ахова дзейнічае пры тэмпературы 
ад мін. -5°C) да давядзення да 42°C. Функцыя 
супраць замярзання гарантавана, калі ўсе 
часткі прыбора правільна функцыянуюць, 
прыб ор не  знаходзіцца ў  р эжыме “ 
блакіроўкі” і атрымлівае электрасілкаванне. 
К а б  п а з б е г н у ц ь  п а д т р ы м л і в а н н я 
функцыянавання прыбора пры працяглай 
адлучцы, неабходна цалкам зліць ваду з 
сістэмы ці ў ваду сістэмы ацяплення дабавіць 
антыфрыз. У абодвух выпадках контур вады 
катла для бытавых патрэб павінен быць зліты. 
У ацяпляльныя сістэмы, з якіх даводзіцца 
часта зліваць ваду, неабходна заліваць ваду, 
якая падверглася неабходнай апрацоўцы 
з мэтай яе змякчэння, таму што занадта 
цвёрдая вада можа прывесці да ўтварэння 
вапнавых адкладаў. Усе звесткі, датычныя 
абароны ад замярзання, прыведзены ў параг. 
1.3. З мэтай гарантыі цэласнасці прылады і 
сістэмы ў месцах, дзе тэмпература апускаецца 
ніжэй нуля, мы рэкамендуем абараняць 
сістэму ацяплення вадкім антыфрызам і 
ўстанавіць для катла Камплект супраць 
замярзання Immergas. Тым не менш, у 
выпадку працяглай адсутнасці актыўнасці 
(другая хата), раім акрамя таго:
- адключыць электрасілкаванне;
- зліць контур вады катла для бытавых 

патрэб праз наяўныя выпускныя клапаны 
(Мал. 1-27), таксама як і з унутранай сеткі 
размеркавання вады для бытавых патрэб.

2.11 ЧЫСТКА ВОНКАВАГА  
ПАКРЫЦЦЯ.

Для чысткі абшыўкі катла выкарыстоўвайце 
вільготную анучу і нейтральны мыйны 
сродак. Не выкарыстоўвайце абразiўныя 
мыйныя сродкі ці сродкі ў выглядзе парашка.

2.12 КАНЧАТКОВАЕ АДКЛЮЧЭННЕ.
У выпадку прыняцця рашэння аб канчатковым 
адключэнні катла, адпаведныя аперацыі 
павінны быць праведзены прафесійна 
падрыхтаванымі спецыялістамі, неабходна 
пераканацца ў прыватнасці, што адключана 
электрасілкаванне, водазабеспячэнне і падача 
паліва.

Выгляд знізу.
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2.5 MƏLUMAT MENYUSU.
(3 və 4) düymələrinin 5 saniyə ərzində sıxılması 
"Məlumat menyusunu" aktivləşdirir ki, bu da 
buxar qazanının bəzi iş parametrlərini təsvir 
etməyə imkan verir. 

Fərqli parametrləri fırlatmaq üçün (3) və (4) 
düymələrinə vurun. Menyudan çıxmaq üçün (3) 
və (4) düymələrini eyni anda 5 saniyə sıxın və 
ya 5 dəqiqə gözləyin.

Parametrlərin siyahısı
Id 

Parametr Təsvir

d1 Alışma siqnalını göstərir

d2
İlkin dəyişdirici çıxışının sabit 
istilik axın temperaturunu təsvir 
edir

d3 DQS dəyişdiricisindən sabit 
çıxış temperaturunu təsvir edir

d4 İstifadə edilmir

d5 Əməliyyat aniliyi enerjisinə 
baxın (dəyər %-lə)

d6
Mərkəzi isitmə sistemi üçün 
temperaturu təsvir edir (uzaqdan 
idarəetmə olduqda)

d7
DQS sistemi üçün temperaturu 
təsvir edir (uzaqdan idarəetmə 
olduqda)

E1 - E8
Anormallıq tarixçəsini göstər 
(burada E1 ən tez-tez rast 
gələndir)

2.6 ANORMALLIQ TARIXÇƏSININ 
SIFIRLANMASI.

Məlumat menyusunda > 2 saniyə və < 4.5 saniyə 
ərzində Sıfırla düyməsini sıxın. ekranda "E-" 
hərfi peyda olacaq.
Yalnız bu zaman düyməni buraxsanız o, 
anormallıq tarixçəsini sıfırlayacaq.

2.7 BUXAR QAZANININ SÖNMƏSI. 
Ekranda simvol (2 Təs. 2-1)  ( )  görünənədək  
 
( )  düyməni sıxın.

Q: bu şəraitdə buxar qazanı hələdə enerji 
mənbəyində olur.

Açar sözlər:
 1 - Doldurma klapanı
 2 - Boşaltma klapanı

Xarici pomnipolar buxarqazanı keçiricisini 
ayırın və qaz ventilini bağlayın. Uzun müddət 
istifadə edilməyəcəyi halda heç zaman buxar 
qazanını yanılı qoymayın.

2.8 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 təzyiq 1 bara çatanadək suyu 
radiatorun hava ventilyasiya klapanından çıxarın 
və ya peşəkar səlahiyyətli şəxsin köməyinə 
müraciət edin.

Təzyiq tez-tez düşdükdə, mümkün sistem 
sızmalarının qarşısını akmaq üçün peşəkar 
texniki işçiyə müraciət edin.

2.9 SISTEMIN BOŞALDILMASI.
Buxar qazanınını boşaltmaq üçün xüsusi drenaj 
klapanlarından istifadə edin (Təs. 2-2).
Boşaltmazdan öncə doldurma klapanının bağlı 
olduğundan əmin olun.

2.10 DONMADAN MÜHAFIZƏ (ANTI-
FRIZ).

Buxar qazanı sistemdəki daxil i  suyun 
temperaturu 4 °C -dən aşağı düşdüyü  (minimum 
-5°C-yə qədər mühafizə diapazonu) və  42°C-yə 
çatdığı zaman pompa və odluğu aktivləşdirən 
standarta əsasən anti-friz funskiyası ilə təhiz 
edilmişdir. Anti-friz funksiyası buxar qazanı 
"blok" statusunda olmağı və elektrik mənbəyinə 
qoşulu olmaqla tam işlək olduğu zaman 
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.
Anti-friz mühafizəsi ilə bağlı ətraflı məlumat 
par. 1,3-də verilmişdir. Temperatur 0 dərəcədən 
aşağı düşən yerlərdə cihazın tamlığı və daxili 
qaynar su isidici sisteminin işləkliyinin təmin 
edilməsi üçün biz anti-friz mayesi ilə mühafizə 
olunmuş mərkəzi istlik sistemi və Immergas 
Anti-friz Alət dəstini məsləhət görürük. Uzun 
müddət işlədilmədiyi zaman aşağıdakıların 
həyata keçirilməsi məsləhət görülür:
- elektrik enerji mənbəyini ayırın;
- buxar qazanının daxili qaynar su sistemini (Təs. 

1-27) və daxili qaynar su paylama şəbəkəsini 
drenaj klapanları vasitəsilə boşaldın.

2.11 KORPUSUN TƏMIZLƏNMƏSI.
Nəm parça və neytral yuyucu vasitələrdən 
istifadə edərək buxar qazanının korpusunu 
təmizləyin.  Heç zaman abraziv və ya toz 
vasitələrdən istifadə etməyin.

2.12 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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5.2 قائمة المعلومات.
عن	طريق	الضغط	على	الزرين	)3(	و	)4(	في	وقت	واحد	

لمدة	5	ثوان	يتم	تنشيط	"قائمة	المعلومات"	التي	تسمح	
باستعراض	بعض	معلمات	التشغيل	في	الغالية.

لتمرير	المعلمات	المختلفة،	اضغط	على	الزرين	)3(	و	)4(.	
للخروج	من	القائمة،	اضغط	مجددا	على	الزرين	)3(	و	)4( 

في	نفس	الوقت	لمدة	5	ثوان	أو	االنتظار	لمدة	5	دقائق.

جدول المعايير
 Id
المواصفاتمعطيات

d1الشعلة	إشارة	يعرض

d2
يعرض	درجة	حرارة	تسليم	التدفئة	اللحظية	
عند	خرج	المبادل	الرئيسي	)مسبار	التدفق	

أو	الدفع(

d3	عند	اللحظية	الحرارة	درجة	يعرض
الخرج	من	المبادل	الصحي

d4تستخدم	ال

d5	)القيمة	للتشغيل	اللحظية	الطاقة	يعرض
بنسبة	%(.

d6	التدفئة	لمجموعة	المحددة	القيمة	يعرض
)في	حالة	وجود	جهاز	التحكم	عن	بعد(

d7	الصحية	للمجموعة	المحددة	القيمة	يعرض
)في	حالة	وجود	جهاز	التحكم	عن	بعد(

E1	-	E8 E1	تعد	والتي	المشكالت	تاريخ	يعرض
هي	األحدث	منها

6.2 إعادة تعيين سجل المشكالت.  
من	قائمة	المعلومات	اضغط	على	زر	إعادة	التعيين	لمدة	<	2 
."-E"	الرمز	الشاشة	على	يظهر	سوف	ثانية.	و>4.5	ثانية،
وفقط	خالل	هذا	الفاصل	الزمني	في	حالة	تحرير	الزر،	ستتم	

إعادة	تعيين	سجل	المشكالت.

7.2  إطفاء الغالية 
(	حتى	يظهر	على	 اضغط	الزر	)2	الشكل	2-1(	)

 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.

8.2  استعادة ضغط شبكة التدفئة.
قم	دورياً	بفحص	ضغط	الماء	في	الشبكة.	يجب	أن	يشير	

لوحة الرموز:

 1 ـ صنبور ملء
 2 ـ صنبور تفريغ

مؤشر	مقياس	الضغط	الخاص	بالغالية	إلى	مستوى	ضغط	بين	
1	و	1,2	بار.

يف حالة انخفاض الضغط ملستوى أقل من 1 بار )عندما تكون الشبكة 
باردة( فإنه يصبح من الرضوري القيام بعملية استعادة عن طريق 

استخدام صنبور امللء املوجود يف الجزء السفىل من الغالية )شكل 2 

ـ 2(.

مالحظة	هامة:	قم	بإغالق	صنبور	الملء	بعد	القيام	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	بإزالة	الماء	بصمام	تنفيس	هواء	السيفون	
الحراري	لجعل	الضغط	يصل	إلى1	بار	أو	اطلب	التدخل	من	

الموظفين	المؤهلين.

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.

9.2  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.

10.2  حماية ضد التجمد
الغالية	مزودة	قياسيا	بوظيفة	مضادة	للتجمد	تعمل	على	تشغيل	
مضخة	ومشغل	عندما	تصل	درجة	الحرارة	في	التجهيز	داخل	

الغالية	إلى	ما	دون	4	درجات	مئوية	)وقاية	في	التجهيز	
القياسي	على	درجة	حرارة	دنيا	قدرها	5-	مئوية(	وتتوقف	
عندما	تصل	درجة	الحرارة	إلى	ما	فوق	42	مئوية.	وظيفة	
مكافحة	التجمد	مضمونة	إذا	كان	الجهاز	يعمل	بكفاءة	في	

جميع	أجزائه،	وليس	في	حالة	"blocco"	ـ	إيقاف،	ويكون	
موصوال	بالكهرباء.	لتجنب	الحفاظ	على	عمل	التجهيز	

في	حالة	الغياب	طويل	األمد،	يلزم	تفريغ	التجهيز	بالكامل	
وإضافة	مواد	مضادة	للتجمد	إلى	ماء	نظام	التدفئة.	في	

الحالتين	كلتيهما	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.
جميع	المعلومات	المتعلقة	بالحماية	من	التجمد	واردة	في	
الفقرة	1.3.	لضمان	سالمة	الجهاز	وسالمة	شبكة	التدفئة	

وتسخين	المياه	في	المناطق	التي	تنخفض	فيها	درجة	الحرارة	
تحت	الصفر	المئوي،	ننصح	بحماية	شبكة	التدفئة	باستخدام	
سائل	مضاد	للتجمد	وتركيب	مجموعة	الحماية	ضد	التجمد	
IMMERGAS	في	الغالية.	في	حالة	عدم	التشغيل	لفترة	

طويلة	)االنتقال	إلى	منزل	أخر(،	ننصح	بعمل	التالي:
-	فصل	مصادر	التيار	الكهربائي؛

-	افرغ	دائرة	الماء	الصحي	من	الغالية	بواسطة	صمامات	
التفريغ	المنصوص	عليها	)شكل	27.1(	ومن	المناطق	

الداخلية	لتوزيع	الماء	الصحي.

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

بودرة.

12.2  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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3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ  
(ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для пуску котла необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав 

тому, для якого передбачений котел;
- перевірити приєднання до мережі в 220 

В-50 Гц, відповідність 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;

- перевірити, щоб кришка клапану для ви-
пуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- ввімкнути котел та перевірити правиль-
ність вмикання;

- перевірити, щоб подача газу, максималь-
на, середня та мінімальна, та відповідні 
параметри тиску відповідали вказаним в 
посібнику (парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного при-
строю на випадок відсутності газу та від-
повідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом;

- перевірити, щоб термінали впуску повітря 
та випуску димових газів не були засмічені;

- перевірити роботу запобіжного реле тиску, 
якщо бракує повітря;

- перевірити спрацювання органів регулю-
вання;

3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ.

- запечатати пристрої регулювання подачі 
газу (в разу їх зміни);

- перевірити виробництво гарячої води для 
системи ГВП;

- перевірити герметичність водосистем;
- перевірити вентиляцію та насиченість по-

вітрям приміщення, де встановлено котел.
Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

Умовні позначення:
 1 - Температурний датчик-зонд 

контуру ГВП
 2 - Датчик потоку води для системи 

ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран наповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак системи
 7 - Запальник
 8 - Основний обмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Закрита камера
 11 - Реле тиску димових газів
 12 - Датчик подачі
 13 - Клапан випуску повітря
 14 - Циркулятор котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле тиску в системі
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Клапан триходовий (моторизо-

ваний)
 20 - Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Живлення газом
 AC - Лівий вихід гарячої води
 AF - Вхід сантехнічної води для систе-

ми ГВП
 R - Зворотній рух системи
 M - Подача системи
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3 ВВІД В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ  
(ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА)

Для пуску котла необхідно:
- перевірити, щоб газ системи відповідав 

тому, для якого передбачений котел;
- перевірити приєднання до мережі в 220 

В-50 Гц, відповідність 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;

- перевірити, щоб кришка клапану для ви-
пуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- ввімкнути котел та перевірити правиль-
ність вмикання;

- перевірити, щоб подача газу, максималь-
на, середня та мінімальна, та відповідні 
параметри тиску відповідали вказаним в 
посібнику (парагр. 3.16);

- перевірити спрацювання захисного при-
строю на випадок відсутності газу та від-
повідний проміжок часу спрацювання;

- перевірити спрацювання загального вими-
кача, встановленого на лінії перед котлом;

- перевірити, щоб термінали впуску повітря 
та випуску димових газів не були засмічені;

- перевірити роботу запобіжного реле тиску, 
якщо бракує повітря;

- перевірити спрацювання органів регулю-
вання;

3.1 СХЕМА ВОДЯНОЇ СИСТЕМИ.

- запечатати пристрої регулювання подачі 
газу (в разу їх зміни);

- перевірити виробництво гарячої води для 
системи ГВП;

- перевірити герметичність водосистем;
- перевірити вентиляцію та насиченість по-

вітрям приміщення, де встановлено котел.
Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел.

Умовні позначення:
 1 - Температурний датчик-зонд 

контуру ГВП
 2 - Датчик потоку води для системи 

ГВП
 3 - Обмежувач потоку
 4 - Кран наповнення системи
 5 - Газовий клапан
 6 - Розширювальний бак системи
 7 - Запальник
 8 - Основний обмінник
 9 - Вентилятор
 10 - Закрита камера
 11 - Реле тиску димових газів
 12 - Датчик подачі
 13 - Клапан випуску повітря
 14 - Циркулятор котла
 15 - Перехідник спорожнення системи
 16 - Реле тиску в системі
 17 - Запобіжний термостат
 18 - Пластинчастий теплообмінник
 19 - Клапан триходовий (моторизо-

ваний)
 20 - Регульований байпас
 21 - Запобіжний клапан 3 бар

 G - Живлення газом
 AC - Лівий вихід гарячої води
 AF - Вхід сантехнічної води для систе-

ми ГВП
 R - Зворотній рух системи
 M - Подача системи
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3 KOMBİNİN HİZMETE 
SOKULMASI (BAŞLANGIÇ 
KONTROLÜ)

Kombi cihazının devreye sokulması için gere-
kenler :
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

- 230V-50Hz şebekeye bağlantı yapıldığını, 
L-N kutuplarına uyulduğunu ve topraklama 
yapıldığını kontrol edin;

- kalorifer tesisatında su dolu olduğundan emin 
olun, kombi üzerinde yer alan manometredeki 
basıncın 1÷1,2 bar arasında olmasını kontrol 
edin;

- hava tahliye valfının tıpasının açık olduğundan 
ve tesisaıtn havasının iyice alınmış olduğundan 
emin olun;

- kombiyi yakınız ve sağlıklı ateşleme oluştuğun-
dan emin olunuz;

- maksimum, ortalama ve minimum gaz debisi 
ile basınç durumunun kullanım kılavuzunda 
belirtilen değerlere uygun olduğunu kontrol 
ediniz (Parag. 3.16);

- gaz kesilmesi halinde güvenlik araçlarının 
devreye girip girmediğini ve ilgili müdahale 
sürelerini kontrol edin;

- kombi girişine ve kombinin girişine yerleştiril-
miş genel şalterin müdahalesini kontrol edin;

- emiş ve/veya tahliye terminallerinin tıkalı 
olmadığını kontrol edin;

3.1 HİDROLİK ŞEMA.

- hava eksikliği durumunda emniyet basınç 
şalterinin müdahale edip etmediğini kontrol 
edin;

- ayarlama cihazlarının müdahalelerini kontrol 
edin;

- gaz aktarım ayar düzeneklerini mühürleyiniz 
(ayarlarda değişiklik yapılması halinde);

- Sıcak kullanım suyu üretimini kontrol ediniz;
- hidrolik devrelerin sızdırmazlığı kontrol ediniz;
- cihazın monte edildiği mekanda, gereksinim 

halinde, havalanma ve havalandırmayı kontrol 
ediniz.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi olumsuz 
sonuç vermesi durumunda tesisatın kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir.

Açıklamalar:
 1 - Kullanma suyu sensörü
 2 - Kullanım suyu flusostatı
 3 - Akış sınırlayıcı
 4 - Tesisat dolum musluğu
 5 - Gaz valfı
 6 - Tesisat genleşme tankı
 7 - Brülör
 8 - Ana dağıtıcı
 9 – Fan
 10 - Kapalı yanma odası
 11 - Atık gaz presostatı
 12 - Gidiş sensörü
 13 - Hava tahliye vanası
 14 - Kombi sirkülasyon pompası
 15 - Sistem boşaltma rakoru
 16 - Tesisat presostatı
 17 - Güvenlik termostatı
 18 - Plakalı ısı değiştirici
 19 - Üç yollu valf (tahrik sistemli)
 20 - Ayarlanabilir By-pass
 21 - 3 bar güvenlik valfi

 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 AF - Kullanma suyu girişi
 R - Tesisat geri dönüş hattı
 M - Tesisat besleme 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;

- comprobar que el extremo (caperuza) del pur-
gador de aire esté abierto y que la instalación 
esté bien purgada;

- 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);

- comprobar 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 que los terminales de aspiración 
y/o descarga no estén obstruidos;

- compruebe la actuación del presostato de 
seguridad en caso de falta de aire;

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.

- controle el funcionamiento de los órganos de 
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 - Sonda sanitaria
 2 - Flujostato sanitario
 3 - Limitador de flujo
 4 - Grifo de llenado de la instalación
 5 - Válvula de gas
 6 - Vaso de expansión de la instalación
 7 - Quemador
 8 - Intercambiador primario
 9 - Ventilador
 10 - Cámara estanca
 11 - Presostato de humos
 12 - Sonda de ida
 13 - Purgador
 14 - Circulador de la caldera
 15 - Racor de vaciado de la instalación
 16 - Presostato de la instalación
 17 - Termostato de seguridad
 18 - Intercambiador de placas
 19 - Válvula de tres vías (motorizada)
 20 - By-pass regulable
 21 - Válvula de seguridad 3 bares

 G - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada del agua sanitaria
 R - Retorno de la instalación
 M - Impulsión de la instalación
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3 ВВЕДЕНИЕ КОТЛА В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ (ПРИЕМОЧ-
НЫЕ ИСПЫТАНИЯ)

При запуске в эксплуатацию котла необхо-
димо:
- проверить соответствие используемого газа 

тому, на который настроен котел;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления запол-

нена водой, проверить что стрелка маноме-
тра котла указывает давление в диапазоне 
1÷1,2 бар;

- проверить, что открыта заглушка клапана 
для стравливания воздуха, и что из уста-
новки выведен воздух;

- включить котел и проверить правильность 
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 затраченное 
на это время;

- проверить действие рубильника, установ-
ленного перед котлом;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить включение предохранительного 
реле давления против нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;
- запечатать устройство регулирования газо-

вого расхода (при изменении настройки);
- проверить производство ГВС;
- проверить герметичность гидравлических 

контуров;
3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

- 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 - Зонд ГВС
 2 - Регулятор потока ГВС
 3 - Ограничитель потока
 4 - Кран заполнения системы
 5 - Газовый клапан
 6 - Расширительный бак установки.
 7 - Горелка
 8 - Первичный теплообменник
 9 - Вентилятор
 10 - Закрытая камера
 11 - Реле давления дыма
 12 - Зонд подачи
 13 - Клапан стравливания воздуха
 14 - Циркуляционный насос котла
 15 - Соединительный патрубок слива 

воды из системы
 16 - Реле давления установки
 17 - Предохранительный термостат
 18 - Пластинчатый теплообменник
 19 - Трехходовой клапан  (моторизи-

рованный)
 20 - Регулируемый байпас
 21 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей санитарной воды
 AF - Вход хозяйственно-бытовой воды
 R - Возврат в систему
 M - Подача из системы
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3 MISE EN SERVICE DE LA  
CHAUDIÈRE  
(VÉRIFICATION 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 ma-
nomètre de la chaudière indique une pression 
de 1÷1,2 bar ;

- vérifier que le capuchon de la vanne de purge 
d'air soit ouvert et que l'installation soit parfai-
tement dégagée de l'air ;

- 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 à celles indiquées sur 
le manuel (Paragr. 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 que les terminaux d'aspiration et/ou 
d'évacuation ne soient pas obstrués ;

- vérifier l'intervention du pressostat de sécurité 
contre le manque d'air ;

- vérifier l'intervention des organes de réglage  ;

3.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE.

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

- vérifier la production de l'eau chaude sanitaire 
;

- vérifier l'étanchéité des circuits hydrauliques ;
- vérifier la ventilation et/ou l'aération du local 

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

Légende :
 1 - Sonde sanitaire
 2 - Fluxostat sanitaire
 3 - Limiteur de flux
 4 - Robinet de remplissage de l'installation
 5 - Soupape de gaz
 6 - Vase d'expansion installation
 7 - Brûleur
 8 - Échangeur primaire
 9 - Ventilateur
 10 - Chambre étanche
 11 - Pressostat de fumées
 12 - Sonde refoulement
 13 - Soupape purge d'air
 14 - Circulateur chaudière
 15 - Raccord de vidange installation
 16 - Pressostat d'installation
 17 - Thermostat de sécurité
 18 - Échangeur à plaques
 19 - Soupape 3 voies (motorisée)
 20 - Bypass réglable
 21 - Soupape de sécurité 3 bar

 G - Alimentation du gaz
 AC - Sortie de l'eau chaude sanitaire
 AF - Entrée 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.

- make sure the air valve cap is open and that the 
system is well deaerated;

- 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);

- make sure the gas supply failure safety device is 
working, within its relative intervention time;

- check activation of the main switch located 
upstream of the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;
- seal the gas flow rate regulation devices (if set-

tings are modified);
- check the production of domestic hot water;
- check sealing efficiency of water circuits;
- check ventilation and/or aeration of the instal-

lation room where required.

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

If even only a single safety check offers a negative 
result, do not commission the system.

Key:
 1 - Domestic hot water probe
 2 - Domestic hot water flow switch
 3 - Flow limiter
 4 - System filling valve
 5 - Gas valve
 6 - System expansion vessel
 7 - Burner
 8 - Primary heat exchanger
 9 - Fan
 10 - Sealed Chamber
 11 - Flue pressure switch
 12 - Flow probe
 13 - Vent valve
 14 - Boiler circulator pump
 15 - System draining fitting
 16 - System pressure switch
 17 - Safety thermostat
 18 - Plate heat exchanger
 19 - Three-way valve (motorised)
 20 - Adjustable by-pass
 21 - 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 катла ў эксплуатацыю трэба:
- праверыць адпаведнасць выкарыстоўвае- 

мага газу таму, для якога кацёл быў праду- 
гледжаны;

- праверыць падлучэнне да сеткі 230V-50Hz, 
з захаваннем палярнасці L(фаза)-N (нейт- 
раль) і зазямленне;

- праверыць, што сістэма ацяплення запоў- 
нена вадой, упэўніваючыся пры гэтым, 
што стрэлка манометра катла паказвае ціск 
1÷1,2 бар;

- праверыць, што каўпачок клапана адпам- 
поўкі паветра адкрыты і што з сістэмы 
цалкам выдалена паветра;

- уключыць кацёл і праверыць карэктнасць 
уключэння;

- праверыць, каб максімальная, сярэдняя і 
мінімальная падача газу і ціск адпавядаў 
указаным у інструкцыі (Параг. 3.16);

- праверыць дзейснасць засцерагальніка ў 
выпадку адсутнасці падачы газу і час,  затра- 
чаны на яго актывізацыю;

- праверыць дзейснасць галоўнага пераклю- 
чальнiка, змешчанага звонку катла;

- праверыць, што тэрміналы забору паветра 
і/ці дымавыдалення не загароджаны;

- праверыць дзейснасць ахоўнага прэссастата 
супраць недахопу паветра;

- праверыць дзейснасць рэгулюючых 
механізмаў;

- запячатаць прыстасаванне рэгулявання 
газавага расходу (пры змене настройкі);

3.1 ГІДРАЎЛІЧНАЯ СХЕМА.

- праверыць карэктнасць вытворчасці гара-
чай вады для бытавых патрэб;

- праверыць герметычнасць гідраўлічнага 
контуру;

- праверыць вентыляцыю і/ці праветрывае- 
масць памяшкання, дзе прадугледжана 
ўстаноўка.

Калі хоць адна з гэтых праверак мае нега- 
тыўны вынік, сістэма не павінна быць уве- 
дзена ў эксплуатацыю.

Умоўныя знакі:
1 - Зонд ГВС
2 - Рэгулятар патоку ГВС
3 - Абмежавальнік патоку
4 - Кран запаўнення сістэмы
5 - Газавы клапан
6 - Расшыральны бак сістэмы
7 - Гарэлка
8 - Першасны абменнік
9 - Вентылятар
10 - Зачыненая камера згарання
11 - Прэссастат дыму
12 - Зонд падачы
13 - Клапан адпампоўкі паветра
14 - Цыркулятар катла
15 - Перахаднік зліву вады з сістэмы
16 - Прэссастат сістэмы
17 - Ахоўны тэрмастат
18 - Пласціністы абменнік
19 - Троххадовы клапан
(матарызаваны)
20 - Рэгулюемы байпас
21 - Ахоўны клапан 3 бар

G - Падача газу
AC - Выхад гарачай вады для бытавых патрэб
AF - Уваход для вады для бытавых патрэб
R - Зварот з ацяпляльнай сістэмы
M - Падача ў ацяпляльную сістэму
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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.

- hava klapan qapağının açıq olduğundan və 
sistemin yaxşı havalandırıldığından 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;

- təhlükəsiz qaz təchizatı cihazının müvafiq 
müdaxilə müddətində işləməsindən əmin olun;

- buxar qazanının yuxarı hissəsində yerləşən əsas 
keçirinin aktivləşdirilməsini yoxlayın;

- giriş və/və ya çıxış terminallarının bağlı 
olmadığından əmin olun;

- "havasız" təhlükəsiz təzyiq keçiricisinin 
aktivləşdiyini yoxlayın;

- bütün tənzimləyici cihazların aktivləşməsindən 
əmin olun;

3.1 HIDRAVLIK SISTEM.

- qaz axını dərəcəsinin nizamlayıcı cihazını 
bağlayın (ayarlar dəyişdirildikdə);

- 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 çıxışı
 2 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 3 - Axın məhdudlaşdırıcı
 4 - Sistemin doldurma klapanı
 5 - Qaz klapanı
 6 - Sistemin genişləndirmə çəni
 7 - Odluq
 8 - İlkin istilik mübadiləçisi
 9 - Fen
 10 - Bağlı Baca
 11 - Buxar təzyiq keçiricisi
 12 - Axın borusu
 13 - Ventilyasiya klapanı
 14 - Buxar qazanının sirkulyasiya 

pompası
 15 - Sistemin boşaldılmasının 

uyğunlaşdırılması
 16 - Sistem təzyiq keçiricisi
 17 - Təhlükəsizlik termostatı
 18 - Plitə istilik mübadiləçisi
 19 - Üçmilli klapan (motorlaşdırılmış)
 20 - Tənzimlənən baypas
 21 - 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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5.2 قائمة المعلومات.
عن	طريق	الضغط	على	الزرين	)3(	و	)4(	في	وقت	واحد	

لمدة	5	ثوان	يتم	تنشيط	"قائمة	المعلومات"	التي	تسمح	
باستعراض	بعض	معلمات	التشغيل	في	الغالية.

لتمرير	المعلمات	المختلفة،	اضغط	على	الزرين	)3(	و	)4(.	
للخروج	من	القائمة،	اضغط	مجددا	على	الزرين	)3(	و	)4( 

في	نفس	الوقت	لمدة	5	ثوان	أو	االنتظار	لمدة	5	دقائق.

جدول المعايير
 Id
المواصفاتمعطيات

d1الشعلة	إشارة	يعرض

d2
يعرض	درجة	حرارة	تسليم	التدفئة	اللحظية	
عند	خرج	المبادل	الرئيسي	)مسبار	التدفق	

أو	الدفع(

d3	عند	اللحظية	الحرارة	درجة	يعرض
الخرج	من	المبادل	الصحي

d4تستخدم	ال

d5	)القيمة	للتشغيل	اللحظية	الطاقة	يعرض
بنسبة	%(.

d6	التدفئة	لمجموعة	المحددة	القيمة	يعرض
)في	حالة	وجود	جهاز	التحكم	عن	بعد(

d7	الصحية	للمجموعة	المحددة	القيمة	يعرض
)في	حالة	وجود	جهاز	التحكم	عن	بعد(

E1	-	E8 E1	تعد	والتي	المشكالت	تاريخ	يعرض
هي	األحدث	منها

6.2 إعادة تعيين سجل المشكالت.  
من	قائمة	المعلومات	اضغط	على	زر	إعادة	التعيين	لمدة	<	2 
."-E"	الرمز	الشاشة	على	يظهر	سوف	ثانية.	و>4.5	ثانية،
وفقط	خالل	هذا	الفاصل	الزمني	في	حالة	تحرير	الزر،	ستتم	

إعادة	تعيين	سجل	المشكالت.

7.2  إطفاء الغالية 
(	حتى	يظهر	على	 اضغط	الزر	)2	الشكل	2-1(	)

 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.

8.2  استعادة ضغط شبكة التدفئة.
قم	دورياً	بفحص	ضغط	الماء	في	الشبكة.	يجب	أن	يشير	

لوحة الرموز:

 1 ـ صنبور ملء
 2 ـ صنبور تفريغ

مؤشر	مقياس	الضغط	الخاص	بالغالية	إلى	مستوى	ضغط	بين	
1	و	1,2	بار.

يف حالة انخفاض الضغط ملستوى أقل من 1 بار )عندما تكون الشبكة 
باردة( فإنه يصبح من الرضوري القيام بعملية استعادة عن طريق 

استخدام صنبور امللء املوجود يف الجزء السفىل من الغالية )شكل 2 

ـ 2(.

مالحظة	هامة:	قم	بإغالق	صنبور	الملء	بعد	القيام	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	بإزالة	الماء	بصمام	تنفيس	هواء	السيفون	
الحراري	لجعل	الضغط	يصل	إلى1	بار	أو	اطلب	التدخل	من	

الموظفين	المؤهلين.

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.

9.2  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.

10.2  حماية ضد التجمد
الغالية	مزودة	قياسيا	بوظيفة	مضادة	للتجمد	تعمل	على	تشغيل	
مضخة	ومشغل	عندما	تصل	درجة	الحرارة	في	التجهيز	داخل	

الغالية	إلى	ما	دون	4	درجات	مئوية	)وقاية	في	التجهيز	
القياسي	على	درجة	حرارة	دنيا	قدرها	5-	مئوية(	وتتوقف	
عندما	تصل	درجة	الحرارة	إلى	ما	فوق	42	مئوية.	وظيفة	
مكافحة	التجمد	مضمونة	إذا	كان	الجهاز	يعمل	بكفاءة	في	

جميع	أجزائه،	وليس	في	حالة	"blocco"	ـ	إيقاف،	ويكون	
موصوال	بالكهرباء.	لتجنب	الحفاظ	على	عمل	التجهيز	

في	حالة	الغياب	طويل	األمد،	يلزم	تفريغ	التجهيز	بالكامل	
وإضافة	مواد	مضادة	للتجمد	إلى	ماء	نظام	التدفئة.	في	

الحالتين	كلتيهما	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.
جميع	المعلومات	المتعلقة	بالحماية	من	التجمد	واردة	في	
الفقرة	1.3.	لضمان	سالمة	الجهاز	وسالمة	شبكة	التدفئة	

وتسخين	المياه	في	المناطق	التي	تنخفض	فيها	درجة	الحرارة	
تحت	الصفر	المئوي،	ننصح	بحماية	شبكة	التدفئة	باستخدام	
سائل	مضاد	للتجمد	وتركيب	مجموعة	الحماية	ضد	التجمد	
IMMERGAS	في	الغالية.	في	حالة	عدم	التشغيل	لفترة	

طويلة	)االنتقال	إلى	منزل	أخر(،	ننصح	بعمل	التالي:
-	فصل	مصادر	التيار	الكهربائي؛

-	افرغ	دائرة	الماء	الصحي	من	الغالية	بواسطة	صمامات	
التفريغ	المنصوص	عليها	)شكل	27.1(	ومن	المناطق	

الداخلية	لتوزيع	الماء	الصحي.

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

بودرة.

12.2  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(3 
يلزم	لبدء	تشغيل	الغالية	القيام	بما	يلي:

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

	التحقق	من	التوصيل	بشبكة	تيار	من	230	ف	ـ	50  ـ		
هيرتز،	االلتزام	باألقطاب	L-N	والتوصيل	باألرضية.
	التحقق	من	أن	جهاز	التدفئة	مليء	بالماء	والتأكد	من	أن	 ـ		

عقرب	المانومتر	يشير	إلى	1 ÷ 1.2	بار.
	تحقق	من	أن	رأس	صمام	تنفيث	الهواء	مفتوحا	وأن	 		-

النظام	تتم	تهويته	جيدا؛
-				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؛

تحقق	من	عدم	انسداد	مجاري	الشفط	و/أو	التصريف؛ ـ		
تحقق	من	تدخل	برسوستات	السالمة	ضد	نقص	الهواء؛ 	-

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.

1.3 المخطط المائي

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

لوحة الرموز:

 1 ـ مسبار مياه
 2 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه.

 3 ـ ُمحّدد التدفق
 4 ـ صنبور ملء الشبكة

 5 ـ صامم غاز
 6 ـ وعاء توسيع الشبكة

 7 ـ موقد
 8 ـ مبادل من النوع األويل

 9 ـ مروحة
 10 ـ غرفة احرتاق مغلقة

 11 ـ مفتاح ضبط ضغط عوادم االحرتاق
 12 ـ مسبار دفع

 13 ـ صامم تنفيس للهواء
 14 ـ دوار ضخ خاص بالغالية

 15 ـ وصلة تفريغ الشبكة
 16 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة

 17 ـ ترموستات أمان
 18 ـ وصلة تجميع وتقاطع

 19 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(
 20 ـ ممر فرعي قابل للضبط

 21 ـ صامم أمان 3 بار.

 “G” تعنى “التزويد بالغاز”
 “AC” تعنى مخرج املاء الساخن

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

Пульт Amico RemotoV2: котел може працюва-
ти із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термостат приміщення: котел може працюва-
ти з використанням термостату приміщення 
(S20), який під'єднується до затискачів 40 - 41, 
усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА: технічне обслуговування по-
винно виконуватися кваліфікованим фахів-
цем (наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу. Виникає у разі витоку газу з 
системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків в газопро-
воді.

- Нерегулярне горіння (полум'я червоне або 
жовте). Його може спричинити: забруд-

нений запальник, забитий пластинчатий 
пакет, невірно встановлений термінал впу-
ску-випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури. 
Може спричинятися недостатнім тиском 
води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим цирку-
лятором або аномалією схеми регулю-
вання котельного агрегату. Перевірити за 
манометром, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору  закриті.

- Присутність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки відповідного клапану 
виведення повітря (Мал. 1-27). Перевірити, 
щоб тиск системи та посудини наповнення 
системи був у встановлених рамках; тиск 
перед заповненням в посудині наповнення 
повинен відповідати 1,0 бар, а в системі 
бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

3.4 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ 

Там, де необхідно адаптувати пристрій до 
інших типів газу, що відрізняються від вка-
заних на етикетці, потрібно мати комплект з 
усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, з Центру технічного обслугову-
вання  Immergas).
Щоб перейти з одного газу на інший, по-
трібно:
- усунути напругу з пристрою;
- замінити форсунки основного запальника, 

при цьому слідкувати за тим, щоб встанови-
ти між газовим колектором та форсунками 
спеціальні герметичні розетки, що надають-
ся в комплекті;

- повернути напругу на пристрій;

Умовні позначення:
 В1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик сантехнічної гарячої води
 CARV2 - Пульт Amico RemotoV2 (опція)

 E3 - Свічка вмикання/контролю за 
полум'ям

 Е4 - Запобіжний термостат
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 LCD1 - Дисплей
 М1 - Циркулятор котла
 M20 - Вентилятор
 М30 - Клапан триходовий
 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка скидання блокування
 S4 - Датчик потоку води для системи 

ГВП
 S5 - Реле тиску в системі
 S6 - Реле тиску димових газів
 S20 - Термостат приміщення (опція)

 S21 - Кнопка збільшення  
температури в системі опалення

 S22 - Кнопка зменшення 
температури в контурі ГВП

 S23 - Кнопка збільшення 
температури в системі опалення

 S24 - Кнопка зменшення температури 
в системі опалення

 T1 - Трансформатор увімкнення
 Т2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостата приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Чорний
 3 - Синій
 4 - Коричневий
 5 - Зелений
 6 - Сірий

 7 - Жовтий/Зелений
 8 - Помаранчевий
 9 - фіолетовий
 10 - Рожевий
 11 - Червоний
 12 - Білий
 13 - Жовтий
 14 - Білий/чорний
 15 - Живлення 220 В пер.стр. 50Гц

З’єднувач X6 використовується для авто-
матичного тестування.

ПРИМІТКА: Інтерфейс користувача зна-
ходиться на зворотному боці плати котла.
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Пульт Amico RemotoV2: котел може працюва-
ти із використанням пульту Amico RemotoV2 
(CARV2), який під'єднується до затискачів 40 
і 41, дотримуючись полярності та усунувши 
перемичку X40.

Термостат приміщення: котел може працюва-
ти з використанням термостату приміщення 
(S20), який під'єднується до затискачів 40 - 41, 
усунувши перемичку X40.

3.3 МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ 
ПРИЧИНИ.

ПРИМІТКА: технічне обслуговування по-
винно виконуватися кваліфікованим фахів-
цем (наприклад, Технічна служба допомоги 
Immergas).

- Запах газу. Виникає у разі витоку газу з 
системи газового трубопроводу. Потрібно 
перевірити на предмет витоків в газопро-
воді.

- Нерегулярне горіння (полум'я червоне або 
жовте). Його може спричинити: забруд-

нений запальник, забитий пластинчатий 
пакет, невірно встановлений термінал впу-
ску-випуску. Провести чистку компонентів, 
згаданих вище, і перевірити правильність 
установки терміналу. 

- Часті включення запобіжного термостату 
перевищення встановленої температури. 
Може спричинятися недостатнім тиском 
води в котлі, недостатньою циркуляцією 
системи опалення, заблокованим цирку-
лятором або аномалією схеми регулю-
вання котельного агрегату. Перевірити за 
манометром, щоб тиск системи відповідав 
заданому. Переконайтеся, що не всі клапани 
радіатору  закриті.

- Присутність повітря в системі. Перевірити 
відкриття кришки відповідного клапану 
виведення повітря (Мал. 1-27). Перевірити, 
щоб тиск системи та посудини наповнення 
системи був у встановлених рамках; тиск 
перед заповненням в посудині наповнення 
повинен відповідати 1,0 бар, а в системі 
бути в рамках від 1 до 1,2 бар.

- Блокування через відсутність запалювання 
(Парагр. 2.4).

3.4 КОНВЕРСІЯ КОТЛА В РАЗІ ЗМІНИ 
ГАЗУ 

Там, де необхідно адаптувати пристрій до 
інших типів газу, що відрізняються від вка-
заних на етикетці, потрібно мати комплект з 
усім необхідним для швидкої трансформації.
Операції з модифікації для пристосування 
до іншого типу газу повинні виконуватися 
уповноваженим кваліфікованим персоналом 
(наприклад, з Центру технічного обслугову-
вання  Immergas).
Щоб перейти з одного газу на інший, по-
трібно:
- усунути напругу з пристрою;
- замінити форсунки основного запальника, 

при цьому слідкувати за тим, щоб встанови-
ти між газовим колектором та форсунками 
спеціальні герметичні розетки, що надають-
ся в комплекті;

- повернути напругу на пристрій;

Умовні позначення:
 В1 - Датчик подачі
 B2 - Датчик сантехнічної гарячої води
 CARV2 - Пульт Amico RemotoV2 (опція)

 E3 - Свічка вмикання/контролю за 
полум'ям

 Е4 - Запобіжний термостат
 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 LCD1 - Дисплей
 М1 - Циркулятор котла
 M20 - Вентилятор
 М30 - Клапан триходовий
 S2 - Перемикач робочих режимів
 S3 - Кнопка скидання блокування
 S4 - Датчик потоку води для системи 

ГВП
 S5 - Реле тиску в системі
 S6 - Реле тиску димових газів
 S20 - Термостат приміщення (опція)

 S21 - Кнопка збільшення  
температури в системі опалення

 S22 - Кнопка зменшення 
температури в контурі ГВП

 S23 - Кнопка збільшення 
температури в системі опалення

 S24 - Кнопка зменшення температури 
в системі опалення

 T1 - Трансформатор увімкнення
 Т2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка термостата приміщення
 Y1 - Газовий клапан
 1 - Інтерфейс користувача
 2 - Чорний
 3 - Синій
 4 - Коричневий
 5 - Зелений
 6 - Сірий

 7 - Жовтий/Зелений
 8 - Помаранчевий
 9 - фіолетовий
 10 - Рожевий
 11 - Червоний
 12 - Білий
 13 - Жовтий
 14 - Білий/чорний
 15 - Живлення 220 В пер.стр. 50Гц

З’єднувач X6 використовується для авто-
матичного тестування.

ПРИМІТКА: Інтерфейс користувача зна-
ходиться на зворотному боці плати котла.
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3.2 ELEKTRİK ŞEMASI.

Amico Uzaktan KumandaV2: kombi, 40 ve 41 
numaralı slotlarının x40 köprüsü kaldırılarak 
ve kutuplara dikkat edilerek bağlanacağı Ami-
co Uzaktan KumandaV2 (CARV2) kullanımına 
uygundur.

Ortam termostatı: kombi, 40 ve 41 numaralı 
slotlarına,X40 köprüsü kaldırılarak ve kutuplara 
dikkat edilerek Oda Termostatı (S20) bağlantı-
sına uygundur.

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). 
Nedeni: kirli brülör, gaz önleme vanası tıkan-
mış, emiş-boşaltma terminalleri doğru şekilde 

monte edilmemiş. Yukarıda belirtilen parça-
ların temizliğini yapınız ve terminalin doğru 
monte edildiğini kontrol ediniz. 

- Emniyet termostatının çok sık devreye girmesi. 
Kombide düşük su basıncından, kalorifer tesi-
satındaki yetersiz sirkülasyondan, engellenmiş 
sirkülasyon ya da kombi ayar kartında oluşabi-
lecek bir hatadan kaynaklanabilir. Manometre-
yi kontrol ederek kombideki su basıncının sabit 
değer aralığında olduğundan emin olun. Tüm 
radyatör vanalarının kapalı olmamasını kontrol 
edin.

- Tesisatta hava mevcut. Hava tahliye valf başlı-
ğının açık olduğunu kontrol edin (Şek. 1-27). 
Tesisat basıncının ve genleşme tankı ön dolum 
basıncının belirtilen değerler aralığında oldu-
ğunu kontrol edin; genleşme tankı ön dolum 
basıncı 1,0 bar, tesisat basınç değeri de 1 ile 1,2 
bar arasında olmalıdır.

- Ateşleme gerçekleşmediğinden bloke oldu 
(Parag. 2.4).

3.4 GAZ TÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ 
HALİNDE KOMBİDE DÖNÜŞÜM 
YAPILMASI 

Kombi cihazının etiketinde belirtilen gaz tü-
ründen 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 kesiniz;
- ana boyler memelerini değiştiriniz ve bu işlemi 

yaparken gaz kollektörü ile memeler arasına 
setle birlikte sunulan tutuş pullarını yerleştir-
meyi ihmal etmeyiniz;

- cihazın elektrik girişini tekrar sağlayınız;
- kombinin kumanda paneli vasıtasıyla gaz tipi 

parametresini (P1) seçin ve ardından doğal 
gazlı ise (nG) yada LPG'li ise (LG)'yi seçin;

- Gaz vanalı ayarlama türünü yapın
• kombinin nominal termik gücünü ayarlayın;

Açıklamalar:
 B1 - Besleme sensörü
 B2 – Kullanma suyu sensörü
 CARV2 - Amico Uzaktan KumandaV2 (opsiyonel)

 E3 - Algılama ve ateşleme bujisi
 E4 - Güvenlik termostatı
 F1 - Hat sigortası
 LCD1 - Ekran
 M1 - Kombi pompası
 M20 - Fan
 M30 - Üç yollu valf
 S2 - Fonksiyon selektörü
 S3 - Reset düğmesi
 S4 -Kullanma suyu akış şalteri
 S5 - Tesisat basınç şalteri
 S6 - Atık gaz basınç şalteri
 S20 - Oda termostatı (opsiyonel)
 S21 - Kullanma suyu sıcaklığı artıma düğmesi

 S22 - Kullanma suyu sıcaklığı artırma düğmesi
 S23 - Kalorifer sıcaklığı artıma düğmesi
 S24 - Kalorifer sıcaklığı azaltma düğmesi
 T1 - Ateşleme transformatörü
 T2 - Kombi kartı transformatörü
 X40 - Oda termostatı köprüsü
 Y1 - Gaz valfi
 1 - Kullanıcı arabirimi
 2 - Siyah
 3 - Mavi
 4 - Kahverengi
 5 - Yeşil
 6 - Gri
 7 - Sarı/Yeşil
 8 - Turuncu
 9 - Mor
 10 - Pembe
 11 - Kırmızı

 12 - Beyaz
 13 - Sarı
 14 - Beyaz/Siyah
 15 - Alimentasyon 230 Vac 50 Hz

X6 konnektörü otomatik test için kullanılır.

NOT: kullanıcı ara yüzü kombi kartının kay-
naklı tarafında yer alır.
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3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.

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.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

Nota: el mantenimiento debe ser efectuado por 
una empresa habilitada (por ejemplo 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). 
Puede ser debido a: quemador sucio, bloque la-
minar obstruido, terminal de aspiración-descarga 
no instalado correctamente. Efectuar las limpiezas 

de los componentes arriba indicados y comprobar 
que la instalación del terminal sea correcta. 

- Disparos frecuentes del termostato de segu-
ridad por sobretemperatura. Puede deberse a 
falta de presión de agua en la caldera, a poca 
circulación en la instalación de calefacción, a 
que el circulador esté bloqueado o a una ano-
malía en la tarjeta de regulación de la caldera. 
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.

- Presencia de aire dentro de la instalación. 
Comprobar que la caperuza del purgador de 
aire se abre bien (Fig. 1-27). 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 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 falta de encendido (Apart. 2.4).

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;
- seleccione utilizando el teclado de la caldera el 

parámetro tipo de gas (P01) y después seleccio-
ne (nG) en caso de alimentación de Metano o 
(LG) en caso de alimentación de GLP;

- Realice tipo de calibrado completo válvula de gas

Leyenda: 
 B1 - Sonda de impulsión
 B2 - Sonda sanitaria
 CARV2 - Mando Amigo Remoto V2 (opcional)

 E3 - Bujía de encendido y detección
 E4  - Termostato de seguridad
 F1 - Fusible de línea
 LCD1 - Display
 M1 - Circulador de la caldera
 M20 - Ventilador
 M30 - Válvula de tres vías
 S2 - Selector funcionamiento
 S3 - Botón reset bloqueo
 S4 - Flujostato sanitario
 S5 - Presostato de la instalación
 S6 - Presostato de humos
 S20 - Termostato ambiente (opcional)
 S21 - Pulsador incremento temperatura 

agua sanitaria

 S22 - Pulsador decremento temperatura agua 
sanitaria

 S23 - Pulsador incremento temperatura 
calefacción

 S24 - Pulsador decremento temperatura 
calefacción

 T1 - Transformador encendido
 T2 - Transformador tarjeta caldera
 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula de gas
 1 - Interfaz usuario
 2 - Negro
 3 - Azul
 4 - Marrón
 5 - Verde
 6 - Gris
 7 - Amarillo/Verde
 8 - Naranja

 9 - Violeta
 10 - Rosa
 11 - Rojo
 12 - Blanco
 13 - Amarillo
 14 - Blanco/Negro
 15 - Alimentación 230 Vac 50 Hz

El conector X6 se utiliza para la prueba inicial 
automática

NOTA: La interfaz usuario se encuentra en el 
lado de las soldaduras de la tarjeta de la caldera.
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

CARV2: на котле может быть установлено Дистан-
ционное Управление V2 (CARV2), которое должно 
быть подключено к клеммам 40 и 41, соблюдая 
полярность, при этом должна быть удалена 
перемычка X40.

Термостат помещения: котел предрасположен 
для подключения Термостата Помещения (S20) 
который должен быть подключён к клеммам 40 
- 41, удаляя перемычку X40.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание. техобслуживание должно быть 
произведено уполномоченной организацией (на-
пример, Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).

- Запах газа. Имеется утечка газовой магистра-
ли. Необходимо проверить герметичность  
газоснабжения.

- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 
пламя). Может быть вызвано следующим: го-
релка загрязнена, загорожен блок оребрения, 

вывод всасывания/дымоудаления неправильно 
установлен. Произвести очистку вышеуказан-
ных компонентов и проверить правильную 
установку вывода. 

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может зависеть от 
низкого давления воды в котле, недостаточной 
циркуляции в системе отопления, от блоки-
рованного циркуляционного насоса или от 
неполадки на электроном блоке регулирования 
котла. Проверить с помощью манометра, что 
давление в системе находится в установленном 
диапазоне. Проверить, что клапаны радиаторов 
не закрыты.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, что 
открыта заглушка клапана, для стравливания 
воздуха (Илл. 1-27). Проверить, что давление 
установки и давление предварительной на-
грузки расширительного бака, находиться в 
установленных пределах, клапан предваритель-
ной нагрузки расширительного бака должен 
равняться 1,0 бар, давление установки должно 
находиться в диапазоне от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирование при отсутствии включения 
(Параг. 2.4).

3.4 ПЕРЕВОД КОТЛА 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;

Условные обозначения:
 B1 - Зонд подачи
 В2 - Сантехнический зонд
 CARV2- Дистанционное управление Amico V2 

(факультативно)
 Е3 - Свеча зажигания и свеча-детектор
 E4 - Предохранительный термостат
 F1 - Линейный предохранитель
 LCD1 - Дисплей
 M1 - Циркуляционный насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан
 S2 - Режимный переключатель
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дыма
 S20 - Комнатный термостат (факульта-

тивно)

 S21 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S22 - Кнопка увеличения температуры ГВС
 S23 - Кнопка увеличения температуры 

отопления
 S24 - Кнопка уменьшения температуры 

отопления
 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор платы котла
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 1 - Интерфейс пользователя
 2 - Чёрный
 3 - Синий
 4 - Коричневый
 5 - Зелёный
 6 - Серый
 7 - Жёлтый/Зелёный
 8 - Оранжевый

 9 - Фиолетовый
 10 - Розовый
 11 - Красный
 12 - Белый
 13 - Жёлтый
 14 - Белый/Черный
 15 - Электропитание 230 В пер.т. 50 Гц

Зажим X6 используется для автоматическо-
го испытания.

Примечание: интерфейс пользователя нахо-
дится сбоку от сварного шва электронного 
блока котла.
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3.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

Commande Amie à DistanceV2 : la chaudière 
est prévue pour l'application de la Commande 
Amie à DistanceV2 (CARV2) qui doit être reliée 
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.

3.3 PROBLÈMES ÉVENTUELS ET LEURS 
CAUSES.

N.B. : les interventions d'entretien 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 peut être causée par  : le brûleur 
sale, le bloc lamellaire obstrué, l'installation 

incorrecte du terminal d'aspiration-évacuation. 
Effectuer les nettoyages des composants précités 
et vérifier la correcte installation du terminal. 

- Des interventions fréquentes du thermostat de 
sécurité de surchauffe. Ceci peut dépendre d'une 
pression d'eau réduite dans la chaudière, d'une 
mauvaise circulation dans l'installation de chauf-
fage, du circulateur bloqué, ou d'une anomalie à 
la carte de réglage de la chaudière. Vérifier sur le 
manomètre que la pression de l'installation soit 
dans les limites établies. Vérifier que les robinets 
des radiateurs ne soient pas tous fermés.

- Présence d'air à l'intérieur de l'installation. 
Vérifier l'ouverture du capuchon de la soupape 
spécifique de purge d'air (Fig. 1-27). 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 doit être 1,0 bar, la valeur de la 
pression de l'installation doit être comprise 
entre 1 et 1,2 bar.

- Blocage allumage manqué (Paragr. 2.4).

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 (P01) puis sélectionner 
(nG) en cas d'alimentation au Méthane ou (LG) 
en cas d'alimentation au GPL ;

- Effectuer le type d'étalonnage avec la vanne de 
gaz

Légende :
 B1 - Sonde de refoulement
 B2 - Sonde sanitaire
 CARV2 - Commande Amie à DistanceV2 

(en option)
 E3 - Électrode d'allumage et de détection
 E4 - Thermostat de sécurité
 F1 - Fusible ligne
 LCD1 - Écran
 M1 - Circulateur de la chaudière
 M20 - Ventilateur
 M30 - Soupape trois voies
 S2 - Sélecteur fonctionnement
 S3 - Bouton réinitialisation blocage
 S4 - Fluxostat sanitaire
 S5 - Pressostat d'installation
 S6 - Pressostat de fumées

 S20 - Thermostat d'ambiance (en option)
 S21 - Bouton augmentation  

température eau sanitaire
 S22 - Bouton diminution  

température eau sanitaire
 S23 - Bouton augmentation  

température chauffage
 S24 - Bouton diminution  

température chauffage
 T1 - Transformateur allumage
 T2 - Transformateur carte chaudière
 X40 - Pont thermostat d'ambiance
 Y1 - Soupape de gaz
 1 - Interface utilisateur
 2 - Noir
 3 - Bleu
 4 - Marron

 5 - Vert
 6 - Gris
 7 - Jaune/Vert
 8 - Orange
 9 - Violet
 10 - Rose
 11 - Rouge
 12 - Blanc
 13 - Jaune
 14 - Blanc/Noir
 15 - Alimentation 230 Vac 50 Hz

Le connecteur X6 est utilisé pour le contrôle 
automatique.

N.B. : l'interface de l'utilisateur se trouve sur le 
côté soudures de la carte de chaudière.
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3.2 WIRING DIAGRAM.

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.

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). 
Can be caused by: dirty burner, clogged lamel-
lar pack, intake - exhaust terminal not installed 
properly. Clean the above components and 
ensure correct installation of the terminal. 

- Frequent interventions of the over heating 
safety thermostat. It can depend on reduced 
water pressure in the boiler, little circulation 
in the heating system, the blocked pump or an 
anomaly of the boiler P.C.B. Check on the pres-
sure gauge that the system pressure is within 
established limits. Check that radiator valves 
are not all closed.

- Presence of air in the system. Check opening of 
the special air vent valve cap (Fig. 1-27). Make 
sure the system pressure and expansion vessel 
factory-set pressure values are within the set 
limits; the factory-set value for the expansion 
vessel must be 1.0 bar, and system pressure 
between 1 and 1.2 bar.

- Ignition block. (Par. 2.4).

3.4 CONVERTING THE BOILER TO 
OTHER TYPES OF GAS 

If the boiler has to be converted to a different gas 
type to that specified on the data 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 (P01) and select (nG) in the case of meth-
ane supply or (LG) in the case of LPG supply;

- Perform complete gas valve calibration
• adjust the boiler nominal heat output;
• adjust the boiler nominal heat output in 

Key:
 B1 - Flow probe
 B2 - Domestic hot water probe
 CARV2 - Comando Amico Remoto remote con-

trol V2 (optional)
 E3 - Ignition and detection electrode
 E4 - Safety thermostat
 F1 - Phase fuse
 LCD1 - Display
 M1 - Boiler circulator pump
 M20 - Fan
 M30 - Three-way valve
 S2 - Operation selector
 S3 - Block reset button
 S4 - Domestic hot water flow switch
 S5 - System pressure switch
 S6 - Flue pressure switch

 S20 - Room thermostat (optional)
 S21 - Domestic hot water temperature increase 

button
 S22 - Domestic hot water temperature decrease 

button
 S23 - Heating temperature increase button
 S24 - Heating temperature decrease button
 T1 - Ignition transformer
 T2 - Boiler board transformer
 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 1 - User interface
 2 - Black
 3 - Blue
 4 - Brown
 5 - Green
 6 - Grey

 7 - Yellow/Green
 8 - Orange
 9 - Purple
 10 - Pink
 11 - Red
 12 - White
 13 - Yellow
 14 - White/Black
 15 - 230 Vac 50 Hz power supply

The X6 connector is used for automatic in-
spection.

Note: The user interface is on the welding side 
of the boiler board.
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3.2 ЭЛЕКТРАСХЕМА.

Дыстанцыйнае кіраванне Comando Amico 
RemotoV2: для катла магчыма ўжыванне 
дыстанцыйнага кіравання  Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2), якое трэба падлучыць 
да клем 40 і 41, захоўваючы палярнасць і 
выдаляючы перамычку X40.

Пакаёвы тэрмастат: для катла магчыма 
ўжыванне Пакаёвага Тэрмастата (S20), які 
трэба падлучыць да клем 40 - 41, выдаляючы 
перамычку X40.

3.3 МАГЧЫМЫЯ НЕПАЛАДКІ І ІХ 
ПРЫЧЫНЫ.

ІЧ.В.: тэхабслугоўванне павінна ажыццяўляцца 
кампетэнтнымі  спецыялістамі  (напрыклад, 
Службай Тэхнічнай Падтрымкі Immergas).
- Пах газу. Узнікае з-за ўцечкі ў трубах газавага 

контуру. Неабходна праверыць герметычнасць 
контуру падачы газу.

- Нераўнамернае гарэнне (полымя чырвонае ці 
жоўтае). Можа быць выклікана: забруджанай 
гарэлкай, загароджаным пласціністым блокам, 

тэрмінал паветравода-ды- мавыдалення 
ўстаноўлены некарэктна.

Неабходна зрабіць чыстку вышэйпералічаных 
кампанентаў і пераканацца ў карэктнай уста- 
ноўке тэрмінала.
- Частая актывізацыя ахоўнага тэрмастата 

перагрэву. Можа залежыць ад зніжэння ціску 
вады ў катле, слабай цыркуляцыі ў сістэме 
ацяплення, заблакіраванага цыркулятара 
ці няспраўнасці рэгулюючай платы катла. 
Неабходна праверыць па манометры, што 
ціск у сістэме знаходзіцца ў межах нормы. 
Пераканацца, што ўсе клапаны радыятараў 
зачынены.

- Наяўнасць паветра ўнутры сістэмы. Праверыць 
адкрыццё заглушкі адпаведнага клапана 
адпампоўкі паветра (Мал. 1-27). Праверыць, 
што ціск сістэмы і папярэдняй нагрузкі 
расшыральнага бака знаходзіцца ў межах нормы; 
значэнне папярэдняй нагрузкі расшыральнага 
бака павінна складаць 1,0 бар, ціск у сістэме 
павінен быць у межах 1 - 1,2 бар.

- Блакіроўка з-за адсутнасці запальвання (Параг. 2.4)

3.4 ПЕРАВОД КАТЛА НА ІНШЫ ГАЗ У 
ВЫПАДКУ ЗАМЕНЫ ГАЗУ.

У выпадку, калі неабходна адаптаваць пры- стасаванне 
да газу, адрознаму ад указанага на завадской 
пашпартнай таблічцы, трэба заказаць неабходны 
камплект для мадыфікацыі, якая можа быць хутка 
праведзена.
Аперацыя па адаптырыванію  павінна быць даверана 
кампетэнтным спецыялістам (напрыклад, Службе 
Тэхнічнай Падтрымкі Immergas). Каб  перайсці  з  
аднаго  газу  на іншай трэба:
- адключыць напружанне сілкавання сістэмы;
- з а м я н і ц ь  ф а р с у н к і  а с н о ў н а й  г а р э л к і , 

выкарыстоўваючы пры гэтым паміж  газавым 
калектарам і фарсункамі спецыяльныя шайбы 
герметычнасці, прыкладзеныя да набору;

- уключыць напружанне сілкавання сістэмы;
- абраць на панэлі кіравання катла параметртыпу 

газу (P01) і далей абраць (nG) у выпадку сілкавання 
Метанам ці (LG) у выпадку сілкавання СУГ;

- Выканаць поўную каліброўку  газавага клапана
• адрэгуляваць намінальную цеплавую ма гутнасць 

катла;

Умоўныя знакі:
 B1 - Зонд падачы
 B2 - Зонд ГВС
 CAR V2 -  Прыстасаванне дыст. кіравання
(опцыя)
 E3 - Свечка запальвання і кантролю
 E4 - Ахоўны тэрмастат
 F1 - Плаўкі засцерагальнік лініі
 LCD1 - Дысплей
 M1 - Цыркулятар катла
 M20 - Вентылятар
 M30 - Троххадовы клапан
 S2 - Селектар функцыянавання
 S3 - Кнопка скіду блакіроўкі
 S4 - Датчык патока ГВС
 S5 - Прэссастат сістэмы
 S6 - Прэссастат дыму
 S20 - Пакаёвы тэрмастат (опцыя)
 S21 - Кнопка павелічэння тэмпературы

бытавой вады
 S22 - Кнопка памяншэння тэмпературы 

бытавой вады
 S23 - Кнопка павелічэння тэмпературы 

ацяплення
 S24 - Кнопка памяншэння тэмпературы 

ацяплення
 T1 - Трансфарматар уключэння
 T2 - Трансфарматар электроннай схемы
 X40 - Перамычка пакаёвага тэрмастата
 Y1 - Газавы клапан
 1 - Інтэрфейс карыстача
 2 - Чорны
 3 - Сіні
 4 - Карычневы
 5 - Зялёны
 6 - Шэры
 7 - Жоўты/Зялёны
 8 - Аранжавы

 9 - Фіялетавы
 10 - Ружовы
 11 - Чырвоны
 12 - Белы
 13 - Жоўты
 14 - Белы/ Чорны
 15 - Сілкаванне 230 V 50 Hz
Раздым X6 выкарыс тоўваецца для 
аўтаматычнага тэхнічнага кантролю.

ІЧ.В.:  iнтэрфейс  карыстача  знаходзіцца на
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3.2 NAQIL SXEMI

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. 

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). Aşağıdakı 
səbəblər ola bilər: çirkli odluq, tutumuş 

laminar bağlama, giriş-çıxış terminalının 
düzgün quraşdırılmaması.  Yuxarıda qeyd 
edilən komponentləri təmizləyin və terminalın 
düzgün quraşdırılmasından əmin olun. 

- Həddindən art ıq qızma təhlükəsizlik 
termostatının tez-tez müdaxilələləri. Bu buxar 
qazanındakı suyun təzyiqinin azalmasından, 
istilik sistemində zəif sirkulyasiya, bloklaşmış 
pompa və ya buxar qazanının P.C.B.-də 
anormallıqdan asılı ola bilər. Sistem təzyiqinin 
təyin edilmiş limit çərçivəsində olmasından 
əmin olmaq üçün manometri yoxlayın. 
Radiator klapanlarının bağlı olmamasını 
yoxlayın.

- Sistemdə havanın olması. Xüsusi hava 
ventilyasiya klapanının qapağının açımasını 
yoxlayln (Təs. 1-27). 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. (Par. 2.4).

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 (P01) seçin və  metan qaz təchizatı 
zamanı  (nG), LPG təchizatı zamanı isə (LG) 
seçin;

Açar sözlər:
 B1 - Axın borusu
 B2 - Daxili qaynar su çıxışı
 CARV2 - Comando Amico Remoto uzaqdan 

idarəetmə V2 (əlavə)
 E3 - Yandırma və müəyyənetmə elektrodları
 E4 - Təhlükəsizlik termostatı
 F1 - Faza qoruyucusu
 LCD1 - Displey
 M1 - Buxar qazanının sirkulyasiya pompası
 M20 - Fen
 M30 - Üçmilli klapan
 S2 - Əməliyyat seçici
 S3 - Blok təkrarla düyməsi
 S4 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 S5 - Sistem təzyiq keçiricisi
 S6 - Buxar təzyiq keçiricisi
 S20 - Otaq termostatı (əlavə)
 S21 - Daxili qaynar su temperaturunun 

artırılması düyməsi
 S22 - Daxili qaynar su temperaturunun 

azaldılması düyməsi
 S23 - İsitmə temperaturunun artırılması 

düyməsi
 S24 - İsitmə temperaturunun azaldılması 

düyməsi
 T1 - Yandırma keçiricisi
 T2 - Buxar qazanının lövhə çeviricisi
 X40 - Otaq termostat tağı
 Y1 - Qaz klapanı
 1 - İstifadəçi interfeysi
 2 - Qara
 3 - Mavi
 4 - Çəhrayı
 5 - Yaşıl
 6 - Boz
 7 - Sarı/Yaşıl

 8 - Narıncı
 9 - Bənövşəyi
 10 - Çəhrayı
 11 - Qırmızı
 12 - Ağ
 13 - Sarı
 14 - Ağ/Qara
 15 - 230 Vac 50 Hz enerji təchizatı

X6 əlaqələndiricisi avtomatik yoxlanma üçün 
istifadə edilir

Qeyd: istifadəçi interfeysi yalnız buxar qazanı 
lövhəsinin qaynaq tərəfindədir
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2.3 المخطط الكهربائي

التحكم	عن	بعد	الصديق	V2:	الغالية	مجهزة	مسبقا	بتطبيقات	
التحكم	عن	بعد	الصديق	V2	والذي	يجب	توصيله	بلوحة	

.X40	الجسر	وإزالة	القطبية	مراعاة	مع	41	أو	40	توصيل

ثرموستات	بيئة		المكان:	الغالية	مجهزة	مسبقا	بتطبيقات	
ثرموستات	بيئة	المكان	)S20(		والذي	يجب	توصيله	بلوحة	
.X40	الجسر	وإزالة	القطبية	مراعاة	مع	41	أو	40	توصيل

المشاكل المحتملة وحلولها.  3.3
ملحوظة هامة: يجب	أن	تنفذ	عمليات	الصيانة	بواسطة	شركة	
.)Immergas	الفني	الدعم	مركز	المثال	سبيل	)على	مؤهلة

	رائحة	الغاز.	يعود	إلى	تسرب	في	أنابيب	دائرة	الغاز.	 	-
ينبغي	التحقق	من	عازل	تسرب	دائرة	إدخال	الغاز.

	االحتراق	غير	منتظم	)شعلة	حمراء	أو	صفراء(.	يمكن	 	-
أن	ينشأ	عن:		شعلة	متسخة،	انسداد	مجموعة	الريش،	
طرف	الشفط-التفريغ	لم	يتم	تثبيته	على	نحو	صحيح.	

قم	بتنظيف	المكونات	المذكورة	أعاله	وتحقق	من	عملية	
التثبيت	الصحيحة	للنقطة	الطرفية.	

	كثرة	التدخالت	لثرموستات	السالمة	عند	زيادة	درجة	 	-
الحرارة.	يمكن	أن	ينشأ	بسبب	انخفاض	ضغط	الماء		

في	الغالية،	ومن	ضعف	الدورة	داخل	نظام	تدفئة،	ومن	
توقف	حركة	الموزع	أو	عطل	في	بطاقة	ضبط	الغالية.	
تحقق	على	المانومتر	من	أن	الضغط	في	الجهاز	يقع	

داخل	الحدود	المقررة.	تحقق	من	أن	صمامات	شعاعات	
التدفئة	ليست	كلها	مغلقة.

	وجود	هواء	داخل	التجهيز.	تحقق	من	فتح	رأس	الصمام	 	-
المعين	لخروج	الهواء	)شكل	27-1(.	تحقق	من	أن	
ضغط	النظام	والحمل	المسبق	لوعاء	التمدد	هو	في	

الحدود	المقررة؛	قيمة	الحمل	المسبق	لوعاء	التمدد	يجب	
أن	تكون	1,0	بار	و	ضغط	النظام	يجب	أن	يكون	بين	

1	و	1,2	بار.
إيقاف	توقف	اإلشعال	)الفقرة	4.2. 	-

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	الفني	الدعم	مركز	المثال	سبيل	)على	مؤهلة
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(	الغاز	نوع	الغالية	مفاتيح	لوحة	خالل	من	اختر	 	-
 )LG	(	أو	الميثان	غاز	حالة	في	)nG(	اختر	ثم	ومن

في	حالة	الغاز	المسال؛
-		نفذ	نوع	المعايرة	الكامل	لصمام	الغاز

اضبط	القدرة	الحرارية	االسمية	للغالية؛ 	•
	اضبط	القدرة	الحرارية	الدنيا	للغالية	في	مرحلة	المياه	 	•

الصحية؛
	اضبط	القدرة	الحرارية	الدنيا	للغالية	في	مرحلة	التدفئة	 	•

)الفقرة	7.3(;
	اضبط	)إذا	لزم	األمر(	القدرة	األقصى	للتدفئة	)الفقرة	 	•

;)7.3
	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:

لوحة الرموز:

مسبار تدفق  -  B1  
مسبار مياه ساخنة  -  B2  

 V2 جهاز التحكم عن بعد الرقمي  -  CARV2 
)اختياري(

شمعة إشعال و كشف  -  E3  
ترموستات أمان  -  E4  

فيوز  خط  -  F1  
شاشة  -  LCD1 

مضخة تدوير للغالية  -  M1  
مروحة  -  M20  

صامم بثالثة مجاري  -  M30  
منتقي التشغيل  -  S2  

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

مفتاح ضبط ضغط الشبكة  -  S5  
مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية  -  S6  

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

محّول اإلشعال  -  T1  
محّول بطاقة الغالية  -  T2  

جرس ثرموستات بيئة املكان  -  X40  
 Y1 ـ صامم غاز

واجهة املستخدم  -  1  
أسود  -  2  
        3 ـ أزرق
        4 ـ بني

أخرض  -  5  
رمادي  -  6  

أصفر/أخرض  -  7  

برتقايل  -  8  
بنفسجي  -  9  

وردي  -  10  
أحمر ـ   11  
أبيض  -  12  
أصفر  -  13  

أبيض/أسود  -  14  
التغذية بالتيار 230 ف تيار مرتدد 50   -  15  

هريتز

الموصل	X6	ُيستخدم	لالختبار	األوتوماتيكي.

مالحظة:	واجهة		المستخدم	توجد	على	جانب	لحامات	
بطاقة	الغالية	الفنية.
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Клапан GAS SGV 100 B&P

Умовні позначення:
 1 - Замір тиску на виході з 

газового клапану
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач електропро-

водки
 4 - Замір тиску на вході з 

газового клапану

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для газо-
вого клапану
• відрегулювати номінальну теплову по-

тужність котла;
• відрегулювати мінімальну теплову потуж-

ність котла у фазі виробництва гарячої 
сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потуж-
ність котла у фазі обігріву (парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максималь-
ну потужність опалення (парагр. 3.7);

- після завершення робіт для модифікації 
приклеїти поряд з заводською табличкою 
відповідний самонаклеювальний напис, що 
надається в комплекті, про виконану кон-
версію. В цій таблиці потрібно закреслити 
маркером дані для старого типу газу.

Ці зміни повинні відповідати типу вико-
ристовуваного газу; дотримуйтесь інструкцій 
в таблиці (пар. 3.16).

3.5 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ 
ТИПУ ГАЗУ.

Перевіривши, що трансформація була зро-
блена з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що: 
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто силь-

ним, і не слабким, а також є стабільним (не 
відривається від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для 
тарування ретельно закриті, в системі немає 
витоку газу.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулю-
ванням котлів повинні виконуватися уповно-
важеним персоналом (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування Immergas). Калі-
брування пальника повинно проводитися з 
диференційним манометром форми "  U", або 
цифровим, з'єднаним з приймачем тиску, 
розташованим на верху герметичної камери 
(частина 9 Мал. 1-27) і силового тиску газу 
на виході клапана (частина 1 Мал. 3-3), в 

залежності від величини тиску, як показано 
в таблиці (пар. 3.16) для того типу газу, для 
якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНУ.

Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
необхідно діяти, як описано нижче (поси-
лання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА: для доступу до функції тару-
вання клапана запит на сантехнічну воду 
повинен бути відсутній.
Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номінальної теплової потуж-
ності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 (регулюван-
ня номінальної теплової потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкри-
ти кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримую-
чись значень, наведених у таблицях (Па-
рагр. 3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити тепло-
ву потужність, натиснути кнопку (6), щоб її 
зменшити. Після закінчення регулювання, 
натиснути і утримувати натисненою кнопку 
" reset" (1), до збереження параметру у пам'я-
ті. Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця парагр. 

3.16), то необхідно вийти з фази тарування 
і знову зайти, щоб повторно виконати ре-
гулювання.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити те-
плову потужність, натиснути кнопку (6), 
щоб її зменшити. Після закінчення регулю-
вання, натиснути і утримувати натисненою 
кнопку " reset" (1), до збереження параметру 
у пам'яті. Підтвердження збереження пара-
метру у пам'яті позначається блиманням 
значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА: для доступу до функції тару-
вання клапана запит на сантехнічну воду 
повинен бути відсутній.
У тому випадку, якщо параметр P15 був не-
щодавно встановлений на значення 5 (напр. в 
ході повного тарування газового клапана), то 
необхідно встановити інше значення, щоб от-
римати доступ до "Коригування тарування".

• Коригування тарування номінальної тепло-
вої потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 (регулюван-
ня номінальної теплової потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкри-
ти кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримую-
чись значень, наведених у таблицях (Па-
рагр. 3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити тепло-
ву потужність, натиснути кнопку (6), щоб її 
зменшити. Після закінчення регулювання, 
натиснути і утримувати натисненою кнопку 
" reset" (1), до збереження параметру у пам'я-
ті. Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної тепло-
вої потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити тепло-
ву потужність, натиснути кнопку (6), щоб її 
зменшити. Після закінчення регулювання, 
натиснути і утримувати натисненою кнопку " 
reset" (1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у пам'я-
ті позначається блиманням значення.
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Клапан GAS SGV 100 B&P

Умовні позначення:
 1 - Замір тиску на виході з 

газового клапану
 2 - Котушка
 3 - З’єднувач електропро-

водки
 4 - Замір тиску на вході з 

газового клапану

- вибрати за допомогою клавіатури котла 
параметр "тип газу" (P01) і потім обрати 
(nG) у разі живлення метаном, або (LG) у 
разі живлення зрідженим нафтовим газом 
(ЗНГ);

- Виконати тип повного тарування для газо-
вого клапану
• відрегулювати номінальну теплову по-

тужність котла;
• відрегулювати мінімальну теплову потуж-

ність котла у фазі виробництва гарячої 
сантехнічної води;

- відрегулювати мінімальну теплову потуж-
ність котла у фазі обігріву (парагр. 3.7);

- відрегулювати (за необхідності) максималь-
ну потужність опалення (парагр. 3.7);

- після завершення робіт для модифікації 
приклеїти поряд з заводською табличкою 
відповідний самонаклеювальний напис, що 
надається в комплекті, про виконану кон-
версію. В цій таблиці потрібно закреслити 
маркером дані для старого типу газу.

Ці зміни повинні відповідати типу вико-
ристовуваного газу; дотримуйтесь інструкцій 
в таблиці (пар. 3.16).

3.5 КОНТРОЛІ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ЗДІЙСНИТИ ПІСЛЯ КОНВЕРСІЇ 
ТИПУ ГАЗУ.

Перевіривши, що трансформація була зро-
блена з діаметром сопла, необхідним для типу 
використовуваного газу і калібрування було 
зроблено на заданий тиск, переконайтеся, що: 
- в камері горіння немає прориву полум'я;
- полум'я запальника не є не занадто силь-

ним, і не слабким, а також є стабільним (не 
відривається від запальника);

- тестери тиску, що використовуються для 
тарування ретельно закриті, в системі немає 
витоку газу.

ПРИМІТКА: всі операції, пов'язані з регулю-
ванням котлів повинні виконуватися уповно-
важеним персоналом (наприклад, з Центру 
технічного обслуговування Immergas). Калі-
брування пальника повинно проводитися з 
диференційним манометром форми "  U", або 
цифровим, з'єднаним з приймачем тиску, 
розташованим на верху герметичної камери 
(частина 9 Мал. 1-27) і силового тиску газу 
на виході клапана (частина 1 Мал. 3-3), в 

залежності від величини тиску, як показано 
в таблиці (пар. 3.16) для того типу газу, для 
якого призначений котел.

3.6 ТАРУВАННЯ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНУ.

Тарування клапану повинно виконуватися 
у випадку заміни газового клапану, заміни 
електронної плати або у випадку переходу 
на інший тип газу.

Щоб отримати доступ до фази тарування, 
необхідно діяти, як описано нижче (поси-
лання Мал. 2-1):

Повне тарування
Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА: для доступу до функції тару-
вання клапана запит на сантехнічну воду 
повинен бути відсутній.
Встановити параметр P15 на значення 5 і 
вийти з меню.

• Регулювання номінальної теплової потуж-
ності котла

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Au” + “to” (автоматично).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази повного тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 (регулюван-
ня номінальної теплової потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкри-
ти кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримую-
чись значень, наведених у таблицях (Па-
рагр. 3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити тепло-
ву потужність, натиснути кнопку (6), щоб її 
зменшити. Після закінчення регулювання, 
натиснути і утримувати натисненою кнопку 
" reset" (1), до збереження параметру у пам'я-
ті. Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

 Увага: якщо під час регулювання, значення 
номінальної теплової потужності котла 
перевищується на 0,2 мбар (таблиця парагр. 

3.16), то необхідно вийти з фази тарування 
і знову зайти, щоб повторно виконати ре-
гулювання.

• Регулювання мінімальної теплової потуж-
ності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

 ПРИМІТКА: продовжувати тільки після 
того, як виконано тарування номінальної 
теплової потужності котла.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити те-
плову потужність, натиснути кнопку (6), 
щоб її зменшити. Після закінчення регулю-
вання, натиснути і утримувати натисненою 
кнопку " reset" (1), до збереження параметру 
у пам'яті. Підтвердження збереження пара-
метру у пам'яті позначається блиманням 
значення.

Коригування тарування.
Процедура, що описана нижче, дозволяє 
частково змінювати параметри, що були 
встановлені в ході "Повного тарування".

Здійснити доступ до тарування клапана.

ПРИМІТКА: для доступу до функції тару-
вання клапана запит на сантехнічну воду 
повинен бути відсутній.
У тому випадку, якщо параметр P15 був не-
щодавно встановлений на значення 5 (напр. в 
ході повного тарування газового клапана), то 
необхідно встановити інше значення, щоб от-
римати доступ до "Коригування тарування".

• Коригування тарування номінальної тепло-
вої потужності котла.

- Натиснути одночасно кнопки (2) і (5) на 5 
секунд, поки на дисплеї по черзі не з'явиться 
напис “Ma” + “nu” (ручний).

 ПРИМІТКА: натиснути знову кнопки (2) 
і (5) на 5 секунд або очікувати 2 хвилини, 
не виконуючи жодних налаштувань, щоб 
вийти з фази коригування тарування.

- Очікувати до появи параметру b02 (регулюван-
ня номінальної теплової потужності котла).

 ПРИМІТКА: котел вмикається у режимі 
обігріву; у випадку необхідності виконати 
регулювання у режимі ГВП, слід відкри-
ти кран гарячої сантехнічної води після 
увімкнення пальника.

- Відрегулювати параметр b02, дотримую-
чись значень, наведених у таблицях (Па-
рагр. 3.16) в залежності від типу газу.

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити тепло-
ву потужність, натиснути кнопку (6), щоб її 
зменшити. Після закінчення регулювання, 
натиснути і утримувати натисненою кнопку 
" reset" (1), до збереження параметру у пам'я-
ті. Підтвердження збереження параметру у 
пам'яті позначається блиманням значення.

• Коригування тарування мінімальної тепло-
вої потужності котла.

- Натиснути кнопку (3) або (4) для вибору 
параметру b01 (регулювання мінімальної 
теплової потужності котла у фазі ГВП).

- Натиснути кнопку (5), щоб збільшити тепло-
ву потужність, натиснути кнопку (6), щоб її 
зменшити. Після закінчення регулювання, 
натиснути і утримувати натисненою кнопку " 
reset" (1), до збереження параметру у пам'яті. 
Підтвердження збереження параметру у пам'я-
ті позначається блиманням значення.
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GAZ vanası SGV 100 B&P

Açıklamalar:
 1 - Gaz valf çıkış basınç 

tutuşu
 2 - Bobin
  2 - Kablo konektörü
 4 - Gaz valf giriş basınç 

noktası

• kombinin kullanım suyu aşamasında asgari 
termik gücünü ayarlayın;

- kombinin kalorifer aşamasında asgari termik 
gücünü ayarlayınız; 3.7);

- maksimum ısıtma gücünü (olası) ayarlayınız (parag. 
3.7);

- 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: kombi cihazlarının tüm ayar işlemleri 
uzman bir firma tarafından yapılmalıdır (ör-
neğin Immergas Yetkili Teknik Servisi). Brülör 
ayarı haznenin üzerinde bulunan basınç alma 
noktalarına bağlı "U" diferansiyel yada dijital bir 
manometre ile yapılmalıdır 9 Res. 1-27) ve gaz 
valf çıkışı basınç alma (böl. 1 Res. 3-3), kombinin 
hazırlanmış olduğu gaz türü için (Parag. 3.16) 
kombinin elverişli olduğu gaz tipi için.

3.6 GAZ VALFI KALİBRASYONU.
Vananın kalibrasyonu, gaz vanasının değiştiril-
mesi, elektrik kartının değiştirilmesi durumunda 
ve diğer türde gaza dönüştürme durumunda 
yapılmalıdır.

Kalibrasyon aşamasına erişmek için aşağıda 
belirtildiği gibi yapmak gereklidir: (referanslar 
Şek. 2-1):

Kalibrasyon tamamlandı

Vana kalibrasyon fonksiyonuna erişin.

NOT.: gaz vanası kalibrasyon fonksiyonuna 
erişmek için kullanım suyu isteği mevcut ol-
mamalıdır.
P15 parametresini 5 değerine ayarlayın ve me-
nüden çıkın.

• Kombinin nominal termik güç ayarı
- Eş zamanlı olarak (2) ve (5) düğmelerine 5 

saniye basın ekranda alternatif olarak  “Au” + 
“to” (Otomatik) belirecektir.

 NOT.: Yeniden (2) ve (5) düğmelerine 5 saniye 
için basın veya tamamlanmış kalibrasyon 
aşamasından çıkmak içi hiç bir ayarlama yap-
madan 2 dakika bekleyin.

- b02 parametresinin belirmesine kadar bekleyin 
(kombinin nominal termik güç ayarlaması).

 NOT.: kombi ısıtma modunda açılır; ayarlama 
yapılmak istendiğinde brülörün açılmasından 
sonra kullanım sıcak suyunun musluğunu açın.

-     Gaz türüne göre (Parag. 3.16) tabelalarda 
belirtilen maksimum basınç değerlerine dikkat 
ederek b02 parametresini ayarlayın.

-   Termik gücü arttırmak için (5) düğmesine 
basın, azaltmak için (6) düğmesine basın. Ayar-
lamanın sonunda parametre kaydedilene kadar 
reset (1) düğmesine basılı tutun. Parametrenin 
kaydedilme onayı değerin yanıp sönmesiyle 
görüntülenir.

 Dikkat: eğer ayarlama aşaması sırasında 
kombinin nominal termik değeri 0,2 mbar 
aşılırsa, (tabela parag. 3.16) ayarlamayı yeniden 
yapmak için kalibrasyon aşamasından çıkmak 
ve yeniden girmek gereklidir.

• Kombi cihazının nominal termik güç ayarı.
- b01 parametresini seçmek için (kullanım aşa-

masında kombi minimum termik gücü) (3) ve 
(4) düğmelerine basın.

 NOT: yalnızca nominal basınç kalibrasyonunu 
yaptıktan sonra işleme devam edin.

-   Termik gücü arttırmak için (5) düğmesine 
basın, azaltmak için (6) düğmesine basın. Ayar-
lamanın sonunda parametre kaydedilene kadar 
reset (1) düğmesine basılı tutun. Parametrenin 
kaydedilme onayı değerin yanıp sönmesiyle 
görüntülenir.

Kalibrasyon düzeltme.
Aşağıda açıklanan prosedür "Tam kalibrasyon" 
ile ayarlanan parametrelerin kısmen değişme-

sine yarar.

Vana kalibrasyon fonksiyonuna erişin.

NOT.: gaz vanası kalibrasyon fonksiyonuna 
erişmek için kullanım suyu isteği mevcut ol-
mamalıdır.
P15 parametresini 5 değerine ayarladıktan sonra 
(örn. tam kalibrasyon için gaz vanası) "Kalib-
rasyon düzeltme"ye erişmek için farklı bir değer 
ayarlamak gereklidir.

• Kombinin nominal termik güç kalibrasyon 
düzeltmesi.

- Eş zamanlı olarak (2) ve (5) düğmelerine 5 
saniye basın ekranda alternatif olarak  “Ma” + 
“nu” (Manüel) belirecektir.

 NOT: Yeniden (2) ve (5) düğmelerine 5 saniye 
için basın veya kalibrasyon düzeltme aşama-
sından çıkmak içi hiç bir ayarlama yapmadan 
2 dakika bekleyin.

- b02 parametresinin belirmesine kadar bekleyin 
(kombinin nominal termik güç ayarlaması).

 NOT: kombi ısıtma modunda açılır; ayarlama 
yapılmak istendiğinde brülörün açılmasından 
sonra kullanım sıcak suyunun musluğunu açın.

- Gaz türüne göre (Parag. 3.16) tabelalarda be-
lirtilen maksimum basınç değerlerine dikkat 
ederek b02 parametresini ayarlayın.

- ermik gücü arttırmak için (5) düğmesine basın, 
azaltmak için (6) düğmesine basın. Ayarla-
manın sonunda parametre kaydedilene kadar 
reset (1) düğmesine basılı tutun. Parametrenin 
kaydedilme onayı değerin yanıp sönmesiyle 
görüntülenir.

• Kombi cihazının nominal termik güç kalibras-
yon düzeltme.

- b01 parametresini seçmek için (kullanım aşa-
masında kombi minimum termik gücü) (3) ve 
(4) düğmelerine basın.

- Termik gücü arttırmak için (5) düğmesine 
basın, azaltmak için (6) düğmesine basın. Ayar-
lamanın sonunda parametre kaydedilene kadar 
reset (1) düğmesine basılı tutun. Parametrenin 
kaydedilme onayı değerin yanıp sönmesiyle 
görüntülenir.
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Válvula GAS SGV 100 B&P

Leyenda: 
 1 - Toma de presión de salida 

de la válvula del gas
 2 - Bobina
 3 - Conector cableado
 4 - Toma de presión de entra-

da de la válvula del gas

• regule la potencia térmica nominal de la 
caldera;

• regule la potencia térmica mínima de la 
caldera en modo sanitario;

- Regule la potencia térmica mínima de la cal-
dera en modo calefacción (aptdo. 3.7);

- Regule (si es necesario) la potencia máxima de 
calefacción (Aptdo. 3.7);

- 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 Immer-
gas). La calibración del quemador se debe realizar 
con un manómetro diferencial en “U” o digital, 
conectado a la toma de presión ubicada sobre la 
cámara estanca (det. 9 Fig.  1-27) y a la toma de 
presión de salida de la válvula de gas (det. 1 Fig. 
3-3), respetando el valor de presión indicado en 
la tabla (Aptdo. 3.16) para el tipo de gas para el 
que la caldera está preparada.

3.6 CALIBRADO VÁLVULA DE GAS
El calibrado de la válvula se debe realizar en caso 
de sustitución de la válvula de gas, sustitución de 
la tarjeta electrónica o en caso de conversión a 
otro tipo de gas.

Para acceder a la fase de programación haga lo 
siguiente (referencias Fig. 2-1):

Calibrado completo
Acceda a la función de calibrado de la válvula.

NOTA: para acceder a la función de calibrado de 
la válvula del gas no debe producirse la solicitud 
de agua sanitaria.
Configure el parámetro P15 al valor 5 y salga 
del menú.

• Regulación de la potencia térmica nominal de 
la caldera.

- Presione contemporáneamente los pulsadores 
(2) y (5) durante 5 segundos para que en el 
display aparezca alternativamente el mensaje 
“Au” + “to” (Automático).

 NOTA: presione de nuevo los pulsadores (2) 
y (5) durante 5 segundos o espere 2 minutos 
sin realizar ninguna regulación para salir de la 
fase de calibrado completo.

- Espere hasta que aparezca el parámetro b02 
(regulación de la potencia térmica nominal de 
la caldera).

 NOTA: la caldera se enciende en la modalidad 
calentamiento; en el caso en que se desee rea-
lizar la regulación en sanitario abra un grifo 
del agua caliente sanitaria después de que se 
encienda el quemador.

- Regule el parámetro b02 ateniéndose a los 
valores de presión máxima indicados en las 
tablas (Aptdo. 3.16) dependiendo del tipo de 
gas.

- Presione el pulsador (5) para aumentar la 
potencia térmica, presione el pulsador (6) para 
disminuirla Al concluir la regulación mantenga 
presionado el pulsador reset (1) hasta que se 
memorice el parámetro. La confirmación de la 
memorización del parámetro se visualiza por 
el parpadeo del valor.

 Atención: si durante la fase de regulación se 
supera de 0,2 mbares el valor de la potencia tér-
mica nominal de la caldera (tabla aptdo. 3.16) 
es necesario salir y volver a entrar de la fase de 
calibrado para volver a realizar la regulación.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera.

- Presione el pulsador (3) o (4) para seleccionar 
el parámetro b01 (potencia térmica mínima de 
caldera en modo sanitario).

 NOTA: lleve a cabo sólo después de calibrar la 
potencia térmica nominal de la caldera.

- Presione el pulsador (5) para aumentar la 
potencia térmica, presione el pulsador (6) para 
disminuirla Al concluir la regulación mantenga 
presionado el pulsador reset (1) hasta que se 
memorice el parámetro. La confirmación de la 
memorización del parámetro se visualiza por 
el parpadeo del valor.

Corrección del calibrado.
El procedimiento descrito a continuación per-
mite variar parcialmente los parámetros confi-
gurados con el “Calibrado completo”.

Acceda a la función de calibrado de la válvula.

NOTA: para acceder a la función de calibrado de 
la válvula del gas no debe producirse la solicitud 
de agua sanitaria.
Si, supuestamente, se hubiera configurado el 
parámetro P15 en el valor 5 recientemente (ej. 
por calibrado completo válvula gas) es necesario 
configurar un valor diferente para acceder a la 
“Corrección calibrado”.

• Corrección de la calibración de la potencia 
térmica nominal de la caldera.

- Presione contemporáneamente los pulsadores 
(2) y (5) durante 5 segundos para que en el 
display aparezca alternativamente el mensaje 
“Ma” + “nu” (Manual).

 NOTA: presione de nuevo los pulsadores (2) 
y (5) durante 5 segundos o espere 2 minutos 
sin realizar ninguna regulación para salir de la 
fase de corrección del calibrado.

- Espere hasta que aparezca el parámetro b02 
(regulación de la potencia térmica nominal de 
la caldera).

 NOTA: la caldera se enciende en la modalidad 
calentamiento; en el caso en que se desee rea-
lizar la regulación en sanitario abra un grifo 
del agua caliente sanitaria después de que se 
encienda el quemador.

- Regule el parámetro b02 ateniéndose a los 
valores de presión máxima indicados en las 
tablas (Aptdo. 3.16) dependiendo del tipo de 
gas.

- Presione el pulsador (5) para aumentar la 
potencia térmica, presione el pulsador (6) para 
disminuirla Al concluir la regulación mantenga 
presionado el pulsador reset (1) hasta que se 
memorice el parámetro. La confirmación de la 
memorización del parámetro se visualiza por 
el parpadeo del valor.

• Corrección de la calibración de la potencia 
térmica mínima de la caldera.

- Presione el pulsador (3) o (4) para seleccionar 
el parámetro b01 (potencia térmica mínima de 
caldera en modo sanitario).

- Presione el pulsador (5) para aumentar la 
potencia térmica, presione el pulsador (6) para 
disminuirla Al concluir la regulación mantenga 
presionado el pulsador reset (1) hasta que se 
memorice el parámetro. La confirmación de la 
memorización del parámetro se visualiza por 
el parpadeo del valor.
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Клапан ГАЗОВЫЙ SGV 100 B&P

Условные обозначения:
 1 - Точка замера давления на выхо-

де газового клапана
 2 - Катушка
 3 - Кабельный разъём
 4 - Точка замера давления на входе 

газового клапана

- выбрать при помощи кнопочного пульта котла 
параметр типа газа (P01) и затем выбрать (nG), 
если на котел поступает Метан, или (LG), если 
на котел поступает СНГ;

- Выполнить полное тарирование газового кла-
пана
• отрегулировать номинальную термическую 

мощность котла;
• отрегулировать минимальную термическую 

мощность на этапе ГВС;
- отрегулировать минимальную тепловую мощ-

ность котла на этапе отопления (парагр. 3.7);
- отрегулировать (при необходимости) макси-

мальную мощность отопления (парагр. 3.7);
- после того как была произведена модификация, 

установить клейкую этикетку, входящую в ком-
плект, рядом с заводской паспортной таблич-
кой. 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 тариро-

вания полностью закрыты и отсутствует утечка 
газа в системе.

Примечание:  все операции по настройке котла 
должны быть произведены уполномоченной 
организацией (например, Автоматизированной 
Сервисной Службой компании Immergas). Та-
рирование горелки должно быть произведено 
цифровым или “U” -образным дифференциаль-
ным манометром, который подключён к отводам 
газового давления, над закрытой камерой (дет. 
9 рис. 1-27) и на отводе давления на выходе га-
зового клапан (дет. 1 рис. 3-3), придерживаться 
давления, приведённого в таблице (Параг. 3.16) 
для того вида газа, для которого предрасполо-
жен котел.

3.6 ТАРИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО 
КЛАПАНА.

Тарирование газового клапана необходимо 
выполнять при замене газового клапана, замени 
электронной платы или в случае перехода на 
другой тип газа.

Для перехода к стадии тарирования необходимо 
выполнить следующие действия (см. рис. 2-1):

Полное тарирование
Перейти к функции тарирования клапана.

Примечание. Чтобы перейти к функции та-
рирования газового клапана не должно быть 
запроса ГВС.
Установить параметр Р15 на значение 5 и выйти 
из меню.

• Настройка номинальной термической мощно-
сти котла

- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) на 5 
секунд, пока на дисплее не появятся чередую-
щиеся надписи “Au” + “to” (Автоматический).

 Примечание. Снова нажать кнопки (2) и (5) 
на 5 секунд или же выждать 2 минуты, не 
выполняя никаких настроек, чтобы выйти из 
режима полного тарирования.

- Дождаться появления параметра b02 (регули-
ровка номинальной термической мощности 
котла).

 Примечание. Котел включается в режиме 
отопления; если необходимо выполнить на-
стройки ГВС, то нужно  открыть кран ГВС 
после зажигания горелки.

- Отрегулировать параметр b02, придерживаясь 
значений максимального давления, указанных 
в таблице (параг. 3.16) в зависимости от вида 
газа.

- Нажать кнопку (5), чтобы увеличить терми-
ческий потенциал, нажать кнопку (6), чтобы 
уменьшить его. По завершении настройки на-
жать и удержать кнопку сброса (1) до внесения 
в память данного параметра. Мигание значения 
подтверждает внесение параметра в память.

 Внимание! Если во время регулировки пре-
вышается значение номинальной термической 
мощности котла на 0,2 мбар (таблицы пар. 
3.16), то необходимо выйти и повторно войти в 
режим тарирования для повторной настройки.

• Настройка минимальной термической мощно-
сти котла.

- Нажать кнопку (3) или (4), чтобы выбрать пара-
метр b01 (минимальная термическая мощность 
котла в режиме ГВС).

 Примечание. Приступать только после тари-
рования номинальной термической мощности 
котла.

- Нажать кнопку (5), чтобы увеличить терми-
ческий потенциал, нажать кнопку (6), чтобы 
уменьшить его. По завершении настройки на-
жать и удержать кнопку сброса (1) до внесения 
в память данного параметра. Мигание значения 
подтверждает внесение параметра в память.

Корректировка тарирования.
Ниже описанная процедура позволяет частично 
изменить параметры, установленные при "Пол-
ном тарировании".

Перейти к функции тарирования клапана.

Примечание. Чтобы перейти к функции та-
рирования газового клапана не должно быть 
запроса ГВС.
Если параметр Р15 недавно был установлен на 
значение 5 (например при полном тарировании 
газового клапана), то необходимо установить 
другое значение для доступа к функции "Кор-
ректировка тарирования".

• Корректировка номинальной термической 
мощности котла.

- Нажать одновременно кнопки (2) и (5) на 5 
секунд, пока на дисплее не появятся чередую-
щиеся надписи “Ма” + “nu” (Ручной).

 Примечание. Снова нажать кнопки (2) и (5) 
на 5 секунд или же выждать 2 минуты, не 
выполняя никаких настроек, чтобы выйти из 
режима корректировки тарирования.

- Дождаться появления параметра b02 (регули-
ровка номинальной термической мощности 
котла).

 Примечание. Котел включается в режиме 
отопления; если необходимо выполнить 
настройки ГВС, то нужно открыть кран ГВС 
после зажигания горелки.

- Отрегулировать параметр b02, придерживаясь 
значений максимального давления, указанных 
в таблице (параг. 3.16) в зависимости от вида 
газа.

- Нажать кнопку (5), чтобы увеличить терми-
ческий потенциал, нажать кнопку (6), чтобы 
уменьшить его. По завершении настройки на-
жать и удержать кнопку сброса (1) до внесения 
в память данного параметра. Мигание значения 
подтверждает внесение параметра в память.

• Корректировка минимальной термической 
мощности котла.

- Нажать кнопку (3) или (4), чтобы выбрать пара-
метр b01 (минимальная термическая мощность 
котла в режиме ГВС).

- Нажать кнопку (5), чтобы увеличить терми-
ческий потенциал, нажать кнопку (6), чтобы 
уменьшить его. По завершении настройки на-
жать и удержать кнопку сброса (1) до внесения 
в память данного параметра. Мигание значения 
подтверждает внесение параметра в память.

3.7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На котле возможно произвести программиро-
вание некоторых рабочих параметров. Изменяя 
эти параметры согласно нижеприведённым 
указаниям, можно настроить котел согласно 
собственным нуждам.
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Vanne GAZ SGV 100 B&P

Légende :
 1 - Prise pression sortie soupape gaz
 2 - Bobine
 3 - Connecteur câblage
 4 - Prise pression entrée soupape gaz

• 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 (paragr. 3.7) ;

- régler (éventuellement) la puissance maximale 
de chauffage (paragr. 3.7) ;

- 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 numérique, branché à la 
prise de pression placée au-dessus de la chambre 
étanche (part. 9 Fig. 1-27) et à la prise de pres-
sion de sortie vanne de gaz (part. 1 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 ÉTALONNAGE VANNE DE GAZ.
L'étalonnage de la vanne doit être effectué en 
cas de remplacement de la vanne de gaz, rem-
placement de la carte électronique ou en cas de 
conversion à d'autre type de gaz.

Pour accéder à la phase d'étalonnage, il faut 
procéder comme décrit ci-dessous (références 
Fig. 2-1) :

Étalonnage complet
Accéder à la fonction d'étalonnage de la vanne.

N.B. : pour accéder à la fonction d'étalonnage de 
la vanne de gaz, il ne doit pas y avoir la demande 
d'eau sanitaire.
Configurer le paramètre P15 à la valeur 5 et 
sortir du menu.

• Réglage de la puissance thermique nominale 
de chaudière

- Appuyer simultanément sur les boutons (2) 
et (5) pendant 5 secondes afin que sur l'écran 
s'affiche de manière alternative l'inscription 
« Au » + « to » (Automatique).

 N.B. : appuyer de nouveau sur les boutons (2) 
et (5) pendant 5 secondes ou bien attendre 
2 minutes sans effectuer aucun réglage pour 
sortir de la phase d'étalonnage complète.

- Attendre jusqu'à la disparition du paramètre 
b02 (réglage de la puissance thermique nomi-
nale de chaudière).

 N.B. : la chaudière s'allume en mode chauffage ; 
si l'on souhaite effectuer le réglage en sanitaire, 
ouvrir un robinet de l'eau chaude sanitaire 
après l'allumage du brûleur.

- Régler le paramètre b02 en respectant les va-
leurs de pression maximum reportées dans les 
tableaux (Parag. 3.16) selon le type de gaz.

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage, 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.

 Attention : si pendant la phase de réglage on 
dépasse de 0,2 mbar la valeur de la puissance 
thermique nominale de chaudière (tableau 
paragr. 3.16) il faut sortir et rentrer par la 
phase d'étalonnage pour effectuer de nouveau 
le réglage.

• Réglage de la puissance thermique minimale 
de chaudière.

- Appuyer de nouveau sur le bouton (3) ou (4) 
pour sélectionner le paramètre b01 (puissance 
thermique minimum de chaudière en phase 
sanitaire).

 N.B. : procéder seulement après avoir effectué 
l'étalonnage de la puissance thermique nomi-
nale de la chaudière.

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.

Correction étalonnage.
La procédure décrite ci-dessous permet de varier 
partiellement les paramètres configurés avec 
l'« Étalonnage complet ».

Accéder à la fonction d'étalonnage de la vanne.

N.B. : pour accéder à la fonction d'étalonnage de 
la vanne du gaz il ne doit pas y avoir la demande 
d'eau sanitaire.
Dans l'éventualité de configuration du paramètre 
P15 à la valeur 5 récente (ex. pour étalonnage 
avec la vanne du gaz) il faut configurer une 
valeur différente pour accéder à la « Correction 
étalonnage ».

• Correction étalonnage puissance thermique 
nominale de chaudière.

- Appuyer simultanément sur les boutons (2)  
 
et (5) pendant 5 secondes afin que s'affichent à 
l'écran de manière alternative « Ma » + « nu » 
(Manuel).

 N.B. : appuyer de nouveau sur les boutons (2) 
et (5) pendant 5 secondes ou bien attendre 
2 minutes sans effectuer aucun réglage pour 
sortir de la phase de correction étalonnage.

- Attendre jusqu'à la disparition du paramètre 
b02 (réglage de la puissance thermique nomi-
nale de chaudière).

 N.B. : la chaudière s'allume en mode chauffage ; 
si l'on souhaite effectuer le réglage en sanitaire, 
ouvrir un robinet de l'eau chaude sanitaire 
après l'allumage du brûleur.

- Régler le paramètre b02 en respectant les va-
leurs de pression maximum reportées dans les 
tableaux (Parag. 3.16) selon le type de gaz.

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.

• Correction étalonnage puissance thermique 
minimum de chaudière.

- Appuyer de nouveau sur le bouton (3) ou (4) 
pour sélectionner le paramètre b01 (puissance 
thermique minimum de chaudière en phase 
sanitaire).

- Appuyer sur le bouton (5) pour augmenter la 
potentialité thermique, appuyer sur le bouton 
(6) pour la diminuer. Au terme du réglage 
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset 
(1) jusqu'à la mémorisation du paramètre. La 
confirmation de la mémorisation du paramètre 
est affichée par le clignotement de la valeur.
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GAS valve SGV 100 B&P

Key:
 1 - Gas valve outlet pressure point
 2 - Coil
 3 - Wiring connector
 4 - Gas valve inlet pressure point

domestic hot water phase;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase (para. 3.7);
- adjust (eventually) the maximum heating 

power (para. 3.7);
- after completing the conversion, apply the 

sticker, contained in the conversion kit, near 
the data nameplate. Using an indelible marker 
pen, delete the data relative to the old type of 
gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (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. Im-
mergas After-Sales Assistance). Burner adjust-
ment must be carried out using a differential "U" 
or digital type pressure gauge connected to the 
pressure socket located above the sealed chamber 
(part. 9 Fig. 1-27) and the gas valve pressure 
outlet (part. 1 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 GAS VALVE CALIBRATION.
The valve calibration must be carried out when 
the gas valve or the P.C.B. is replaced or in the 
case of conversion to a different type of gas.

To access the calibration phase, proceed as de-
scribed below (references Fig. 2-1):

Complete calibration
Access the valve calibration function.

Note: there must be no D.H.W. demand to access 
the gas valve calibration function.
Set parameter P15 to 5 and exit from the menu.

• Adjustment of boiler nominal heat output
- Press buttons (2) and (5) simultaneously for 5 

seconds until "Au" + "to" (Automatic) appears 
alternately on the display.

 Note: press buttons (2) and (5) again for 5 
seconds or wait 2 minutes without implement-
ing any adjustment to exit from the complete 
calibration phase.

- Wait until the parameter b02 appears (adjust-
ment of the boiler nominal heat output).

 Note: the boiler starts up in heating mode; if 
you wish to adjust the D.H.W., open a hot water 
tap after the burner goes on.

- Adjust parameter b02, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Para. 3.16) 
depending on the type of gas.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

 Attention: if during the adjustment phase, the 
boiler nominal heat output value is exceeded by 
0.2 mbar (table para. 3.16) you must exit and 
re-enter from the calibration step to rerun the 
adjustment.

• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

- Press button (3) or (4) to select parameter b01 
(minimum boiler heat output during D.H.W.).

 Note: only proceed after having calibrated the 
boiler nominal heat output.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

Calibration correction.
The procedure described below allows the pa-
rameters set with the "Complete calibration" to 
be partially changed.

Access the valve calibration function.

Note: there must be no D.H.W. demand to access 
the gas valve calibration function.
If parameter P15 has recently been set to 5 (e.g. 
for full gas valve calibration), a different value 
must be set to access the "Calibration correction".

• Correction of boiler nominal heat output cali-
bration.

- Press buttons (2) and (5) simultaneously for 5 
seconds until ''Ma'' + "nu" (Manual) appears 
alternately on the display.

 Note: press buttons (2) and (5) again for 5 
seconds or wait 2 minutes without implement-
ing any adjustment to exit from the calibration 
correction phase.

- Wait until the parameter b02 appears (adjust-
ment of the boiler nominal heat output).

 Note: the boiler starts up in heating mode; if 
you wish to adjust the D.H.W., open a hot water 
tap after the burner goes on.

- Adjust parameter b02, observing the maximum 
pressure values stated in the tables (Para. 3.16) 
depending on the type of gas.

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.

• Correction of boiler minimum heat output 
calibration.

- Press button (3) or (4) to select parameter b01 
(minimum boiler heat output during D.H.W.).

- Press the button (5) to increase the thermal 
power and button (6) to decrease it. After the 
adjustment, press and hold the reset button 
(1) to save the parameter. Confirmation that 
the parameter has been saved is given by the 
value flashing.
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Газавы клапан SGV 100 B&P

Умоўныя знакі:
 1 - Пункт замеру ціску 

на выхадзе газавага 
клапана

 2 - Катушка
 3 - Электрычны раздым
 4 - Пункт замеру ціску 

на ўваходзе газавага 
клапана

• настроіць мінімальную цеплавую магут- насць 
катла ў фазе ГВС;

- настроіць мінімальную цеплавую магутнасць 
катла ў фазе ацяплення (параг. 3.7);

- настроіць (магчыма) максімальную магут- насць 
ацяплення (параг. 3.7);

- як толькі ажыццёўлена мадыфікацыя, выка- 
рыстоўвайце замазку, наяўную ў камплекце 
пераходу, для даных завадской пашпартнай 
таблічкі. На ёй неабходна  выдаліць несце- 
ральным фламастарам адпаведныя даныя пра 
папярэдні тып газу. Гэтыя настройкі павінны 
тычыцца выкарыстоўванага тыпу газу, кірую- 
чыся ўказаннямі табліцы (Параг. 3.16).

3.5 НЕАБХОДНЫЯ ПРАВЕРКІ ПАСЛЯ  
ПЕРАХОДУ НА ІНШЫ ТЫП ГАЗУ.

Пасля таго як вы пераканаецеся, што пераход
ажыццяўлен пры дапамозе фарсунак, дыяметр якіх 
адпавядае тыпу выкарыстоўванага газу, і каліброўка 
ажыццёўлена пры ціску адпаведнаму норме, 
неабходна таксама пераканацца, што:
- няма праблем з полымем у камеры згарання;
- полымя гарэлкі не занадта высокае ці нізкае і 

з’яўляецца стабільным (не адлучаецца ад гарэлкі);
- вывады ціску, выкарыстаныя для каліброўкі, 

цалкам зачынены і няма ўцечкі газу ў контуры.
ІЧ.В.: усе аперацыі, якія адносяцца да настройкі 
катла, павінны ажыццяўляцца кампетэнтнымі 
спецыялістамі (напрыклад, Службай Тэхнічнай 
Падтрымкі Immergas). Каліброўка гарэлкі павінна 
ажыццяўляцца пры дапамозе дыферэнцыяльнага 
манометра з “U”-абразным каленам або лічбавага 
манометра,  падлучанага да вываду ціску, 
змешчанаму над зачыненай камерай (част. 9 Мал. 
1-27) і вываду ціску на выхадзе газавага клапана 
(част. 1 Мал. 3-3), прытрымліваючыся значэнняў 
ціску, указаных у табліцы (Параг. 3.16) для тыпу 
газу, для якога быў пра дугледжаны кацёл.

3.6 КАЛІБРОЎКА ГАЗАВАГА  
КЛАПАНА.

Каліброўка клапана павінна ажыццяўляцца ў
выпадку замены газавага клапана, электроннай 
платы ці ў выпадку пераходу на іншы тып газу.
Каб перайсці да фазы каліброўкі, неабходна
выканаць дзеянні, апісаныя далей (ссыл. Мал.
2-1):
Поўная каліброўка
Перайдзіце да функцыі каліброўкі клапана.
ІЧ.В.: каб перайсці да функцыі каліброўкі газавага 

клапана, не павінен прысутнічаць запрос вады 
для бытавых патрэб.
Устанавіць параметр P15 на значэнні 5 і выйсці 
з меню.
• Рэгулiроўка намінальнай цеплавой магутнасці 

катла
Адначасова ўтрымлівайце кнопкі (2) і (5) 
на працягу 5 секунд пакуль на дысплеі 
не з’явяцца па чарзе сімвалы “Au” + “to” 
(Аўтаматычны).
ІЧ.В.: ізноў утрымлівайце кнопкі (2) і (5) на 
працягу 5 секунд або пачакайце 2 хвіліны, не 
ажыццяўляючы ніякіх дзеянняў рэгулёўкі, каб 
выйсці з фазы поўнай каліброўкі.
- Пачакайце, калі з’явіцца параметр b02 

(рэгуліроўка намінальнай цеплавой магутнасці 
катла).

ІЧ.В.: кацёл уключаецца ў фазе ацяплення; калівы 
жадаеце ажыццявіць рэгуліроўку ў фазе ГВС, 
адкрыйце кран вады для бытавых патрэб пасля 
запальвання гарэлкі.
- Настройце параметр b02, прытрымваючыся 

значэнняў максімальнага ціску, указаных у 
табліцы (Параг. 3.16) у залежнасці ад тапу газа.

- Націскайце кнопку (5), каб павялічыць цеплавую 
магутнасць, націскайце на кнопку (6) для 
яе памяншэння. Па заканчэнні рэгулёўкі 
націсніце і ўтрымлівайце націснутай кнопку 
reset (1) да запамінання параметру сістэмай. 
Пацверджанне запамінання параметру будзе 
адлюстравана мігценнем значэння.

Ув а г а :  к а л і  п а д ч а с  ф а з ы  р эг у л і р о ў к і 
перавышаецца значэнне 0,2 мбар намінальнай 
цеплавой магутнасці катла (табліца параг. 
3.16), неабходна выйсці і нанова ўвайсці ў фазу 
каліброўкі, каб нанова ажыццявіць настройкі.
• Настройка мінімальнай цеплавой магутнасці 

катла.
- Націскайце кнопкі (3) ці (4) для выбару 

параме тру b01 (мінімальная цеплавая 
магутнасць катла ў фазе ГВС).

ІЧ.В.: прыступаць толькі пасля ажыццяўлення 
каліброўкі намінальнай цеплавой магутнасці 
катла.
- Націскайце кнопку (5) для павышэння 

цеплавой магутнасці, націскайце кнопку 
(6) для яе памяншэння. Па заканчэнні 
рэгуліроўкі націсніце і ўтрымлівайце кнопку 
reset (1) да запамінання параметру сістэмай. 
Пацверджанне запамінання параметру будзе 
адлюстравана мігценнем значэння.

Карэктоўка каліброўкі. Працэдура, апісаная 
далей, дазваляе часткова змяняць параметры, 
устаноўленыя ў “Поўнай каліброўцы”.

Увайсці ў функцыю каліброўкі клапана.

ІЧ.В.: каб перайсці да функцыі каліброўкі 
газавага клапана, не павінен прысутнічаць запрос 
вады для бытавых патрэб.
У выпадку нядаўняй устаноўкі параметру P15 на 
значэнні 5 (напр. для поўнай каліброўкі газавага 
клапана) неабходна ўстанавіць іншае значэнне, 
каб перайсці да “Карэкцыі каліброўкі”.
• Карэкцыя каліброўкі намінальнай цеплавой 

магутнасці катла.
- Адначасова ўтрымлівайце кнопкі (2) і (5) на 

працягу 5 секунд пакуль на дысплеі па чарзе 
не з’явяцца сімвалы “Ma” + “nu” (Ручны).

ІЧ.В.: ізноў утрымлівайце кнопкі (2) і (5) на 
працягу 5 секунд або пачакайце 2 хвіліны, не 
ажыццяўляючы ніякіх дзеянняў рэгуліроўкі, 
каб выйсці з фазы карэктоўкі каліброўкі.
- Пачакайце, калі з’явіцца параметр b02 

(рэгуліроўка намінальнай цеплавой магутнасці 
катла).

ІЧ.В.: кацёл уключаецца ў фазе ацяплення; калі 
вы жадаеце ажыццявіць рэгуліроўку ў фазе ГВС, 
адкрыйце кран вады для бытавых патрэб пасля 
запальвання гарэлкі.
- Рэгулюйце параметр b02, прытрымваючыся 

значэнняў максімальна дапушчальнага ціску, 
указаных у табліцы (Параг. 3.16), у залежнасці 
ад тыпу газу.

- Націскайце кнопку (5), каб павялічыць 
цеплавую магутнасць, націскайце на кнопку (6) 
для яе памяншэння. Па заканчэнні рэгуліроўкі 
націсніце і ўтрымлівайце націснутай кнопку 
reset (1) да запамінання параметру сістэмай. 
Пацверджанне запамінання параметру будзе 
адлюстравана мігценнем значэння.

• Карэкцыя каліброўкі мінімальнай цепла вой 
магутнасці катла.

- Націскайце кнопкі (3) ці (4) для выбару 
параме тру b01 (мінімальная цеплавая 
магутнасць катла ў фазе ГВС).

- Націскайце кнопку (5), каб павялічыць 
цеплавую магутнасць, націскайце на кнопку 
(6) для яе памяншэння.

- Па заканчэнні рэгуліроўкі націсніце кнопку 
скідання (1) да запамінання параметру сістэмай. 
Пацверджанне запамінання параметру будзе 
адлюстравана мігценнем значэння.

3.7 ПРАГРАМАВАННЕ  
ЭЛЕКТРОННАЙ ПЛАТЫ

Для катла магчыма праграмаванне некато-
рых рабочых параметраў. Змяняючы гэтыя 
параметры як апісана далей, можна адап-
тоўваць кацёл да індывідуальных спецыфіч-
ных патрабаванняў.
Для ўваходу ў рэжым праграмавання неаб 
ходна дзейнічаць наступным чынам (ссыл. 
Мал. 2-1):
- утрымлівайце адначасова кнопкі (1) і(2) 

каля 5 секунд да таго часу, пакуль на дысплеі 
не з’явіцца ўваход у рэжым праграмавання;

- абраць пры дапамозе кнопак (3) і (4) пара-
метр, які жадаеце змяніць, паказаны ў 
наступ

- най табліцы:
- змяніце адпаведнае значэнне, звяраючыся з 

наступнымі табліцамі, пры дапамозе кнопак 
(5) і (6);
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GAS kpalanı SGV 100 B&P

Açar sözlər:
 1 - Qaz klapanın çıxış təzyiqi 

nöqtəsi
 2 - Çarx
 3 - Naqil birləşdirməsi
 4 - Qaz klapanın giriş təzyiqi 

nöqtəsi

- Tam qaz klapanı kalibrasiyası keçirin
• 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; 3.7);
- maksimum istilik gücünü nizamayın; (para. 

3.7);
- 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
0 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 
(par.  9 Fig. 1-27) və qaz klapanının təzyiq çıxışı 
vasitəsilə həyata keçirilməlidir (part. 1 Fig. 3-3) 
və bu zaman buxar qazanının hazırlandığı qaz 
növünə müvafiq olaraq cədvəldə verilən təzyiq 
vahidi saxlanmalıdır (Par. 3.16).

3.6 QAZ KLAPANININ 
KALIBRASIYASI.

Klapanın kalibrasiyası yalnız qaz klapanı və ya 
PCB dəyişdirildikdə və ya fərqli qaz növününə 
keçirildikdə yerinə yetirilməlidir.

Proqramlaşdırma mərhəəsini qiymətləndirmək 
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin (istinad Təs. 
2-1):

Tam kalibrasiya
Klapan kalibrasiya funksiyasına çıxış.

Qeyd: qaz klapanının kalibrasiya funksiyasına 
çıxış üçün Y.Q.S. olmamalıdır.
P15 parametrini 5-ə qurun və menyudan çıxın.

• Buxar qazanının nominal istilik çıxışının 
tənzimlənməsi.

- (2) və (5) düymələrini eyni anda 5 saniyə 
ərzində sıxın və ekranda "Au" + "to" 
(Avtomatik) peyda olmasını gözləyin.

 Qeyd: (2) və (5) düymələri yenidən 5 saniyə 
ərzində sıxın və ya kalibrasiya mərhələsinin 
tamamlanmasından çıxmaq üçün hər hansı 
tənzimlənmələri yerinə yetirmədən 2 dəqiqə 
gözləyin.

- b02 parametrinin peyda olmasını gözləyin 
(buxar qazanının nominal istilik çıxışının 
tənzimlənməsi).

 Qeyd:buxar qazanı istilik rejimində başlayır; 
Y.Q.S-u tənzimləməyi istəsəniz, buxar qazanı 
yandıqdan sonra qaynar su kranını açın.

- b02 parametrini tənzimləyin və qaz növündən 
asılı olaraq cədvəllərdə qeyd edilən maksimum 
təzyiq dəyərlərini müşahidə edin (Para. 3.16).

- Termik enerjini artırmaq üçün (5), azaltmaq 
üçün isə (6) düyməsini sıxın.  Tənzimləmədən 
sonra parametri saxlamaq üçün (1) düyməsini 
sıxın. Parametrin saxlanmasının təsdiqi dəyərin 
yanıb-sönməsi ilə bilinəcək.

 Diqqət: tənzimləmə mərhələsi ərzində buxar 
qazanının nominal istilik çıxışı 0.2 mbar-ı 
keçərsə (cədvəl para. 3.16) siz kalibrasiya 
addımından çıxması və yenidən saxil olmalı 
və tənzimləməni yenidən keçirməlisiniz.

• Buxar qazanının minimum istilik çıxışının 
tənzimlənməsi.

- (3) və (4) düymələrini sıxın və b01 parametrini 
seçin (Y.Q.S. zamanı minimum buxar qazanının 
istilik çıxışı).

 Qeyd: yalnız nominal təzyiqə kalibrləndikdən 
sonra həyata keçirilir.

- Termik enerjini artırmaq üçün (5), azaltmaq 
üçün isə (6) düyməsini sıxın.  Tənzimləmədən 
sonra parametri saxlamaq üçün (1) düyməsini 
sıxın. Parametrin saxlanmasının təsdiqi dəyərin 
yanıb-sönməsi ilə bilinəcək.

Kalibrasiyanın düzəldilməsi.
Aşağıda təsvir edilmiş prosedur parametrlərin 
qismən dəyişdirilməsi üçün "Tam kalibrasiya" 
ilə qurulmasına imkan verir.

Klapan kalibrasiya funksiyasına çıxış.

Qeyd: qaz klapanının kalibrasiya funksiyasına 
çıxış üçün Y.Q.S. olmamalıdır.
P15 parametri yaxın zamanda 5-ə qurulmuşsa 
(məs., tam qaz klapan kalibrasiyası üçün), 
"Kalibrasiyanın düzəldilməsinə çıxış üçün" 
fərqli dəyər qurulmalıdır. 

• Buxar qazanının nominal istilik çıxışı 
kalibrasiyasının düzəldilməsi.

- (2) və (5) düymələrini eyni anda 5 saniyə 
ərzində sıxın və ekranda "Ma" + "nu" (Əllə) 
peyda olmasını gözləyin.

 Qeyd: (2) və (5) düymələri yenidən 5 saniyə 
ərzində sıxın və ya kalibrasiya mərhələsinin 
tamamlanmasından çıxmaq üçün hər hansı 
tənzimlənmələri yerinə yetirmədən 2 dəqiqə 
gözləyin.

- b02 parametrinin peyda olmasını gözləyin 
(buxar qazanının nominal istilik çıxışının 
tənzimlənməsi).

 Qeyd:buxar qazanı istilik rejimində başlayır; 
Y.Q.S-u tənzimləməyi istəsəniz, buxar qazanı 
yandıqdan sonra qaynar su kranını açın.

- b02 parametrini tənzimləyin və qaz növündən 
asılı olaraq cədvəllərdə qeyd edilən maksimum 
təzyiq dəyərlərini müşahidə edin (Para. 3.16).

- Termik enerjini artırmaq üçün (5), azaltmaq 
üçün isə (6) düyməsini sıxın.  Tənzimləmədən 
sonra parametri saxlamaq üçün (1) düyməsini 
sıxın. Parametrin saxlanmasının təsdiqi dəyərin 
yanıb-sönməsi ilə bilinəcək.

• Buxar qazanının minimum istilik çıxışı 
kalibrasiyasının düzəldilməsi.

- (3) və (4) düymələrini sıxın və b01 parametrini 
seçin (Y.Q.S. zamanı minimum buxar qazanının 
istilik çıxışı).

- Termik enerjini artırmaq üçün (5), azaltmaq 
üçün isə (6) düyməsini sıxın.  Tənzimləmədən 
sonra parametri saxlamaq üçün (1) düyməsini 
sıxın. Parametrin saxlanmasının təsdiqi dəyərin 
yanıb-sönməsi ilə bilinəcək.
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2.3 المخطط الكهربائي

التحكم	عن	بعد	الصديق	V2:	الغالية	مجهزة	مسبقا	بتطبيقات	
التحكم	عن	بعد	الصديق	V2	والذي	يجب	توصيله	بلوحة	

.X40	الجسر	وإزالة	القطبية	مراعاة	مع	41	أو	40	توصيل

ثرموستات	بيئة		المكان:	الغالية	مجهزة	مسبقا	بتطبيقات	
ثرموستات	بيئة	المكان	)S20(		والذي	يجب	توصيله	بلوحة	
.X40	الجسر	وإزالة	القطبية	مراعاة	مع	41	أو	40	توصيل

المشاكل المحتملة وحلولها.  3.3
ملحوظة هامة: يجب	أن	تنفذ	عمليات	الصيانة	بواسطة	شركة	
.)Immergas	الفني	الدعم	مركز	المثال	سبيل	)على	مؤهلة

	رائحة	الغاز.	يعود	إلى	تسرب	في	أنابيب	دائرة	الغاز.	 	-
ينبغي	التحقق	من	عازل	تسرب	دائرة	إدخال	الغاز.

	االحتراق	غير	منتظم	)شعلة	حمراء	أو	صفراء(.	يمكن	 	-
أن	ينشأ	عن:		شعلة	متسخة،	انسداد	مجموعة	الريش،	
طرف	الشفط-التفريغ	لم	يتم	تثبيته	على	نحو	صحيح.	

قم	بتنظيف	المكونات	المذكورة	أعاله	وتحقق	من	عملية	
التثبيت	الصحيحة	للنقطة	الطرفية.	

	كثرة	التدخالت	لثرموستات	السالمة	عند	زيادة	درجة	 	-
الحرارة.	يمكن	أن	ينشأ	بسبب	انخفاض	ضغط	الماء		

في	الغالية،	ومن	ضعف	الدورة	داخل	نظام	تدفئة،	ومن	
توقف	حركة	الموزع	أو	عطل	في	بطاقة	ضبط	الغالية.	
تحقق	على	المانومتر	من	أن	الضغط	في	الجهاز	يقع	

داخل	الحدود	المقررة.	تحقق	من	أن	صمامات	شعاعات	
التدفئة	ليست	كلها	مغلقة.

	وجود	هواء	داخل	التجهيز.	تحقق	من	فتح	رأس	الصمام	 	-
المعين	لخروج	الهواء	)شكل	27-1(.	تحقق	من	أن	
ضغط	النظام	والحمل	المسبق	لوعاء	التمدد	هو	في	

الحدود	المقررة؛	قيمة	الحمل	المسبق	لوعاء	التمدد	يجب	
أن	تكون	1,0	بار	و	ضغط	النظام	يجب	أن	يكون	بين	

1	و	1,2	بار.
إيقاف	توقف	اإلشعال	)الفقرة	4.2. 	-

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	الفني	الدعم	مركز	المثال	سبيل	)على	مؤهلة
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(	الغاز	نوع	الغالية	مفاتيح	لوحة	خالل	من	اختر	 	-
 )LG	(	أو	الميثان	غاز	حالة	في	)nG(	اختر	ثم	ومن

في	حالة	الغاز	المسال؛
-		نفذ	نوع	المعايرة	الكامل	لصمام	الغاز

اضبط	القدرة	الحرارية	االسمية	للغالية؛ 	•
	اضبط	القدرة	الحرارية	الدنيا	للغالية	في	مرحلة	المياه	 	•

الصحية؛
	اضبط	القدرة	الحرارية	الدنيا	للغالية	في	مرحلة	التدفئة	 	•

)الفقرة	7.3(;
	اضبط	)إذا	لزم	األمر(	القدرة	األقصى	للتدفئة	)الفقرة	 	•

;)7.3
	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:

لوحة الرموز:

مسبار تدفق  -  B1  
مسبار مياه ساخنة  -  B2  

 V2 جهاز التحكم عن بعد الرقمي  -  CARV2 
)اختياري(

شمعة إشعال و كشف  -  E3  
ترموستات أمان  -  E4  

فيوز  خط  -  F1  
شاشة  -  LCD1 

مضخة تدوير للغالية  -  M1  
مروحة  -  M20  

صامم بثالثة مجاري  -  M30  
منتقي التشغيل  -  S2  

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

مفتاح ضبط ضغط الشبكة  -  S5  
مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية  -  S6  

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

محّول اإلشعال  -  T1  
محّول بطاقة الغالية  -  T2  

جرس ثرموستات بيئة املكان  -  X40  
 Y1 ـ صامم غاز

واجهة املستخدم  -  1  
أسود  -  2  
        3 ـ أزرق
        4 ـ بني

أخرض  -  5  
رمادي  -  6  

أصفر/أخرض  -  7  

برتقايل  -  8  
بنفسجي  -  9  

وردي  -  10  
أحمر ـ   11  
أبيض  -  12  
أصفر  -  13  

أبيض/أسود  -  14  
التغذية بالتيار 230 ف تيار مرتدد 50   -  15  

هريتز

الموصل	X6	ُيستخدم	لالختبار	األوتوماتيكي.

مالحظة:	واجهة		المستخدم	توجد	على	جانب	لحامات	
بطاقة	الغالية	الفنية.
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لوحة الرموز:

مقبس ضغط خروج صامم   -  1  
الغاز

بوبني  -  2  
موصل توصيل األسالك  -  3  

مقبس ضغط مدخل  صامم   -  4  
الغاز

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	بقابس	
الضغوط	الموضوع	على	الدائرة	المغلقة	)الجزء	9	شكل	

27.1(	وعلى	قابس	ضغط	الخروج	لصمام	الغاز	)الجزء	1 
شكل	3-3(،	وفقا	لقيمة	الضغط	المبين	في	الجدول	)الفقرة	

16.3(	لنوع	الغاز	المهيأة	له	الغالية.

6.3 معايرة صمام غاز
يجب	أن	تتم	معايرة	الصمام	في	حالة	استبدال	صمام	الغاز،	
واستبدال	البطاقة	اإللكترونية	أو	في	حالة	التحويل	إلى	نوع	

مختلف	من	الغاز.

للوصول	إلى	مرحلة	المعايرة	من	الضروري	المضي	قدما	
كما	هو	موضح	في	ما	يلي	)راجع	الشكل	2-1(:

معايرة كاملة
الدخول	إلى	وظيفة	معايرة	الصمام.

مالجظة:	للوصول	إلى	وظيفة	معايرة	صمام	الغاز،	ال	يجب	
أن	يوجد	طلب	الماء	النظيف	الساخن.

قم	بتعيين	المعلمات	P15	على	القيمة	5	والخروج	من	
القائمة.

ضبط	القدرة	الحرارية	االسمية	للغالية 	•
-			اضغط	في	نفس	الوقت	على	الزرين	)2(	و	)5(	لمدة	5 
	"Au"	+	"to"	بالتناوب	الشاشة	على	يظهر	حتى	ثوان

)تلقائي(.
مالحظة:	اضغط	مجددا	على	الزرين	)2(	و	)5(	لمدة	  
5	ثوان،	أو	انتظر	2	دقيقة	دون	أي	تعديل	للخروج	من	

مرحلة	المعايرة	الكاملة.
-		انتظر	حتى	ترى	المعلمة	b02	)ضبط	الطاقة	الحرارية	

االسمية	للغالية(.
مالحظة:	تعمل	الغالية	في	وضع	التدفئة،	إذا	كنت	  
ترغب	في	إجراء	التعديل	الصحي	افتح	صنبور	الماء	

الساخن	الصحي	بعد	تشغيل	المشعل.
اضبط	المعلمة	b02	وفقا	لقيم	الضغط	القصوى	الواردة	في	

الجداول	)الفقرة	16.3(		حسب	نوع	الغاز.
-		اضغط	على	الزر	)5(	لزيادة	انتاج	الحرارة،	اضغط	على	

الزر	)6(	لخفض	إنتاج	الحرارة.	بعد	التعديل،	اضغط	
مع	االستمرار	على	زر	إعادة	التعيين	)1(	لحفظ	المعلمة.		

سيتم	عرض	تأكيد	لتخزين	المعلمة	التي	بقيمة	وامضة.

  انتبه:	في	حالة	تجاوز	0.2	بار	أثناء	مرحلة	علمية	
الضبط	لقيمة	القدرة	الحرارية	االسمية	)جدول	الفقرة	
16.3(،	يجب	الخروج	والدخول	من	جديد	إلى	مرحلة	

المعايرة	إلعادة	تنفيذ	الضبط.
اضبط	القدرة	الحرارية	الدنيا	للغالية. 	•

 b01	المعلم	لتحديد	)4(	أو	)3(	الزرين	على	اضغط			-
)الحد	األدنى	من	الطاقة	الحرارية	للغالية	في	المرحلة	

الصحية(.
  ملحوظة:	قم	بإجراء		العمل	فقط	بعد	تنفيذ	القدرة	

الحرارية	االسمية	للغالية.
-			اضغط	على	الزر	)5(	لزيادة	انتاج	الحرارة،	اضغط	
على	الزر	)6(	لخفض	إنتاج	الحرارة.	بعد	التعديل،	

اضغط	مع	االستمرار	على	زر	إعادة	التعيين	)1(	لحفظ	
المعلمة.	سيتم	عرض	تأكيد	لتخزين	المعلمة	التي	بقيمة	

وامضة.
تصحيح المعايرة

يسمح	اإلجراء	المدون	أعاله	بتغيير	جزئيا	المعلمات	
المضبوطة	في	"المعايرة	الكاملة".	

الدخول	إلى	وظيفة	معايرة	الصمام.

مالجظة:	للوصول	إلى	وظيفة	معايرة	صمام	الغاز،	ال	يجب	
أن	يوجد	طلب	الماء	النظيف	الساخن.

وفي	حال	قمت	بضبط	المعلم	P15	على	القيمة	5	األخيرة	
)على	سبيل	المثال،	للمعايرة	الكاملة	لصمام	الغاز	(	تحتاج	
إلى	ضبط	قيمة	مختلفة	للوصول	إلى	"تصحيح	المعايرة".

	تصحيح	معايرة	القدرة	الحرارية	االسمية	للغالية. 	•
-			اضغط	في	نفس	الوقت	على	الزرين	)2(	و	)5(	لمدة	5 
	"nu"	+	"Ma"	بالتناوب	الشاشة	على	يظهر	حتى	ثوان

)يدوي(.
  مالحظة:	اضغط	مجددا	على	الزرين	)2(	و	)5(	لمدة	
5	ثوان،	أو	انتظر	2	دقيقة	دون	أي	تعديل	للخروج	من	

مرحلة	تصحيح	المعايرة.
-			انتظر	حتى	ترى	المعلمة	b02	)ضبط	الطاقة	الحرارية	

االسمية	للغالية(.
  مالحظة:	تعمل	الغالية	في	وضع	التدفئة،	إذا	كنت	

ترغب	في	إجراء	التعديل	الصحي	افتح	صنبور	الماء	
الساخن	الصحي	بعد	تشغيل	المشعل.

اضبط	المعلمة	b02	وفقا	لقيم	الضغط	القصوى	الواردة	في	
الجداول	)الفقرة	16.3(		حسب	نوع	الغاز.

-			اضغط	على	الزر	)5(	لزيادة	انتاج	الحرارة،	اضغط	
على	الزر	)6(	لخفض	إنتاج	الحرارة.	بعد	التعديل،	

اضغط	مع	االستمرار	على	زر	إعادة	التعيين	)1(	لحفظ	
المعلمة.	سيتم	عرض	تأكيد	لتخزين	المعلمة	التي	بقيمة	

وامضة.

اضبط	القدرة	الحرارية	الدنيا	للغالية. 	•
 b01	المعلم	لتحديد	)4(	أو	)3(	الزرين	على	اضغط			-
)الحد	األدنى	من	الطاقة	الحرارية	للغالية	في	المرحلة	

الصحية(.
-			اضغط	على	الزر	)5(	لزيادة	انتاج	الحرارة،	اضغط	
على	الزر	)6(	لخفض	إنتاج	الحرارة.	بعد	التعديل،	

اضغط	مع	االستمرار	على	زر	إعادة	التعيين	)1(	لحفظ	
المعلمة.	سيتم	عرض	تأكيد	لتخزين	المعلمة	التي	بقيمة	

وامضة.
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Інд. 
Параметр Параметр Опис

Діапазон
(посил. 9 Мал. 

2-1)

За замовчу-
ванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з правильним 
типом газу.

nG - Метан
LG (метан) - 
GPL (ЗНГ)

Встановле-
но відповід-

но до газу 
у викорис-

танні

P02

Затримка 
увімкнення опа-
лення на запит 
від кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У випадку спеціальних 
систем (напр., зональні системи з термостатичними моторизованими клапанами і т.д..) 
увімкнення із затримкою може бути необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 
20 = 10 хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника стає пов'язаним 
з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  вимкн. (oF) вимкнення 
пальника відбувається при досягненні максимального значення.

on - корельо-
вана 
oF - фіксована

oF

P05
Мінімальна 

потужність роз-
палювання

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до фактично 
потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально в змінному полі 
тиску газу між мінімальною і максимальною  потужністю опалення, в залежності від 
теплового навантаження приладу.

ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання до номінальної 
потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до номінальної потужності обігріву, 
яка регулюється, обираючи параметр (P06).

ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та "Максимальна 
потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє увімкнення котла і живлення 
модулятора струмом, рівним виставленому значенню. 

0 - 63 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу-

вань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 % 100

P07
Таймери 

увімкнення 
опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті включення 
пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08 Таймер поступо-
вого опалення

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення максимальної 
номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10 Потужність 
увімкнення

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 1° 
ступінь повільного увімкнення газового клапана. Збільшуючи значення параметру, 
збільшується потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт темпе-
ратури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15 Тарування газо-
вого клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Регулюючий 
вентиль Попередження: не змінювати даний параметр 0 - 2 2

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.

3.8 ФУНКЦІЯ “САЖОТРУС”.
При активації цієї функції, котел примусово 
виводиться на максимальну потужності 
опалення (P06) на 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі регулювання, 
активними залишаються тільки запобіжний 
термостат температури та обмежувальний 
термостат. Для увімкнення функції "сажотрус", 
необхідно утримувати натисненою кнопку 
"Reset" мінімум 5 секунд, на активацію функції 
вкаже блимання символів (8 та 11 Мал. 2-1). Ця 
функція дає змогу технікові перевірити параме-
три горіння. Після завершення перевірок слід 
вимкнути функцію, вимикаючи і вмикаючи ко-
тел, або просто утримуючи натисненою кнопку 
скидання "reset" протягом 5 секунд (1 Мал. 2-1).
Натискаючи кнопки (3 або 4), можна відпо-

відно відрегулювати максимальну потуж-
ність обігріву для P06 і для P05. Натискаючи 
кнопки (5 або 6) можна змінювати потуж-
ність на один відсотковий пункт.

При бажанні скористатися функцією "сажотрус" 
у режимі ГВП, необхідно відкрити кран гарячої 
сантехнічної води після увімкнення пальника.

Натискаючи кнопки (3 або 4), можна нала-
штувати на 0% або на 100% максимальну 
потужність котла. Натискаючи кнопки (5 
або 6) можна змінювати потужність на один 
відсотковий пункт.

ПРИМІТКА: відображення відсоткового зна-
чення потужності котла чергується із відобра-
женням температури, яку зчитує датчик подачі.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СХЕМИ

Котел підготовлений для можливого про-
грамування деяких параметрів роботи. При 
зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел у 
відповідності з вашими індивідуальними 
потребами.

3.9 ТАЙМЕР ОПАЛЕННЯ.
Котел укомплектований електронним хрономе-
тром, що запобігає надто частим включенням 
пальника у фазі опалення. Котел поставляється 
у серійному виконанні з хронометром, відрегу-
льованим на 3 хвилини. Щоб встановити інші 
значення таймера, слід дотримуватись інструк-
цій для встановлення параметрів, обираючи 
параметр (P07) і встановлюючи його на одне із 
значень, поданих у відповідній таблиці.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
ТРЬОХХОДОВОГО ВУЗЛА.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

Для доступу до фази програмування, слід 
діяти наступним чином (посилання Мал. 2-1):

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- вибрати кнопками (3) та (4) параметр, який 
підлягає зміні, з таблиці нижче:

- зміна відповідного значення має виконува-

тися з дотриманням вказівок з таблиці, за 
допомогою кнопок (5) та (6);

- підтвердити встановлене значення, на-
тискаючи кнопку "Reset" (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, натискаючи одночасно 
на 5 секунд кнопки (1) і (2).
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Інд. 
Параметр Параметр Опис

Діапазон
(посил. 9 Мал. 

2-1)

За замовчу-
ванням

P01 Вибір типу газу Налаштування цієї функції потрібно для регулювання роботи котла з правильним 
типом газу.

nG - Метан
LG (метан) - 
GPL (ЗНГ)

Встановле-
но відповід-

но до газу 
у викорис-

танні

P02

Затримка 
увімкнення опа-
лення на запит 
від кімнатного 

термостату і 
дистанційного 

пульту

Котел налаштований на увімкнення через 3 секунди після запиту. У випадку спеціальних 
систем (напр., зональні системи з термостатичними моторизованими клапанами і т.д..) 
увімкнення із затримкою може бути необхідно.

0 - 20  
(00 = 3 секунди 
01 = 30 секунд 
02 = 1 хвилина 
20 = 10 хвилин)

0

P03
Фіксована або 
корельована 
уставка ГВП

Встановлюючи параметр P3 в режим увімкн. (on), вимкнення пальника стає пов'язаним 
з регулюванням температури сантехнічної води. У режимі  вимкн. (oF) вимкнення 
пальника відбувається при досягненні максимального значення.

on - корельо-
вана 
oF - фіксована

oF

P05
Мінімальна 

потужність роз-
палювання

Котел обладнаний електронним модулем, який адаптує потужність котла до фактично 
потрібної температури в приміщенні. Тоді котел працює нормально в змінному полі 
тиску газу між мінімальною і максимальною  потужністю опалення, в залежності від 
теплового навантаження приладу.

ПРИМІТКА: котел виготовлений і відкалібрований у фазі нагрівання до номінальної 
потужності. Потрібно близько 10 хвилин щоб дійти до номінальної потужності обігріву, 
яка регулюється, обираючи параметр (P06).

ПРИМІТКА: вибір параметру "Мінімальна потужність опалення " та "Максимальна 
потужність опалення", при запиті на обігрів, дозволяє увімкнення котла і живлення 
модулятора струмом, рівним виставленому значенню. 

0 - 63 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу-

вань

P06
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 100 % 100

P07
Таймери 

увімкнення 
опалення

Котел оснащений електронним таймером, який запобігає занадто часті включення 
пальника у фазі нагріву.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 3

P08 Таймер поступо-
вого опалення

Котел при увімкненні виконує рампу запалювання для досягнення максимальної 
номінальної встановленої потужності.

0 - 10 хвилин 
(0 = 30 секунд) 10

P10 Потужність 
увімкнення

Встановлює потужність, за якої повинен вмикатися котел. Можна регулювати 1° 
ступінь повільного увімкнення газового клапана. Збільшуючи значення параметру, 
збільшується потужність увімкнення.

0 - 40 0

P13 Градієнт темпе-
ратури Змінює значення спрацьовування при недостатній циркуляції (E27)

0 - 15 
(0 = функція 
вимкнена)

11

P14 Тип котла
Встановлює тип котла і його спосіб дії
1 = котел із закритою камерою (NIKE)
2 = котел із герметичною камерою (EOLO)

1 - 2 2

P15 Тарування газо-
вого клапана

Дозволяє виконати тарування газового клапана
5 = повне тарування
відмінне від 5 = коригування тарування

0 - 20 0

P16 Регулюючий 
вентиль Попередження: не змінювати даний параметр 0 - 2 2

ПРИМІТКА: параметри P00, P04, P09, P11, P12 не застосовуються для котла даної моделі.

3.8 ФУНКЦІЯ “САЖОТРУС”.
При активації цієї функції, котел примусово 
виводиться на максимальну потужності 
опалення (P06) на 15 хвилин.
В цьому стані виключені всі регулювання, 
активними залишаються тільки запобіжний 
термостат температури та обмежувальний 
термостат. Для увімкнення функції "сажотрус", 
необхідно утримувати натисненою кнопку 
"Reset" мінімум 5 секунд, на активацію функції 
вкаже блимання символів (8 та 11 Мал. 2-1). Ця 
функція дає змогу технікові перевірити параме-
три горіння. Після завершення перевірок слід 
вимкнути функцію, вимикаючи і вмикаючи ко-
тел, або просто утримуючи натисненою кнопку 
скидання "reset" протягом 5 секунд (1 Мал. 2-1).
Натискаючи кнопки (3 або 4), можна відпо-

відно відрегулювати максимальну потуж-
ність обігріву для P06 і для P05. Натискаючи 
кнопки (5 або 6) можна змінювати потуж-
ність на один відсотковий пункт.

При бажанні скористатися функцією "сажотрус" 
у режимі ГВП, необхідно відкрити кран гарячої 
сантехнічної води після увімкнення пальника.

Натискаючи кнопки (3 або 4), можна нала-
штувати на 0% або на 100% максимальну 
потужність котла. Натискаючи кнопки (5 
або 6) можна змінювати потужність на один 
відсотковий пункт.

ПРИМІТКА: відображення відсоткового зна-
чення потужності котла чергується із відобра-
женням температури, яку зчитує датчик подачі.

3.7 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
СХЕМИ

Котел підготовлений для можливого про-
грамування деяких параметрів роботи. При 
зміні цих параметрів, як описано нижче, 
з'явиться можливість адаптувати котел у 
відповідності з вашими індивідуальними 
потребами.

3.9 ТАЙМЕР ОПАЛЕННЯ.
Котел укомплектований електронним хрономе-
тром, що запобігає надто частим включенням 
пальника у фазі опалення. Котел поставляється 
у серійному виконанні з хронометром, відрегу-
льованим на 3 хвилини. Щоб встановити інші 
значення таймера, слід дотримуватись інструк-
цій для встановлення параметрів, обираючи 
параметр (P07) і встановлюючи його на одне із 
значень, поданих у відповідній таблиці.

3.10 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
ТРЬОХХОДОВОГО ВУЗЛА.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

Для доступу до фази програмування, слід 
діяти наступним чином (посилання Мал. 2-1):

- натиснути одночасно на 5 секунд кнопки 
(1) і (2), поки на дисплеї не з'явиться вхід у 
програмування;

- вибрати кнопками (3) та (4) параметр, який 
підлягає зміні, з таблиці нижче:

- зміна відповідного значення має виконува-

тися з дотриманням вказівок з таблиці, за 
допомогою кнопок (5) та (6);

- підтвердити встановлене значення, на-
тискаючи кнопку "Reset" (1) на 5 секунд.

 ПРИМІТКА: після 2 хвилин простою, 
операція автоматично анулюється; вона 
також анулюється, натискаючи одночасно 
на 5 секунд кнопки (1) і (2).
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Id 
Parametre Parametre Tanımlama Aralık

(ref. 9 Şek. 2-1) Varsayılan

P01 Gaz türü seçimi Bu işlevin seçilmesi, kombinin doğru gaz türü ile çalışabilmesini ayarlamaya yarar. nG - Metan
LG - GPL

Kulla-
nımdaki 
gaza göre 
ayarlandı

P02

Ortam Termos-
tatı ve uzaktan 

kumanda tarafın-
dan gelen talep 
üzerine ısınma 
ateşlemesinin 

gecikmesi.

Kombi bir talebin arkasında 3 saniye ateşleme yapacak şekilde ayarlanmıştır. Özel tesi-
satlar (örneğin, motorize termostatik valflı bölgeli tesisatlar) durumunda ateşlemenin 
geciktirilmesi gerekli olabilir.

0 - 20  
(00 = 3 saniye 
01 = 30 saniye 
02 = 1 dakika 

20 = 10 dakika)

0

P03
Sabit veya bağ-
lantılı kullanma 
suyu set-point 

ayarı

on modunda P3 parametresinin ayarlanması suretiyle brülörün sönmesi kullanma suyu 
sıcaklığı ayarına bağlıdır. oFmodunda brülörün sönmesi azami değerde gerçekleşir.

on - bağlantılı 
oF - sabit oF

P05 Minimum ısıtma 
gücü

Kombi, kombinin güç kapasitesini evin efektif ısı taleplerine göre ayarlayan elektronik 
modülasyon sistemi ile donatılmıştır. Böylelikle kombi,işlemekte olan tesisatın termik 
yükünün maksimum ve minimum ısıtma gücleri arasına dahil bir değişken gaz basınçları 
sahasında normal olarak çalışır.
NOT: kombi, kalorifer fonksiyonunda nominal güçte çalışmak üzere imal edilmiş ve 
ayarlanmıştır. (P06) parametresi seçilerek değiştirilebilen nominal ısı gücüne ulaşmak 
için yaklaşık 10 dakika gerekmektedir.
NOT: “Minimum ısıtma gücü” ve “Maksimum ısıtma gücü” parametrelerinin seçimi, 
ısıtma talebi varsa, kombinin ayarlanan değere eşit bir akımla çalışmasını ve modülatörün 
bu akımla beslenmesini sağlar. 

0 - 63 %
Fabrika 

denemesine 
göre ayarlı

P06 Azami ısıtma 
gücü 0 - 100 % 100

P07
Isıtma ateşle-

meler zamanla-
maları

Kombi cihazı, ısıtma aşamasında brülörün fazla sık ateşlemelerini engellemek amacıyla 
elektronik zamanlayıcı ile donatılmıştır.

0 - 10 dakika 
 

(0 = 30 saniye)
3

P08 Isınma rampa 
zamanlayıcı

Ateşleme aşamasındaki kombi ayarlanan nominal azami kuvvete ulaşmak için bir 
ateşleme rampası gerçekleştirir.

0 - 10 dakika 
 

(0 = 30 saniye)
10

P10 Güç 
ateşleme

Kombinin ateşleneceği kuvveti belirler. Gaz vanasının 1.derece yavaş açılmasını ayar-
lamak mümkündür. Parametre değerini arttırınca açma gücü de artar. 0 - 40 0

P13 Sıcaklıkta düşüş Yetersiz sirkülasyon için işlem değerini değiştirir (E27)
0 - 15 

 
(0 = fonksiyon 

devre dışı)
11

P14 Kombi türü
Kombi türünü ve onun çalışma şeklini belirler
1 =  kombi kombi açık (NIKE)
2 = kombi hermetik kombi (EOLO)

1 - 2 2

P15 Gaz vanası kalib-
rasyon

Gaz vanası kalibrasyonunu gerçekleştirmeye yarar
5 = tam kalibrasyon
farklı 5 = kalibrasyon düzeltme

0 - 20 0

P16 Valf kontrolü Dikkat: bu parametreyi değiştirmeyin 0 - 2 2

NOT: P00, P04, P09, P11, P12 parametreleri bu model kombi için kullanılmazlar.

3.8 “BACA TEMİZLEME” FONKSİYONU.
Bu işlev devreye sokulduğunda, kombiyi maksimum 
ısıtma gücünde (P06) 15 dakika zorlar.
Bu durumda tüm ayarlar devre dışı kalır ve yalnızca 
ısı emniyet termostatı ile sınırlayıcı termostat işlevde 
kalırlar. Baca temizleme fonksiyonunu devreye 
sokmak için Reset düğmesine en az 5 saniye basılı 
tutulması gerekir, aktif hale geçmesi simgelerin (8 
ve 11, Şek. 2-1) yanıp sönmesi ile gösterilir. 2-1). 
Bu işlev teknisyene yakıt parametrelerini tetkik 
etme olanağı verir. Kontrol işlemleri bitince kombiı 
kapatıp veya tekrar çalıştırarak ya da yaklaşık 5 
saniye reset düğmesine basarak çalıştırmayı devre 
dışı bırakın (1 Şek. 2-1).
Düğmelere (3 veya 4) basarak maksimum ısıtma 
gücünü P06 ve P05'e göre ayarlamak mümkündür. 
Düğmelere (5 veya 6) basarak yüzdesel birim gücünü 
ayarlamak mümkündür.

Kullanımda "baca temizleme" fonksiyonu gerçekleş-
tirilmek istendiğinde brülörü açtıktan sonra sıcak 
kullanım suyu musluğunu açın.

Düğmelere (3 veya 4) basarak maksimum ısıtma 
gücünü  0% ve 100% ayarlamak mümkündür. Düğ-
melere (5 veya 6) basarak yüzdesel birim gücünü 
ayarlamak mümkündür.

NOT.: kombi gücü yüzdesi görüntülenmesi gönderi 
sensöründen okunan sıcaklığın görüntülenmesine 
değiştirilmiştir.

3.9  KALORİFER ZAMAN SAYACI.
Kombi cihazı, ısıtma aşamasında kombinin sık 
ateşleme yapmasını engellemek amacıyla elektronik 
zamanlayıcı ile donatılmıştır. Kombi cihazı serisi 3 
dakikaya ayarlı zamanlayıcı ile birlikte sunulmakta-
dır. Zamanlayıcının diğer değerlere ayarlanabilmesi 

3.7 ELEKTRONİK KARTIN 
PROGRAMLANMASI.

Kombi bazı çalışma parametrelerinin olası program-
lamaları için hazırlanmıştır. Bu parametreleri takiben 
belirtilen işlemler vasıtasıyla değiştirmek suretiyle 
kombiyi özel gereksinimlerinize uyarlamak mümkün 
olacaktır.

için parametre (P07) düğmesi ile parametre ayarları 
konusundaki talimatlara riayet etmek ve ilgili tabloda 
gösterilen bir değer programlamak gerekir.

3.10 ÜÇ YOLLU ARIZA GİDERME 
FONKSİYONU.

Kombi uzun süre kullanılmadığında üç yol engeli 
riskini azaltma için tam bir devre yaparak her 24 
saatte motorlu üç yollu grubu aktive eden bir işlev 
ile donatılmıştır.

3.11 POMPA ARIZA GİDERME İŞLEVİ.
"Yaz" çalışma modundaki ( ) kombi, 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 ( ) kombi, pompayı her 
3 saatte bir en azından 1 kere 30 saniye çalıştıran 
bir fonksiyonla donatılmıştır.

Programlama aşamasına geçiş için aşağıda belirtilen 
şekilde ilerleyin (referanslar Şek. 2-1):

- (1) ve (2) numaralı düğmelere aynı anda programla-
ma menüsüne girene kadar yaklaşık 5 saniye basın;

- (3) ve (4) numaralı düğmelerle aşağıdaki tabloda 
yer alan değerlere göre değişiklik yapılmak istenen 
parametreyi seçiniz ;

- Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler çerçevesinde 
arzulanan değeri (5) ve (6) numaralı düğmeler 
vasıtasıyla değiştiriniz ;

- Reset (1) düğmesine yaklaşık 5 saniye basarak ayar-
lanan değeri onaylayın.

 NOT: hiç bir düğmeye basmadan 2 dakika sonra veya 
(1) ve (2) düğmelerine yaklaşık 5 saniye eş zamanlı 
olarak basınca otomatik olarak işlem iptal olur.
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Id 
Parámetro Parámetro Descripción Rango

(ref. 9 Fig. 2-1) Por defecto

P01 Selección del tipo 
de Gas

La configuración de esta función sirve para regular la caldera para poder funcionar 
con el tipo de gas correcto.

nG - Metano
LG - GPL

Configu-
rado según 
gas en uso

P02

Retardo del 
encendido de 

calefacción res-
pecto a órdenes 
emitidas por el 
Termostato am-

biente y el mando 
remoto.

La caldera está configurada para encenderse 3 segundos después de una solicitud. Pero 
en algunos tipos de instalación (p.ej.: por zonas con válvulas termostáticas motorizadas, 
etc.) podría resultar necesario retardar el encendido.

0 - 20  (00 = 3 
segundos 01 = 
30 segundos 02 
= 1 minuto 20 
= 10 minutos)

0

P03 Punto de consig-
na fijo o correlato

Programando el parámetro P3 en modo on, el quemador se apaga según la regulación de la 
temperatura sanitaria. En modo oF el quemador se apaga cuando alcanza el valor máximo.

on - relaciona-
do oF - fijo oF

P05 Potencia mínima 
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 aproximadamente para alcanzar la potencia nominal de 
calefacción, que puede ser modificada seleccionando el parámetro (P06).

IMPORTANTE: La selección de los parámetros de “Potencia mínima de calefacción” y “Poten-
cia 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. 

0 - 63 %

Configurado 
la segunda 
prueba de 

fábrica

P06 Potencia máxima 
de calefacción 0 - 100 % 100

P07
Temporizaciones 

de encendidos 
calefacción

La caldera dispone de un temporizador electrónico que impide que el quemador sea 
encendido demasiado frecuentemente en fase de calefacción.

0 - 10 minutos (0 
= 30 segundos) 3

P08 Temporizador 
rampa calefacción

La caldera en fase de encendido efectúa una rampa de encendido para llegar a la potencia 
nominal máxima programada.

0 - 10 minutos (0 
= 30 segundos) 10

P10 Potencia 
encendido

Establece la potencia a la que se debe encender la caldera. Se puede regular el 1° paso 
de encendido lento de la válvula de gas. Aumentando el valor del parámetro aumenta 
la potencia de encendido.

0 - 40 0

P13 Gradiente de 
temperatura Modifica el valor de intervención para circulación insuficiente (E27) 0 - 15 (0 = fun-

ción desactivada) 11

P14 Tipo de caldera
Establece el tipo de caldera y su modo de funcionamiento
1 = caldera cámara abierta (NIKE)
2 = caldera cámara estanca (EOLO)

1 - 2 2

P15 Calibrado válvula 
gas

Permite realizar el calibrado de la válvula de gas
5 = calibración completa.
diferente de 5 = corrección calibrado

0 - 20 0

P16 Control de la 
válvula Atención: no modifique este parámetro 0 - 2 2

NOTA: los parámetros P00, P04, P09, P11, P12 no se utilizan para este modelo de caldera.

3.8 FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Al activar esta función, la caldera alcanza la 
potencia máxima de calefacción (P06) durante 
15 minutos.
En dicha situación, todas las regulaciones están ex-
cluidas 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 5 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, desactive la 
función apagando y volviendo a encender la caldera 
o simplemente presionando el pulsador reset durante 
aproximadamente 5 segundos (1 Fig. 2-1).
Presionando los pulsadores (3 o 4) es posible 
regular respectivamente al P06 y al P05 la poten-

cia máxima de calentamiento. Presionando los 
pulsadores (5 o 6) se puede regular la potencia 
de un punto de porcentaje.

En el caso se desee realizar la función “limpieza 
chimenea” en sanitario, abra un grifo del agua ca-
liente sanitaria después de encender el quemador.

Presionando los pulsadores (3 o 4) se puede 
regular al 0% y al 100% la potencia máxima de la 
caldera. Presionando los pulsadores (5 o 6) se pue-
de regular la potencia de un punto de porcentaje.

NOTA: la visualización del porcentaje de la po-
tencia de la caldera se alterna con la visualización 
de la temperatura leída por la sonda de impulso.

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):

3.9 TEMPORIZACIÓN DE 
CALEFACCIÓN.

La caldera dispone de un temporizador electró-
nico que impide que el quemador sea encendido 
demasiado frecuentemente en fase de calefacción. 
La caldera se entrega de serie con el temporizador 
regulado a 3 minutos. Para regular la temporiza-
ción con otros valores, siga las instrucciones para 
la programación de parámetros, seleccionando 
el parámetro (P07) y programándolo con uno de 
los valores indicados en la tabla correspondiente.

3.10 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO DE TRES 
VÍAS.

La caldera tiene una función que cada 24 horas 
activa el grupo de tres vías motorizado haciendo 
un ciclo completo para reducir el riesgo de blo-
queo de las tres vías por inactividad prolongada.

- presionar simultáneamente durante 5 segundos 
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:

- modificar el valor correspondiente consultando las 
tablas siguientes mediante los pulsadores (5) y (6);

- confirme el valor configurado presionando 
el pulsador de Reset (1) durante 5 segundos 
aproximadamente.

 NOTA: después de 2 minutos sin tocar ningún 
pulsador automáticamente se anula la ope-
ración o presionando contemporáneamente 
durante aproximadamente 5 segundos los 
pulsadores (1) y (2).
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Параметр Параметр Описание

Диапазон
(дет. 9 рис. 

2-1)

По умолча-
нию

P01 Выбор вида газа Настоящая функция служит для настройки котла, чтобы обеспечить его правиль-
ную работу с определенным видом газа.

nG - Метан
LG - СНГ

Установлен 
в зависи-
мости от 

используе-
мого газа

P02

Задержка вклю-
чения отопле-
ния с запросов 

термостата 
помещения 

и удалённого 
управления

Котел запрограммирован на включение через 3 секунды после запроса. В случае 
особых установок (напр. установки разделённые на зоны с термостатическими мо-
торизированными клапанами и т.д.) может быть необходима задержка зажигания.

0 - 20  
(00 = 3 секун-

ды 
01 = 30 секунд 
02 = 1 минута 
20 = 10 минут)

0

P03

Постоянное или 
переменное за-

данное значение 
ГВС

Устанавливая параметр P3 в режиме on выключение горелки связано с настройкой 
регулирования температуры ГВС. В режиме oF выключение горелки происходит 
на максимальном значении.

on - зависи-
мое 
oF - постоян-
ное

oF

P05
Минимальная 
мощность ото-

пления

Котел оснащён электронным модулированием, которое регулирует мощность 
котла в зависимости от фактических тепловых нужд помещения. Следовательно, 
обычно котел функционирует в изменяемом диапазоне газового давления, от 
минимальной до максимальной мощности отопления в зависимости от терми-
ческой нагрузки установки.

Примечание:  котел выпущен и тарирован на этапе отопления на номинальную 
мощность. Для достижения номинальной мощности отопления необходимо около 
10 минут, значение изменяется параметром (Р06).

Примечание: выбор параметров “Минимальная мощность отопления” и “Мак-
симальная мощность отопления”, при запросе отопления, позволяет включение 
котла и питание модулятора током, равным соответствующему установленному 
значению. 

0 - 63 %

Устанав-
ливается 
согласно 

заводских 
испыта-
тельных 

работ

P06
Максимальная 
мощность ото-

пления
0 - 100 % 100

P07

Программиро-
вание по време-
ни включения 

отопления

Котел оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое за-
жигание горелки на фазе отопления.

0 - 10 минут 
(0 = 30 секунд) 3

P08 Таймер рампы 
отопления

Во время зажигания котел следует кривой зажигания до достижения максималь-
ной установленной мощности.

0 - 10 минут 
(0 = 30 секунд) 10

P10 Мощность 
зажигания

Устанавливает, при какой мощности должен включаться котел. Можно устано-
вить 1-ую степень медленного включения газового клапана. При увеличении 
значения параметра увеличивается мощность включения.

0 - 40 0

P13 Градиент темпе-
ратуры Изменяет значение срабатывания из-за недостаточной циркуляции (Е27)

0 - 15 
(0 = функция 
отключена)

11

P14 Вид котла
Устанавливает вид котла и его режим работы
1 = котел с открытой камерой (NIKE)
2 = котел с закрытой камерой (EOLO)

1 - 2 2

P15 Тарирование га-
зового клапана

Позволяет выполнить тарирование газового клапана
5 = полное тарирование
отличное от 5 = корректировка тарирования

0 - 20 0

P16 Контроль 
клапана Внимание! Не изменять данный параметр 0 - 2 2

Примечание. Параметры P00, P04, P09, P11, P12 не используются для этой модели котла.

3.8 ФУНКЦИЯ “ТРУБОЧИСТА”.
При включении данной функции котел включается на 
максимальную мощность отопления (Р06) на  15 минут.
При данном режиме работы невозможно осуще-
ствить никакие настройки и остаётся включенным 
только предохранительный термостат температуры и 
ограничивающий термостат. Для установки функции 
“трубочиста”, необходимо  держать нажатой кнопку 
Reset (Сброс) в течении  не менее 5 секунд,  включение 
данной функции отображается  миганием условных 
знаков (8 и 11 Илл. 2-1). Эта функция позволяет техни-
ку проверить параметры горения. По окончании про-
верки следует отключить данную функцию, выключая 

и повторно включая котел или же просто нажимая на 
кнопку сброса приблизительно на 5 секунд (1 илл. 2-1).
Нажатием кнопок (3 или 4) можно установить соот-
ветственно на Р06 и на Р05 максимальную мощность 
отопления. Нажатием кнопок (5 или 6) можно изме-
нить мощность на один процентный пункт.
При желании подключить функцию "трубочиста" в 
режиме ГВС, необходимо открыть кран ГВС после 
включения горелки.
Нажатием кнопок (3 или 4) можно отрегулировать от 
0% до 100% максимальную мощность котла. Нажатием 
кнопок (5 или 6) можно изменить мощность на один 
процентный пункт.

Для доступа к режиму программирования 
необходимо действовать следующим образом 
(см.  рис. 2-1):

- приблизительное на 5 секунд одновременно 
нажать на кнопки (1) и (2) пока на дисплее не 
откроется режим программирования;

Примечание. Отображение процентной доли мощно-
сти котла чередуется с отображением температуры, 
считываемой датчиком на подаче.

3.9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ 
ВРЕМЕНИ ОТОПЛЕНИЯ.

Котел оснащён электронным реле времени, который 
предотвращает частое зажигание горелки, на фазе ото-
пления. Котел оснащается таймером, настроенным на 
3 минуты. Для настройки временных интервалов дру-
гих значений, следовать инструкциям для установки 
параметров, выбирая параметр (Р07) и устанавливая 
по одному значения, указанные в настоящей таблице.

- выбрать при помощи кнопок (3) и (4) параметр, 
который необходимо изменить, указанный в 
следующей таблице:

- изменить соответствующее значение при по-
мощи следующих таблиц посредством кнопок 
(5) и (6);

- подтвердить заданное значение нажатием 
кнопки Сброса (1) приблизительно на 5 секунд.

 Примечание. Если не нажимать никакие кноп-
ки в течение 2 минут либо нажать одновремен-
но приблизительно на 5 секунд кнопки (1) и (2), 
то операция автоматически аннулируется.
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Paramètre Paramètre Description Gamme

(réf. 9 Fig. 2-1)  Défaut

P01 Sélection type 
de Gaz

La configuration de cette fonction sert à régler la chaudière pour pouvoir fonctionner 
avec le type de gaz correct.

nG - Méthane
LG - GPL

Configuré 
selon le gaz 

utilisé

P02

Retard allumages 
chauffage à partir 

des demandes 
duu thermostat 
ambiant et com-
mande à distance

La chaudière est configurée pour s'allumer 3 secondes après la demande. En présence 
d'installations particulières (ex : installations à zones avec des soupapes thermostatiques 
motorisées, etc.) il pourrait être nécessaire de retarder l'allumage.

0 - 20  
(00 = 3 secondes 
01 = 30 secondes 

02 = 1 minute 
20 = 10 minutes)

0

P03
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.

on - corrélé 
 
oF - fixe

oF

P05
Puissance 

minimum de 
chauffage

La chaudière est équipée de modulation électronique qui adapte le potentiel de la chau-
dière aux demandes effectives 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 nomi-
nale. Il faudra cependant 10 minutes environ pour arriver à la puissance nominale de 
chauffage que l'on peut modifier en sélectionnant le paramètre (P06).
N.B.  : la sélection des paramètres «  Puissance minimale chauffage  » et «  Puissance 
maximale chauffage », en présence de demande de chauffage, permet l'allumage de la 
chaudière et l'alimentation du modulateur avec des courants équivalents à la valeur 
correspondante configurée. 

0 - 63 %
Configuré 

selon le 
contrôle 
d'usine

P06
Puissance 

maximum de 
chauffage

0 - 100 % 100

P07
Temporisations 

des allumages de 
chauffage

La chaudière est équipée d'une minuterie électronique qui empêche les allumages trop 
fréquents du brûleur en phase chauffage.

0 - 10 minutes 
 

(0 = 30 se-
condes)

3

P08 Minuterie rampe 
de chauffage

En phase d'allumage, la chaudière effectue une rampe d'allumage pour arriver à la 
puissance maximum configurée.

0 - 10 minutes 
 

(0 = 30 se-
condes)

10

P10 Puissance 
allumage

Détermine la puissance à laquelle il faut allumer la chaudière. Il est possible de régler 
le 1er palier d'allumage lent de la vanne du gaz. En augmentant la valeur du para-
mètre, la puissance d'allumage augmente.

0 - 40 0

P13 Gradient tempé-
rature Modifie la valeur d'intervention pour circulation insuffisante (E27)

0 - 15 
 

(0 = fonction 
désactivée)

11

P14 Type chaudière
Détermine le type de chaudière et son mode de fonctionnement
1 = chaudière chambre ouverte (NIKE)
2 = chaudière chambre étanche (EOLO)

1 - 2 2

P15 Étalonnage vanne 
du gaz

Permet d'effectuer l'étalonnage de la vanne du gaz
5 = étalonnage complet
différent de 5 = correction étalonnage

0 - 20 0

P16 Contrôle de la 
vanne Attention: ne pas modifier ce paramètre 0 - 2 2

N.B. : les paramètres P00, P04, P09, P11, P12 ne sont pas utilisés pour ce modèle de chaudière.

3.8 FONCTION « RAMONEUR ».
Si cette fonction est activée, elle force la chaudière 
à la puissance maximale de chauffage (P06) 
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 5 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 reset pendant 5 secondes 
environ (1 Fig. 2-1).

En appuyant sur les boutons (3 ou 4) il est pos-
sible de régler respectivement au P06 et au P05 
la puissance maximale de chauffage. En appuyant 
sur les boutons (5 ou 6) il est possible de régler la 
puissance d'un point de pourcentage.

Si l'on souhaite exécuter la fonction « ramoneur » 
en sanitaire, ouvrir un robinet d'eau chaude 
sanitaire après l'allumage du brûleur.

En appuyant sur les boutons (3 ou 4) il est 
possible de régler à 0 % et à 100 % la puissance 
maximale de la chaudière. En appuyant sur les 
boutons (5 ou 6) il est possible de régler la puis-
sance d'un point de pourcentage.

N.B. : l'affichage du pourcentage de la puissance 
de chaudière est alterné à l'affichage de la tempé-
rature lue par la sonde de refoulement.

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 

3.9 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 l'une des valeurs indiquées 
dans le tableau correspondant.

3.10 FONCTION ANTI-BLOCAGE TROIS 
VOIES.

La chaudière est équipée d'une fonction qui, 
toutes les 24 heures, active le groupe à trois 
voies motorisé en faisant un cycle complet afin 
de réduire le risque de blocage à trois voies pour 
inactivité prolongée.

procéder de la façon suivante (références Fig. 2-1) :

- appuyer simultanément pendant 5 secondes en-
viron sur les boutons (1) et (2) afin que sur l'écran 
soit mis en évidence l'entrée en programmation ;

- sélectionner, à l'aide des boutons (3) et (4), le 
paramètre que l'on souhaite modifier, indiqué 
dans le tableau suivant :

- modifier la valeur correspondante en consultant les 
tableaux suivants à l'aide des boutons (5) et (6) ;

- confirmer la valeur configurée en appuyant sur le 
bouton de Reset (1) pendant 5 secondes environ.

 N.B. : après 2 minutes sans toucher aucun bou-
ton, l'opération est annulée automatiquement 
ou bien en appuyant simultanément pendant 
5 secondes environ sur les boutons (1) et (2).
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Parameter Parameter Description Range

(ref. 9 Fig. 2-1) Default

P01 Gas type selec-
tion

The setting of this function is used to adjust the boiler so that it can operate with the 
correct type of gas

nG - Methane
LG - LPG

Set accord-
ing to the 
gas being 

used

P02

Heating switch-
on delay request 

from room 
thermostat and 
remote control.

The boiler is set to switch-on 3 seconds after the request. In the event of particular 
systems (e.g. area systems with motorised thermostatic valves etc.) it may be necessary 
to delay ignition

0 - 20  
(00 = 3 seconds 
01 = 30 seconds 
02 = 1 minute 

20 = 10 minutes)

0

P03
Fixed or correlat-
ed domestic hot 
water set-point

By setting the parameter P3 in on mode, burner disabling is correlated to the adjust-
ment of the domestic hot water temperature. In OFF mode, the burner is switched off 
at maximum value.

on - related 
oF - fixed oF

P05 Minimum CH 
output

The boiler also has electronic modulation that adapts the boiler potentiality to the ef-
fective 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, which 
can be changed using the parameter (P06).

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. 

0 - 63 %

Set ac-
cording 

to factory 
inspection

P06 Maximum CH 
output 0 - 100 % 100

P07 Central heating 
ignitions timer

The boiler has electronic timing, which prevents the burner from igniting too often in 
central heating mode

0 - 10 minutes 
(0 = 30 sec-

onds)
3

P08 Central heating 
ramp timer

In the ignition phase, the boiler performs an ignition ramp in order to arrive at the 
maximum nominal power set.

0 - 10 minutes 
(0 = 30 sec-

onds)
10

P10 Power 
block

Establishes the power at which the boiler must switch on. The 1st gas valve step 
soft ignition step can be set. The ignition power increases as the parameter value is 
increased.

0 - 40 0

P13 Temperature 
gradient Change the insufficient circulation intervention value (E27)

0 - 15 
(0 = Function 
deactivated)

11

P14 Boiler type
Establishes the boiler type and its functioning mode
1 = open chamber boiler (NIKE)
2 = sealed chamber boiler (EOLO)

1 - 2 2

P15 Gas valve 
calibration

Allows the gas valve to be calibrated
5 = complete calibration
different from 5 = calibration correction

0 - 20 0

P16 Valve check Attention: do not change this parameter 0 - 2 2

Note: parameters P00, P04, P09, P11 and P12 are not used for this boiler model.

3.8 "CHIMNEY SWEEP FUNCTION"
When activated, this function forces the boiler 
at max. output (P06) for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and 
only the temperature safety thermostat and the 
limit thermostat remain active. To activate the 
chimney sweep function, press the Reset key 
for at least 5 seconds. Its activation is indicated 
by the flashing symbols (8 and 11 Fig. 2-1). This 
function allows the technician to check the com-
bustion parameters. After the checks disable the 
function, switching the boiler off and then on 
again or simply by pressing the reset button for 
about 5 seconds (1 Fig. 2-1).
The maximum heating power can be set to P06 
and P05 by pressing buttons (3 or 4). The power 
can be adjusted by one percentage point by press-
ing buttons (5 or 6).
If you wish to run the "chimney sweep" function 

in D.H.W., open a D.H.W. tap after switching 
the burner on.
The maximum boiler power can be set to 0% and 
100% by pressing buttons (3 or 4). The power can 
be adjusted by one percentage point by pressing 
buttons (5 or 6).
Note: the display of the boiler power percentage 
alternates with the display of the temperature 
read by the flow probe.

3.9 HEATING TIMER.
The boiler has an electronic timing device that 
prevents the burner from igniting too often in 
the heating phase. The boiler is supplied as per 
standard with a timer adjusted at 3 minutes. To 
adjust the timer values, follow instructions for 
parameter settings by selecting parameter (P07) 
and set it with one of the values indicated on the 
relative table.

3.7 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):

3.10 THREE-WAY ANTI-BLOCK 
FUNCTION.

The boiler is supplied with a function that ac-
tivates the motorised three-way unit every 24 
hours, carrying out a complete cycle in order 
to reduce the risk of three-way block due to 
prolonged inactivity.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
In the “summer” functioning mode ( ) the 
boiler has a function that starts the pump at least 
once every 24 hours for 30 seconds in order to 
reduce the risk of the pump becoming blocked 
due to prolonged inactivity.
In the “winter” functioning mode ( ) the boiler 
has a function that makes the pump start at least 
once every 3 hours for 30 seconds.

- press buttons (1) and (2) for 5 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:

- adjust the corresponding value consulting the 
table using keys (5) and (6)

- confirm the value set by pressing the Reset 
button (1) for about 5 seconds.

 Note: 2 minutes after no button is touched 
will automatically cancel the operation or by 
pressing buttons (1) and (2) simultaneously 
for about 5 seconds.
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Параметр Параметр Апісанне

Рэжым
(ссыл. 9 Мал. 

2-1)

Па ўмаў-
чанні

P01 Выбар тыпу
Газа

Гэта функцыя служыць для рэгулявання катла для яго магчымасці функцыянавання 
пры выкарыстанні правільнага тыпу газу.

nG - Метан
LG - СУГ

Паводле 
тыпу 

выкарыс
тоўванага 

газу

P02

Затрымка 
ўключэння 
ацяплення 
па запросе 

ад пакаевага 
тэрмастата і 

дыст. кір.

Кацёл устанаўліваецца на уключэнне на працягу 3 секунд пасля запросу. Для 
спецыяльных сістэм (напр. сіст. з зонамі матарызаваных тэрмастатаў і г.д....) можа 
быць неабходна затрымоўванне уключэння.

0 - 20
(00 = 3 секунды
01 = 30 секунд
02 = 1 мiнута
20 = 10 мiнут)

0

P03 Устаноўка фікс. 
ці аднос. ГВС

Пры ўстаноўке параметру P3 у рэжым on выключэнне гарэлкі карэлюе з 
рэгуляваннем тэмпературы ГВС. У рэжыме oF выключэнне гарэлкі адбывае 
ццапры максімальным значэнні.

on - адносны
oF - фіксаваны oF

P05
Мінімальная 
магутнасць 

абагравання

Кацёл забяспечаны электроннай мадуляцыяй, якая падстройвае магутнасць катла 
пад фактычнае запатрабаванне цяпла для жылля. Таму кацёл звычайна працуе пры 
зменлівым полі ціску газу, улічваючы мінімальную і максімальную магутнасцю 
ацяплення ў функцыі цеплавой нагрузкі сістэмы. ІЧ.В.: кацёл выраблены і 
адкалібраваны ў фазе абагравання пры намінальнай магутнасці.
Аднак неабходна каля 10 мінут для дасягнення намінальнай магутнасці 
абагравання, якая змяняецца пры выбары параметру (P06).
ІЧ.В.: выбар параметраў “Мінімальная магутнасць абагравання” і “Максімальная 
магутнасць абагравання”, пры запросе ацяплення, дапушчае ўключэнне катла 
і сілкавання мадулятара з бягучым намінальным значэннем адпаведным 
устаноўленаму значэнню.

0 - 63 % Паводле завадскіх 
выпрабаванняў

P06
Максімальная 

магутнасць 
абагравання

0 - 100 % 100

P07
Таймер 

уключэння 
ацяплення

Кацёл забяспечаны электронным таймерам, які перашкаджае занадта частым 
уключэнням гарэлкі ў фазе абагравання.

0 - 10 мiнут
(0 = 30 секунд) 3

P08

Таймер для 
ўключэння 

абагравання па 
нарастальнай

л у фазе ўключэння ажыццяўляе запальванне па нарастальнай, каб затым дайсці 
да ўстаноўленай намінальнай максімальнай магутнасці.

0 - 10 мiнут
(0 = 30 секунд) 10

P10 Магутнасць 
пры ўключэнні

Устанаўліваецца магутнасць, пры якой павінен запальвацца кацёл. Магчыма 
рэгуляваць ад 1° павольнага ўключэння газавага клапана. Пры павелічэнні 
значэння параметру павялічваецца магутнасць уключэння.

0 - 40 0

P13 Градыент
тэмпературы Змяняе значэнне для ўмяшання пры недастатковай цыркуляцыі (E27)

0 - 15
(0 = функцыя
не актыўна)

11

P14 Тып катла
Устанаўліваецца тып катла і яго рэжым работы
1 = кацёл з адкрытай камерай згарання (NIKE)
2 = кацёл з зачыненай камерай згарання (EOLO)

1 - 2 2

P15
Каліброўка 

газавага 
клапана

Дазваляе ажыццявіць каліброўку газавага клапана
5 = поўная каліброўка
адрознае ад 5 = карэктоўка каліброўкі

0 - 20 0

P16 Кантроль 
клапана Увага! Не мяняйце дадзены параметр 0 - 2 2

ІЧ.В.: параметры P00, P04, P09, P11, P12 не выкарыстоўваюцца для гэтай мадэлі катла.

3.8 ФУНКЦЫЯ “ПРАЧЫСТКІ ТРУБ”.
Калі гэта функцыя актывавана, кацёл працуе 
пры максімальнай магутнасці ацяплення (P06) на 
працягу 15 мінут. Пры гэтым рэжыме выключаюцца 
ўсе настройкі, і застаецца актыўным толькі ахоўны 
тэрмастат тэмпературы і абмяжоўвальны тэрмастат. 
Каб актываваць функцыю прачысткі труб, неабходна 
ўтрымліваць кнопку Reset на працягу як мінімум 5 
секунд, яе актывацыя адлюстроўваецца мігценнем 
знакаў (8 і 11 Мал. 2-1). Гэта функцыя дазваляе 
тэхнічнамуспецыялісту праверыць параметры 
гарэння. Па заканчэнні праверкі адключыце функцыю 
шляхам выключэння і паўторнага ўключэння катла 
або проста ўтрымліваючы кнопку reset каля 5 секунд 
(1 Мал. 2-1). Націскаючы кнопкі (3 ці 4) можна 

рэгуляваць адпаведна ў P06 і ў P05 максімальную 
магутнасць абагравання.
Націскаючы кнопкі (5 ці 6) можна рэгуля ваць 
магутнасць у працэнтных адносінах.
Калі вы жадаеце актывізаваць функцыю “прачысткі 
труб” у фазе ГВС, адкрыйце кран гарачай вады для 
бытавых патрэб пасля ўключэння гарэлкі.
Націскаючы кнопкі (3 ці 4) можна ўстанавіць ад 0% да 
100% ад максімальнай магутнасці катла. Націскаючы 
кнопкі (5 ці 6) можна рэгуляваць магутнасць у 
працэнтных адносінах.
ІЧ.В.: адлюстраванне ў працэнтных адносінах 
магутнасці катла чаргуецца з адлюстраваннем 
тэмпературы ад зонда падачы.

- п а ц в е р д з і ц ь  а б р а н а е  з н а ч э н н е , 
утрымліваючы кнопку Reset (1) каля 5 
секунд.

3.9 ВЫТРЫМКА ЧАСУ АЦЯПЛЕННЯ.
Кацёл абсталяваны электронным таймерам, 
які перашкаджае занадта частаму ўключэн-
ню гарэлкі ў фазе ацяплення.
Кацёл серыйна забяспечваецца таймерам 
з цакладнасцю да 3 мінут. Каб устанавіць 
таймер на іншыя значэнні, прытрымлівайтеся 
інструкцый устаноўкі параметраў, абраўшы 
параметр (Р07) і ўстанавіўшы яго на адно са 
значэнняў, указаных у адпаведнай табліцы.

3.10 ФУНКЦЫЯ АНТЫБЛАКІРОЎКІ 
ТРОХХАДОВАГА КЛАПАНА.

Кацёл забяспечаны функцыяй, якая кожныя 24 
гадзіны прыводзіць у дзеянне матарызаваны 

ІЧ.В.: праз 2 хвіліны, калі не ажыццяўляецца 
націск на кнопкі, аперацыя аўтаматычна 
адмя-няецца або пры адначасовым 
утрымліванні каля 5 секунд кнопак (1) і (2).
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Id 
Parametr Parametr Təsvir Diapazon

(ist. 9 təs. 2-1) Defolt

P01 Qaz növünün 
seçilməsi

Bu funksiyanın qurulması buxar qazanının elə tənzimlənməsi üçün istifadə edilir ki, burada düzgün 
qaz növü ilə işləmək olsun

nG - Metan
LG - LPG

İstifadə edilən 
qaza uyğun 

qurun

P02

İsitmənin otaq 
termostatından 
yandırılmasının 

gecikən sorğusu və 
uzaqdan idarə etmə.

Buxar qazanı sorğudan 3 saniyə sonra yanmaq üçün qurulmuşdur. Xüsusi sistemlərdə (məs., 
motorlaşdırılmış termostat klapanları ilə ərazi sistemləri və s.) yandırmanı yubatmaq lazım gələ bilər.

0 - 20  
(00 = 3 saniyə 
01 = 30 saniyə 
02 = 1 dəqiqə 

20 = 10 dəqiqə)

0

P03

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.

on - əlaqədar 
oF - düzəldilmiş oF

P05 Minimum CH 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 (P06) 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. 

0 - 63 %

Zavod 
yoxlamasına 

əsasən 
qurulur

P06 Maksimum CH 
çıxışı 0 - 100 % 100

P07
Mərkəzi isitmə 

sisteminin yandırma 
taymeri

Buxar qazanı mərkəzi istilik sistemində odluğu çox tez-tez yanmadan qoruyan elektron taymer 
cihazına malikdir.

0 - 10 dəqiqə 
(0 = 30 saniyə) 3

P08
Mərkəzi isitmə 

sisteminin 
sürətlənmə taymeri

Yandırma mərhələsində buxar qazanı qurulan maksimum çıxışa çatmaq üçün alışma rampasını 
həyata keçirir.

0 - 10 dəqiqə 
(0 = 30 saniyə) 10

P10 ENERJİ 
blok

Buxar qazanının yanmalı olduğu enerjini qurur. 1-ci qaz klapanı addımında yumşaq yanma 
addımı qurula bilər. Yandırma enerjisi parametr dəyəri artıqca artır. 0 - 40 0

P13 Temperatur dərəcəsi Kifayət olmayan dövriyyə dəyərini (E27) dəyişin

0 - 15 
(0 = Funksiya 

qeyri-aktiv 
edildi)

11

P14 Buxar qazanının 
növü

Buxar qazanının növünü və işləmə rejimini qurur
1 = açıq bacalı buxar qazanı (NIKE)
2 = bağlı bacalı buxar qazanı (EOLO)

1 - 2 2

P15 Qaz klapanının 
kalibrasiyası.

Qaz klapanının kalibrasiya edilməsinə imkan verir
5 = tam kalibrasiya
5-dən fərqli = kalibrasiyanın tamamlanması

0 - 20 0

P16 Klapanın 
yoxlanması Diqqәt: Bu parametri dәyişmәyin 0 - 2 2

Qeyd: parameterlər: P00, P04, P09, P11 və P12 bu buxar qazanı modelində istifadə edilmir.

3.8 "BACATƏMIZLƏYƏN 
FUNKSIYASL".

Aktivləşdirildiyi zaman bu funksiya buxar 
qazanını 15 dəqiqə ərzində maksimum çıxışda 
(P06) saxlayır.
Bu vəziyyətdə bütün tənzimləmələr istisna edilir 
və yalnız temperatur təhlükəsizlik termostatı 
və limit termostatı aktiv qalır. Bacatəmizləyə 
funksiyasını aktivləşdirmə üçün ən azı 5 
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 (1 Təs. 2-1) funksiyanı 
qeyri-aktiv edin. 
Maksimum istilik enerjisi (3 və ya4) düymələrinin 
sıxılması ilə P06 və P05-ə qurula bilər.  (5 və ya 
6) düymələrinin sıxılması ilə enerji bir faizdən 
tənzimlənə bilər.

Y.Q.S.-da "bacanın təmizlənməsi" funksiyasını 
çalışdırmaq istədikdə, alışqan yandıqdan sonra 
Y.Q.S. kranını açın.

Maksimum istilik enerjisi  (3 və ya 4) 
düymələrinin sıxılması ilə 0% və 100%-ə 
qurula bilər.  (5 və ya 6) düymələrinin sıxılması 
ilə enerji bir faizdən tənzimlənə bilər.
Qeyd: buxar qazanı enerjisinin faizinin təsviri 
axın probu ilə oxunan temperaturun təsvirindən 
asılıdır.

3.9 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 (P07) və onu müvafiq 
cədvəldə qeyd edilmiş parametrlərdən birinə 
qurun.

3.10 ÜÇ YOLLA ANTI-BLOK SISTEMI.
Buxar qazanı uzun müddət qeyri-işlək qaldıqda 
üç yollu blok riskinin azaldılması üçün tam dövrü 
başa vuraraq hər 24 saatdan bir motorlaşdırılmış 
üç yollu elementi aktivləşdirən funksiya ilə 
təchiz edilmişdir.

3.7 P.C.B. PROQRAMLAŞDIRILMASI
Buxar qazanı müxtəlif əməliyyat parametrlərinin 
m ü m k ü n  p r o q r a m l a ş d ı r ı l m a s ı  ü ç ü n 
hazırlanmışdır.  Bu parametrlərin aşağıdakı 
qaydada dəyişdiriməsi ilə buxar qazanı xüsusi 
ehtiyaclara uyğunlaşdırıla bilər.

Proqramlaşdırma mərhəəsini qiymətləndirmək 
üçün aşağıdakıları yerinə yetirin (istinad Təs. 
2-1):

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.

- (1) və (2) düymələrini 5 saniyə ərzində 
sıxın və proqrmalaşdırma rejiminin ekranda 
görünməsini gözləyin;

- (3) və (4) düymələrinin istifadəsi ilə aşağıdakı 
cədvələ əsasən dəyişdirilməli olan parametri 
seçin:

- (5) və (6) düymələrinin köməyilə müvafiq 
vahidləri cədvələ uyğun tənzimləyin;

- Sıfırla (1) düyməsini 5 saniyə sıxmaqla 
qurulmuç dəyəri təsdiq edin.

 Qeyd:2 dəqiqə heç bir düyməyə toxunmadıqda 
və ya (1) və (2) düymələri 5 saniyə ərzində 
eyni anda sıxıldıqda əməliyyat avtomatik ləğv 
olunacaq.
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المواصفاتمعطياتمعطيات

مجال
)المرجع	9	شكل	

)1.2
افتراضي

P01الغاز	نوع	الصحيح.اختيار	بالغاز	للعمل	الغاليات	ضبط	على	يعمل	الوظيفة	هذه	ميثانإعداد	-	nG
LG	-	غاز	سائل

مضبوط	حسب	
نوعية	الغاز	
المستخدم

P02

تأخر	عمليات	إشعال	
التدفئة	المطلوبة	عن	
طريق	ترموستات	
البيئة	و	عن	طريق	
جهاز	التحكم	عن	

.V2	بعد

تم	إعداد	الغالية	لتشتعل	بعد	3	ثوان	من	الطلب.	في	حالة	الشبكات	الخاصة	)مثل	شبكات	المناطق	التي	بها	
صمامات	ثرومستاتيكية	آلية	...الخ(	قد	يصبح	من	الضروري	تأخير	عملية	االشتعال.

 20	ـ	0
 )00 = 3	ثوان
 01 = 30	ثانية
 02 = 1	دقيقة
20 = 10	دقائق(

0

P03	الصحية	التهيئة	نقطة
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.

 on	-	مرتبط
oFoF - ثابت

P05للتسخين	الدنيا	القدرة
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	
.)P06(	المعيار	اختيار	طريق	عن	للتعديل	القابلة	للتسخين	االسمية	القدرة	إلى

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.	

% 63	-	0
مضبوط	حسب	
تجربة	الجهة	
المصنعة

P06	القصوى	القدرة
0100	-	100 %للتسخين

P07	وظيفة	إلشعال	توقيت
 0	-	10	دقائقالغالية	مجهزة	بمؤقت	إلكتروني	يمنع	اإلشعاالت	شديدة	التواتر	للشعلة	في	مرحلة	التسخين.التدفئة

3)0 = 30	ثانية(

P08	وظيفة	لمنصة	مؤقت
 0	-	10	دقائقالغالية	في	مرحلة	التشغيل	ُتحدث	اندفاعا	في	التشغيل	للوصول	إلى	القدرة	االسمية	القصوى	المضبوطة.التدفئة

10)0 = 30	ثانية(

P10	القدرة
التشغيل

يثبت	القدرة	التي	عليها	يجب	تشغيل	الغالية.	من	الممكن	ضبط	المدرج	األول	)1(	للتشغيل	البطيء	لصمام	
00	-	40الغاز.		زيادة	قيمة	المعلم	تزيد	من	قدرة	التشغيل.

P13الحرارة	درجة	معدل)E27(	الكاف	غير	للتدوير	التدخل	قيمة	يعدل
15	-	0 

)0	=	الوظيفة	
معطلة(

11

P14الغالية	نوع
يثبت	نوع	الغالية	ووضع	التشغيل

)NIKE(	مفتوحة	بغرفة	غالية	=	1
)EOLO(	بإحكام	مغلقة	بغرفة	غالية	=	2

Ø	1	-	22

P15غاز	صمام	معايرة
يسمح	بتنفيذ	معايرة	صمام	الغاز

5	=	معايرة	كاملة
مختلف عن 5 5	=	تصحيح	المعايرة

20	-	00

P16بالصمام	البيانالتحكم	أو	المعلمة	هذه	تغير	ال	2تنبيه:	-	02

مالحظة هامة:المعلمات	P12	P11,	P09,	P04,	P00,	ليست	مستخدمة	لهذا	النوع	من	الغالية.

وظيفة "تنظيف المدخنة".  8.3
إذا	تم	تنشيط	هذه	الوظيفة،	تجبر	الغالية	على	الوصول	إلى	

القدرة	القصوى	للتدفئة	)P06(	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	5	ثوان	على	األقل،	

وتنشيطه	تتم	اإلشارة	إليه	عن	طريق	وميض	الرموز	)8 
و11	الشكل	1.2(.	تسمح	هذه	الوظيفة	للفني	بالتحقق	من	

معايير	االشتعال.	بعد	االنتهاء	من	التحقق،	قم	بتعطيل	الوظيفة	
بإطفاء	الغالية	وإشعالها	مرة	أخرى	أو	ببساطة	بالضغط	على	

زر	إعادة	الضبط	لمدة	5	ثوان	)1	شكل	2-1(.
بالضغط	على	الزرين	)3	أو	4(	من	الممكن	ضبط	القدرة	
القصوى	للتدفئة	على	P06	وP05	على	التوالي.	بالضغط	
على	الزرين	)5	أو	6(	من	الممكن	ضبط	القدرة	بالنقطة	

المئوية.

إذ	رغبت،	نفذ	الوظيفة	"كنس	المدخنة"	في	الوضع	الصحي،	
افتح	محبس	الماء	الساخن	الصحي	بعد	تشغيل	المشعل.

بالضغط	على	الزرين	)3	أو	4(	من	الممكن	ضبط	القدرة	
القصوى	للغالية	من	%0	إلى	%100.		بالضغط	على	

الزرين	)5	أو	6(	من	الممكن	ضبط	القدرة	بالنقطة	المئوية.

مالحظة:	عرض	النسبة	المئوية	لقدرة	الغالية	متناوب	مع	
عرض	الحرارة	المقروءة	بواسطة	مسبار	التسليم.

توقيت التسخين.  9.3
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	)P07(	وضبطه	على	واحد	من	المعايير	المبينة	في	
الجدول	المتعلق	بذلك.

خاصية عدم التوقف أو االنسداد ذات الثالثة   10.3
طرق.

تم	تزويد	الغاّلية	بخاصية	تشغيلية،	التي	بموجبها	كل	24 
ساعة	من	أخر	عملية	تشغيل	لمجوعة	الثالثة	طرق	المخزنة،	
فإنه	يتم	تشغيل	هذه	الخاصية	لعمل	دورة	كاملة	بهدف	تقليل	
خطر	انسداد	الثالثة	طرق	نتيجة	لتوقف	الجهاز	عن	العمل	

لفترة	طويلة.

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	2.1(:

	اضغط	في	الوقت	نفسه	لحوالي	5	ثانية	على	الزرين	 	-
)1(	و)2(	حتى	يظهر	على	الشاشة	مدخل	البرمجة؛

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.

	اختر	من	خالل	األزرار	)3(	و)4(	المعيار	الذي	 	-
تستهدف	تعديله	في	الجدول	التالي:

	قم	بتعديل	القيمة	المطابقة	بمراجعة	الجداول	التالية	من	 	-
خالل	األزرار	)5(	و)6(؛

-			قم	بتأكيد	القيمة	المضبوطة	بالضغط	على	زر	إعادة	
التعيين	)1(	لمدة	5	ثوان.

  مالحظة:	بعد	2	دقيقة	وبدون	لمس	أي	زر	ُتلغى	العملية	
تلقائيا،	أو	بالضغط	لمدة	5	ثوان	في	نفس	الوقت	على	

الزرين	)1(	و	)2(.
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3.11 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

В робочому режимі "літо" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз на добу, приблизно на 30 секунд, щоб 
знизити ризик блокування насоса через дов-
готривале простоювання.
В робочому режимі "зима" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз через кожні 3 години на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ/РАДІАТОРІВ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо вода у зворотній лінії опалення зменшу-

ється навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
працювати, щоб досягти температури 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. У разі роботи в 
санітарному режимі самоперевірка включа-
ється протягом 10 хвилин після закінчення 
відбору проб, і триває приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки, котел не 
працює, у тому числі і індикатори.

3.14 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти рамку (1), тримаючи її за бортики і 

потягнувши на себе, як вказують стрілки.
- Відгвинтити 2 передні гвинти (2) і 2 нижні 

гвинти (3) кріплення обшивки (4).
- Потягнути на себе обшивку (4), одночасно 

штовхаючи її вгору таким чином, щоб зняти 
її з верхніх гачків.
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3.11 ФУНКЦІЯ АНТИБЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

В робочому режимі "літо" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз на добу, приблизно на 30 секунд, щоб 
знизити ризик блокування насоса через дов-
готривале простоювання.
В робочому режимі "зима" ( ) котел має 
функцію, що змушує насос вмикатися хоча 
б 1 раз через кожні 3 години на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
ТЕРМОСИФОНІВ/РАДІАТОРІВ 
ОПАЛЕННЯ.

Якщо вода у зворотній лінії опалення зменшу-

ється навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
працювати, щоб досягти температури 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. У разі роботи в 
санітарному режимі самоперевірка включа-
ється протягом 10 хвилин після закінчення 
відбору проб, і триває приблизно 10 секунд.

ПРИМІТКА: під час самоперевірки, котел не 
працює, у тому числі і індикатори.

3.14 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Для спрощення технічного обслуговування 
котла можна зняти обшивку, дотримуючись 
наступних простих інструкцій (Мал. 3-4):
- Зняти рамку (1), тримаючи її за бортики і 

потягнувши на себе, як вказують стрілки.
- Відгвинтити 2 передні гвинти (2) і 2 нижні 

гвинти (3) кріплення обшивки (4).
- Потягнути на себе обшивку (4), одночасно 

штовхаючи її вгору таким чином, щоб зняти 
її з верхніх гачків.
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3.12 RADYATÖRLER İÇİN DONMA 
ÖNLEYİCİ FONKSİYON.

Tesisatta geri dönüş su ısısının 4°C dereceden 
daha düşük olması halinde kombi 42°C derece 
sıcaklığa erişene kadar çalışır.

3.13 ELEKTRONİK KART PERİYODİK 
OTOMATİK TETKİK.

Kalorifer konumunda çalışma esnasında veya 
kombi stand-by konumdayken işlev, kombinin 
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 kombi, bildi-
rimler de dahil olmak üzere, devre dışı kombi.

3.14 DIŞ SACIN SÖKÜLMESİ.
Kombinin bakım işlemlerinin kolay bir şekilde 
yapılabilmesi için aşağıdaki basit talimatları 
uygulamak suretiyle kombi 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 çekiniz ve eşza-
manlı olarak da yukarı istikamette itiniz ve bu 
suretle üst kancalardan kurtarınız.
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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.

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 reves-
timiento (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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3.10 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОГО БЛОКА.

Котел оснащён функцией, которая каждые 24 часа за-
пускает 3-ходовый моторизированный блок, выполняя 
полный цикл, чтобы сократить риск блокирования 
трёхходового блока в связи с длительным простоем.

3.11 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
НАСОСА.

В режиме работы "лето",  ( ) котел оснащён функци-
ей, которая 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” ( ) котел оснащён функ-
цией, запускающий насос 1 раз каждые 3 часа на 30 
секунд.

3.12 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температура возврата воды из отопительной 
системы ниже 4°C, котел запускается до достижения 
42°C.

3.13 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы котла в режиме отопления или в 
режиме ожидания, каждые 18 часов после последней 
проверки/питания запускается настоящая функция. 
Если котел работает в режиме производства горячей 
воды, то самопроверка запускается через 10 минут 
через произведённого забора воды на 10 секунд.

Примечание:  во время самопроверки котел находится 
в пассивном состоянии, включая сигнализации.

3.14 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания котла, 
возможно,  демонтировать корпус, следя эти простым 
указаниям (илл. 3-4):
- Снять рамку (1), придерживаясь за края и притяги-

вая к себе, как указано стрелками.
- Отвинтить 2 передних болта  (2) и 2 нижних болта 

(3) крепления кожуха (4).
- Потянуть на себя защитный кожух (4) и одновремен-

но толкнуть вверх, для снятия с верхних крючков.
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3.11 FONCTION ANTI-BLOCAGE DE LA 
POMPE.

En mode de fonctionnement « été » ( ), la chau-
dière 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.

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'ex-
traire des crochets supérieurs. IN
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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. PERIODIC SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in standby, the function activates 
every 18 hours after the last boiler check/power 
supply. In case of functioning in domestic hot wa-
ter 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.

3.14 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows (Fig. 3-4):
- Remove the frame (1) holding the edges and 

pulling it towards you as indicated by the ar-
rows.

- Undo the 2 front screws (2) and the 2 lower 
screws (3) which fasten the casing (4).

- Pull the casing (4) towards yourself and up-
wards at the same time in order to detach it 
from the upper hooks.
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троххадовы блок, здзяйсняючы поўны цыкл з мэтай 
скарачэння рызыку блакіроўкі троххадовага клапана 
з-за працяглай адсутнасці актыўнасці.

3.11 ФУНКЦЫЯ АНТЫБЛАКІРОЎКІ 
ПОМПЫ.

У рэжыме функцыянавання “лета”( ) la кацёл 
мае функцыю, якая прыводзіць у дзеянне помпу як 
мінімум 1 раз кожныя 24 гадзіны на 30 секунд з мэтай 
скарачэння рызыку блакіроўкі помпы з прычыны 
працяглай адсутнасці актыўнасці. У рэжыме 
функцыянавання “зіма” ( ) кацёл мае функцыю, 
якая прыводзіць у дзеянне помпу як мінімум 1 раз 
кожныя 3 гадзіны на 30 секунд.

3.12 ФУНКЦЫЯ АХОВЫ АД 
ЗАМЯРЗАННЯ ТЭРМАСІФОНАЎ

Калі тэмпература звароту вады з ацяпляльнай 
сістэмы ніжэй 4°C, кацёл актывізуецца да 
дасягнення 42°C.

3.13 ПЕРЫЯДЫЧНАЯ АЎТАПРАВЕРКА 
 ЭЛЕКТРОННАЙ ПЛАТЫ.

ры функцыянаванні ў рэжыме абагравання ці калі 
кацёл знаходзіцца ў рэжыме stand-by (чаканне) 
, функцыя актывізуецца кожныя 18 гадзін з 
моманту апошняй праверкі / сілкавання катла. 
Пры функцыянаванні ў рэжыме ГВС аўтаправерка 
адбываецца на працягу 10 мінут пасля заканчэння 
забору ў абарачэнні з працягласцю каля 10 секунд.

ІЧ.В.: падчас аўтаправеркі кацёл не актыўны, 
уключаючы таксама падачу сігналаў.

3.14 ДЭМАНТАЖ КОРПУСУ.
Для спрашчэння тэхабслугоўвання катла можна 

зняць корпус кіруючыся гэтымі простымі 
указаннямі (Мал. 3-4):

- Зняць абрамленне (1), трымаючы яго за краі, і 
цягнуць яго на сябе як гэта паказана стрэлкамі.

- Зняць 2 франтальных вінта (2) і 2 нiжнiх вінта ( 3), 
якія фіксуюць кажух (4).

- Пацягнуць кажух на сябе (4) і ў той жа час штурхаць 
яго дагары такім чынам, каб можна было зняць яго 
з верхніх трымальнікаў.
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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.

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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المواصفاتمعطياتمعطيات

مجال
)المرجع	9	شكل	

)1.2
افتراضي

P01الغاز	نوع	الصحيح.اختيار	بالغاز	للعمل	الغاليات	ضبط	على	يعمل	الوظيفة	هذه	ميثانإعداد	-	nG
LG	-	غاز	سائل

مضبوط	حسب	
نوعية	الغاز	
المستخدم

P02

تأخر	عمليات	إشعال	
التدفئة	المطلوبة	عن	
طريق	ترموستات	
البيئة	و	عن	طريق	
جهاز	التحكم	عن	

.V2	بعد

تم	إعداد	الغالية	لتشتعل	بعد	3	ثوان	من	الطلب.	في	حالة	الشبكات	الخاصة	)مثل	شبكات	المناطق	التي	بها	
صمامات	ثرومستاتيكية	آلية	...الخ(	قد	يصبح	من	الضروري	تأخير	عملية	االشتعال.

 20	ـ	0
 )00 = 3	ثوان
 01 = 30	ثانية
 02 = 1	دقيقة
20 = 10	دقائق(

0

P03	الصحية	التهيئة	نقطة
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.

 on	-	مرتبط
oFoF - ثابت

P05للتسخين	الدنيا	القدرة
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	
.)P06(	المعيار	اختيار	طريق	عن	للتعديل	القابلة	للتسخين	االسمية	القدرة	إلى

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.	

% 63	-	0
مضبوط	حسب	
تجربة	الجهة	
المصنعة

P06	القصوى	القدرة
0100	-	100 %للتسخين

P07	وظيفة	إلشعال	توقيت
 0	-	10	دقائقالغالية	مجهزة	بمؤقت	إلكتروني	يمنع	اإلشعاالت	شديدة	التواتر	للشعلة	في	مرحلة	التسخين.التدفئة

3)0 = 30	ثانية(

P08	وظيفة	لمنصة	مؤقت
 0	-	10	دقائقالغالية	في	مرحلة	التشغيل	ُتحدث	اندفاعا	في	التشغيل	للوصول	إلى	القدرة	االسمية	القصوى	المضبوطة.التدفئة

10)0 = 30	ثانية(

P10	القدرة
التشغيل

يثبت	القدرة	التي	عليها	يجب	تشغيل	الغالية.	من	الممكن	ضبط	المدرج	األول	)1(	للتشغيل	البطيء	لصمام	
00	-	40الغاز.		زيادة	قيمة	المعلم	تزيد	من	قدرة	التشغيل.

P13الحرارة	درجة	معدل)E27(	الكاف	غير	للتدوير	التدخل	قيمة	يعدل
15	-	0 

)0	=	الوظيفة	
معطلة(

11

P14الغالية	نوع
يثبت	نوع	الغالية	ووضع	التشغيل

)NIKE(	مفتوحة	بغرفة	غالية	=	1
)EOLO(	بإحكام	مغلقة	بغرفة	غالية	=	2

Ø	1	-	22

P15غاز	صمام	معايرة
يسمح	بتنفيذ	معايرة	صمام	الغاز

5	=	معايرة	كاملة
مختلف عن 5 5	=	تصحيح	المعايرة

20	-	00

P16بالصمام	البيانالتحكم	أو	المعلمة	هذه	تغير	ال	2تنبيه:	-	02

مالحظة هامة:المعلمات	P12	P11,	P09,	P04,	P00,	ليست	مستخدمة	لهذا	النوع	من	الغالية.

وظيفة "تنظيف المدخنة".  8.3
إذا	تم	تنشيط	هذه	الوظيفة،	تجبر	الغالية	على	الوصول	إلى	

القدرة	القصوى	للتدفئة	)P06(	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	5	ثوان	على	األقل،	

وتنشيطه	تتم	اإلشارة	إليه	عن	طريق	وميض	الرموز	)8 
و11	الشكل	1.2(.	تسمح	هذه	الوظيفة	للفني	بالتحقق	من	

معايير	االشتعال.	بعد	االنتهاء	من	التحقق،	قم	بتعطيل	الوظيفة	
بإطفاء	الغالية	وإشعالها	مرة	أخرى	أو	ببساطة	بالضغط	على	

زر	إعادة	الضبط	لمدة	5	ثوان	)1	شكل	2-1(.
بالضغط	على	الزرين	)3	أو	4(	من	الممكن	ضبط	القدرة	
القصوى	للتدفئة	على	P06	وP05	على	التوالي.	بالضغط	
على	الزرين	)5	أو	6(	من	الممكن	ضبط	القدرة	بالنقطة	

المئوية.

إذ	رغبت،	نفذ	الوظيفة	"كنس	المدخنة"	في	الوضع	الصحي،	
افتح	محبس	الماء	الساخن	الصحي	بعد	تشغيل	المشعل.

بالضغط	على	الزرين	)3	أو	4(	من	الممكن	ضبط	القدرة	
القصوى	للغالية	من	%0	إلى	%100.		بالضغط	على	

الزرين	)5	أو	6(	من	الممكن	ضبط	القدرة	بالنقطة	المئوية.

مالحظة:	عرض	النسبة	المئوية	لقدرة	الغالية	متناوب	مع	
عرض	الحرارة	المقروءة	بواسطة	مسبار	التسليم.

توقيت التسخين.  9.3
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	)P07(	وضبطه	على	واحد	من	المعايير	المبينة	في	
الجدول	المتعلق	بذلك.

خاصية عدم التوقف أو االنسداد ذات الثالثة   10.3
طرق.

تم	تزويد	الغاّلية	بخاصية	تشغيلية،	التي	بموجبها	كل	24 
ساعة	من	أخر	عملية	تشغيل	لمجوعة	الثالثة	طرق	المخزنة،	
فإنه	يتم	تشغيل	هذه	الخاصية	لعمل	دورة	كاملة	بهدف	تقليل	
خطر	انسداد	الثالثة	طرق	نتيجة	لتوقف	الجهاز	عن	العمل	

لفترة	طويلة.

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	2.1(:

	اضغط	في	الوقت	نفسه	لحوالي	5	ثانية	على	الزرين	 	-
)1(	و)2(	حتى	يظهر	على	الشاشة	مدخل	البرمجة؛

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.

	اختر	من	خالل	األزرار	)3(	و)4(	المعيار	الذي	 	-
تستهدف	تعديله	في	الجدول	التالي:

	قم	بتعديل	القيمة	المطابقة	بمراجعة	الجداول	التالية	من	 	-
خالل	األزرار	)5(	و)6(؛

-			قم	بتأكيد	القيمة	المضبوطة	بالضغط	على	زر	إعادة	
التعيين	)1(	لمدة	5	ثوان.

  مالحظة:	بعد	2	دقيقة	وبدون	لمس	أي	زر	ُتلغى	العملية	
تلقائيا،	أو	بالضغط	لمدة	5	ثوان	في	نفس	الوقت	على	

الزرين	)1(	و	)2(.
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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   13.3
اإللكترونية.

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.

فك الغالف. .  14.3
لتسهيل	الصيانة	يمكن	فك	غالف	الغالية	بإتباع	التعليمات	

البسيطة	التالية	)الشكل	3-4(:
	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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МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖ-

НІСТЬ

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖ-

НІСТЬ

РИЗИК
+

СИСТЕ-
МА ГВП

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ПАЛЬНИКА

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ПАЛЬНИКА

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ПАЛЬНИКА

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
11,0 9460 1,34 3,83 39,0 1,00 6,56 66,9 0,98 7,67 78,2
10,0 8600 1,23 3,27 33,3 0,92 5,72 58,3 0,90 6,75 68,9
9,0 7740 1,12 2,72 27,7 0,84 5,00 50,9 0,82 6,03 61,4
8,0 6880 СИ-

СТЕМА 
ГВП

1,01 2,19 22,3 0,75 4,39 44,8 0,74 5,49 56,0
7,2 6192 0,92 1,77 18,0 0,69 4,00 40,8 0,67 5,20 53,0

3.15 ЩОРІЧНА ПЕРЕВІРКА ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПРИЛАДУ.

Хоча б раз на рік слід проводити такі заходи.
- Проводити чистку обмінника з боку димо-

вих газів.
- Проводити чистку основного запальника.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити правильність вмикання та 

роботи.
- Перевірити правильність тарування за-

пальника в фазі виробництва гарячої води 
та в фазі опалення.

- Перевірити правильність роботи пристроїв 
управління та регулювання, зокрема:

 - перевірити спрацювання головного ви-
микача (знеструмлення) на вході котла;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи опалення;

 - спрацювання термостату регулювання 
системи гарячої води;

- Перевірити герметичність газового контуру 
агрегату та всієї внутрішньої системи.

- Перевірити спрацювання пристрою контр-
олю відсутності газу і роботу іонізаційного 
контролеру за полум’ям; час спрацювання 
якого повинен бути менший за 10 секунд.

- Візуально перевірити на відсутність витоку 
води, окислювання сполучень та з'єднань.

- Візуально перевірити, щоб злив запобіжних 
клапанів не був забитий.

- Перевірити, щоб заповненість розширю-
вального бачку опалення, після спуску тис-
ку системи до нуля  (читається з манометру 
котла), дорівнювала 1,0 бар.

- Перевірити, щоб статичний тиск системи 
(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.

- Візуально перевірити, щоб захисні та 
контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
- Перевірити функціональність електроду.

- Перевірити цілісність та надійність елек-
тричної системи, зокрема:

 - проводи електричного живлення повинні 
бути вкладені в ущільнювачі проводів;

 - не повинно бути слідів почорніння, закоп-
чування та горіння.

ПРИМІТКА: в ході щорічного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опален-
ня, як це передбачено чинними технічними 
нормами.

3.16 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.

ПРИМІТКА: значення тиску, наведені у та-
блиці, відображають відмінності, що існують 
між тиском на виході з газового клапана і 
тиском камери згоряння. Коректування тому 
повинні бути зроблені з диференціальним 
манометром (колонка "U" або цифровий 

датчик) з датчиками вправленими в пункт 
перевірки тиску на клапані регулювання  газу  
і в пункті перевірки позитивної  тиску в гер-
метичній камері.. Дані потужності, викладені 
у таблиці, були отримані при трубі впуску/
випуску довжиною 0,5 м. Значення витрат 

газу відносяться до теплової потужності при 
температурі в 15°C і нижче та при тиску в 
1013 мбар. Тиск пальнику  співвідносяться з 
використанням газу при температурі 15 ° C.

УС
ТА

Н
О

ВК
А

К
О

РИ
С

ТУ
ВА

Н
Н

Я
ТЕ

ХН
ІЧ

Н
Е 

О
БС

ЛУ
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖ-

НІСТЬ

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖ-

НІСТЬ

РИЗИК
+

СИСТЕ-
МА ГВП

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ПАЛЬНИКА

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ПАЛЬНИКА

ПОДАЧА ГАЗУ 
ЗАПАЛЬНИК

ТИСК ФОРСУНКИ 
ПАЛЬНИКА

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
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якого повинен бути менший за 10 секунд.
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(при холодній системі та після заповнення 
системи через кран наповнювання) був у 
рамках від 1 до 1,2 бар.
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контрольні прилади не були пошкоджені, 
вимкнені та/або блоковані, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
- Перевірити функціональність електроду.

- Перевірити цілісність та надійність елек-
тричної системи, зокрема:

 - проводи електричного живлення повинні 
бути вкладені в ущільнювачі проводів;

 - не повинно бути слідів почорніння, закоп-
чування та горіння.

ПРИМІТКА: в ході щорічного технічного 
обслуговування слід також проводити огляд 
і технічне обслуговування системи опален-
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тиском камери згоряння. Коректування тому 
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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/sa) (m3/sa) (mbar) (mm H2O) (kg/sa) (mbar) (mm H2O) (kg/sa) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
11,0 9460 1,34 3,83 39,0 1,00 6,56 66,9 0,98 7,67 78,2
10,0 8600 1,23 3,27 33,3 0,92 5,72 58,3 0,90 6,75 68,9
9,0 7740 1,12 2,72 27,7 0,84 5,00 50,9 0,82 6,03 61,4
8,0 6880 KULL. 

SU.
1,01 2,19 22,3 0,75 4,39 44,8 0,74 5,49 56,0

7,2 6192 0,92 1,77 18,0 0,69 4,00 40,8 0,67 5,20 53,0

3.15 CİHAZIN YILLIK KONTROL VE 
BAKIMI.

En azından yıllık periyotlarla aşağıda belirti-
len bakım ve kontrol işlemlerinin izlenmesi 
gereklidir.
- Değiştirici Atık gaz haznesinin temizliği.
- Ana boylerin temizliği.
- Atık gaz davulumbazlarında bozukluk ve 

aşınma mevcudiyetini görerek kontrol edin.
- Ateşleme ve işlevlerin sağlıklı yürütülmesinin 

kontrolü.
- Kombinin ısıtma ve kullanım suyu amaçlı 

çalışması esnasında doğru ayarlamalarının 
yapılmış olmasının kontrolü.

- Özellikle aşağıda belirtilen başta olmak üzere 
cihazın kumanda ve ayar aksamının sağlıklı 
çalışmasının kontrolü :

 - kombi 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 
ediniz.

- Su emniyet valflerinin tahliyesinin tıkalı olma-
dığını gözle kontrol edin.

- Kalorifer genleşme tankının yükünün,tesisatın 
basıncını sıfıra getirerek boşalttıktan sonra 
(kombinin manometresi üzerinden okunabi-
lir), 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 
olarak arızalı veya kısa devrede olmamasını 
kontrol ediniz :

 - sıcaklık emniyet termostatı;
 - Su presostatı ;
- Elektrotun çalışmasını tetkik edin.

- özellikle aşağıdakiler olmak üzere, elektrik 
tesisatının sağlam ve tam olduğunu kontrol 
ediniz :

 - elektrik giriş kablolarının kablo yuvalarında 
olmaları gerekir;

 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir.
NOT:yıllık bakıma ilave olarak, yürürlükteki 
teknik düzenlemeler tarafından belirtilenlere 
uygun dönemlerde ve biçimde termik tesisat 
kontrolü yapmak gereklidir.

3.16 DEĞİŞKEN TERMİK GÜÇ.

NOT: tablolarda verilen basınç değerleri gaz valfı 
çıkışı ile yakıt haznesi arasındaki basınç farkle-
rını temsil etmektedir. Dolayısıyla ayarların gaz 
ayar modülü valf çıkışı ile yanma odası basınç 
test yuvalarına sonda konularak ve değişken 

manometre (“U” şeklinde kolon veya dijital ma-
nometre) kullanılarak yapılması gerekmektedir. 
Tabloda yer alan güç değerleri 0,5 m emiş-tahliye 
borusu ile elde edilmişlerdir. Gaz debileri için 
15°C derecenin altındaki kalori gücü ile 1013 

mbar basınç referans alınmıştır. Brülördeki ba-
sınç değerleri için gazın 15°C derecede kullanımı 
referans alınmıştır.
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CAUDAL DE 
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QUEMADOR

PRES. INYECTORES QUE-
MADOR

CAUDAL DE 
GAS 

QUEMADOR

PRES. INYECTORES QUE-
MADOR

CAUDAL DE 
GAS 

QUEMADOR

PRES. INYECTORES QUE-
MADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
11,0 9460 1,34 3,83 39,0 1,00 6,56 66,9 0,98 7,67 78,2
10,0 8600 1,23 3,27 33,3 0,92 5,72 58,3 0,90 6,75 68,9
9,0 7740 1,12 2,72 27,7 0,84 5,00 50,9 0,82 6,03 61,4
8,0 6880

SANIT
1,01 2,19 22,3 0,75 4,39 44,8 0,74 5,49 56,0

7,2 6192 0,92 1,77 18,0 0,69 4,00 40,8 0,67 5,20 53,0

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.
- Controle visualmente que la campana de 

humos no presente signos de deterioro o co-
rrosión.

- 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.
- Controle la funcionalidad del electrodo.
-  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.
NOTA: además del mantenimiento anual, debe 
efectuar periódicamente, con la frecuencia que 
indica la legislación técnica vigente, el control de 
la instalación térmica.

3.16 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.

IMPORTANTE: las presiones indicadas en las 
tablas representan las diferentes presiones que 
existen entre la salida de la válvula de gas y la cá-
mara de combustión. Por lo tanto, las regulaciones 
se deben realizar con un manómetro diferencial 

(columna en "U" o manómetro digital), con las 
sondas introducidas en el comprobador de presión 
de salida de la válvula modulregulable de gas y en 
el comprobador de presión positivo de la cámara 
estanca. Los datos de potencia de la tabla se han 

obtenido con tubo de aspiración-descarga de 0,5 
m de longitud. Los caudales de gas se refieren al 
poder calorífico inferior a 15 °C de temperatura y a 
1013 mbar de presión. Las presiones del quemador 
se refieren a gas a 15°C de temperatura.
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РАСХОД 
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РАСХОД 
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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)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
11,0 9460 1,34 3,83 39,0 1,00 6,56 66,9 0,98 7,67 78,2
10,0 8600 1,23 3,27 33,3 0,92 5,72 58,3 0,90 6,75 68,9
9,0 7740 1,12 2,72 27,7 0,84 5,00 50,9 0,82 6,03 61,4
8,0 6880

ГВС
1,01 2,19 22,3 0,75 4,39 44,8 0,74 5,49 56,0

7,2 6192 0,92 1,77 18,0 0,69 4,00 40,8 0,67 5,20 53,0

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 отсутствие на вытяж-

ном кожухе повреждений или коррозии.
- 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 котлом;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной систе-
ме;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС.

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и внутренней системы.

- 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 сброса давления установки до 
нуля (значение считывается с манометра  
котла), равна 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;
- Проверить исправность электрода.
- Проверять сохранность и целостность элек-

трооборудования, в частности, следующее:
 - электрические провода должны прохо-

дить через специально предназначенные 
для этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Внимание! В дополнение к ежегодному 
техобслуживанию необходимо выполнять 
проверку системы отопления. Периодич-
ность и способ проведения устанавливаются 
действующими техническими стандартами.

3.16 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ.

Примечание: давления, приведенные в 
таблице, представляют собой перепады дав-
лений между выходом газового клапана и 
камерой сгорания. Настройки производятся 
цифровым дифференциальным манометром 
(с“U”-образной колонкой или цифровым) 
с датчиками установленными в отводы 

давления на выходе газового клапана с ре-
гулируемым модулем и на положительном 
отводе давления закрытой камеры. Пара-
метры по мощности в таблице получены с 
трубой всасывания-дымоудаления длиной 
0,5 м. Величины расхода газа приведены 
для минимальной тепловой мощности при 

температуре 15°C и давлении 1013 мбар. Ве-
личины давлений на горелке приведены для 
использования газа при температуре 15°C.
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(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
11,0 9460 1,34 3,83 39,0 1,00 6,56 66,9 0,98 7,67 78,2
10,0 8600 1,23 3,27 33,3 0,92 5,72 58,3 0,90 6,75 68,9
9,0 7740 1,12 2,72 27,7 0,84 5,00 50,9 0,82 6,03 61,4
8,0 6880

SANIT
1,01 2,19 22,3 0,75 4,39 44,8 0,74 5,49 56,0

7,2 6192 0,92 1,77 18,0 0,69 4,00 40,8 0,67 5,20 53,0

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 la hotte.
- 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 ;
- Vérifier le fonctionnement de l'électrode.

- 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. : en plus de l'entretien annuel, il faut contrô-
ler l'installation thermique, conformément aux 
fréquences et modalités indiquées par la législa-
tion technique en vigueur.

3.16 PUISSANCE THERMIQUE VARIABLE.

N.B. : les pressions indiquées dans le tableau re-
présentent les différences de pression qui existent 
entre la sortie de la vanne gaz et la chambre 
de combustion. Les réglages doivent donc être 
effectués avec un manomètre de pression diffé-
rentielle (petit manomètre en forme de « U » ou 

manomètre numérique) avec les sondes insérées 
dans le test de pression sortie vanne gaz et sur le 
test de pression positive de la chambre étanche. 
Les valeurs de puissance indiquées dans le tableau 
ont été obtenues avec un tuyau d'aspiration-éva-
cuation d'une longueur de 0,5 m. Les débits de 

gaz concernent le pouvoir calorifique inférieur 
à la température de 15  °C et à la pression de 
1013 mbar. Les pressions sur le brûleur se réfèrent 
à l'utilisation du gaz à la température de 15 °C.
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METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)
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POWER
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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)

24.0 20640 2.77 13.15 134.1 2.07 29.30 298.8 2.03 37.50 382.4
23.0 19780 2.65 12.24 124.8 1.98 26.60 271.2 1.95 33.78 344.4
22.0 18920 2.54 11.38 116.0 1.89 24.09 245.7 1.86 30.35 309.5
21.0 18060 2.42 10.55 107.6 1.81 21.77 222.0 1.78 27.19 277.3
20.0 17200 2.31 9.76 99.5 1.72 19.62 200.1 1.70 24.29 247.7
19.0 16340 2.20 9.00 91.8 1.64 17.63 179.8 1.61 21.63 220.6
18.0 15480 2.09 8.27 84.3 1.56 15.79 161.1 1.53 19.20 195.8
17.0 14620 1.98 7.57 77.2 1.48 14.10 143.7 1.46 16.97 173.1
16.0 13760 1.88 6.89 70.3 1.40 12.53 127.8 1.38 14.95 152.5
15.0 12900 1.77 6.24 63.6 1.32 11.10 113.2 1.30 13.13 133.9
14.0 12040 1.66 5.61 57.2 1.24 9.78 99.8 1.22 11.49 117.2
13.0 11180 1.55 5.00 51.0 1.16 8.59 87.6 1.14 10.03 102.3
12.0 10320 1.45 4.40 44.9 1.08 7.52 76.7 1.06 8.76 89.3
11.0 9460 1.34 3.83 39.0 1.00 6.56 66.9 0.98 7.67 78.2
10.0 8600 1.23 3.27 33.3 0.92 5.72 58.3 0.90 6.75 68.9
9.0 7740 1.12 2.72 27.7 0.84 5.00 50.9 0.82 6.03 61.4
8.0 6880

D.H.W.
1.01 2.19 22.3 0.75 4.39 44.8 0.74 5.49 56.0

7.2 6192 0.92 1.77 18.0 0.69 4.00 40.8 0.67 5.20 53.0

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 flue hood 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 posi-

tioned outside of the boiler;
 - system control thermostat intervention;
 - domestic hot water control thermostat inter-

vention.
- 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 cock) 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,
- Check the function of the electrode.
- Check the condition and integrity of the electri-

cal system and in particular:
 - supply voltage cables must be inside the 

fairleads;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.

Note: in addition to yearly maintenance, one 
must also check the thermal system, with fre-
quency and procedures that comply with the 
indications of the technical regulations in force.

3.16 VARIABLE HEAT OUTPUT.

N.B.: the pressures indicated in the tables repre-
sent the difference in existing pressures between 
the gas valve outlet and the combustion chamber. 
The adjustments should therefore,be carried out 
using a differential manometer (small "U"-shaped 

column or digital manometer) with the probes 
inserted in the pressure test gas valve outlet and 
on the sealed chamber positive pressure test. The 
power data given in the table is obtained with 
0.5m long intake/exhaust pipe. Gas flow rates 

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.
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METAH (G20) БУTAН (G30) ПPAПAН (G31)

ЦЕПЛАВАЯ
МАГУТ.

ЦЕПЛАВАЯ
МАГУТ.

АЦЯПЛ
+

ГВС

РАСХОД
ГАЗА НА
ГАРЭЛКЕ

ЦIСК У ФАРСУНКАХ
ГАРЭЛКI

РАСХОД
ГАЗА НА
ГАРЭЛКЕ

ЦIСК У ФАРСУНКАХ
ГАРЭЛКI

РАСХОД
ГАЗА НА
ГАРЭЛКЕ

ЦIСК У ФАРСУНКАХ
ГАРЭЛКI

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,77 13,15 134,1 2,07 29,30 298,8 2,03 37,50 382,4
23,0 19780 2,65 12,24 124,8 1,98 26,60 271,2 1,95 33,78 344,4
22,0 18920 2,54 11,38 116,0 1,89 24,09 245,7 1,86 30,35 309,5
21,0 18060 2,42 10,55 107,6 1,81 21,77 222,0 1,78 27,19 277,3
20,0 17200 2,31 9,76 99,5 1,72 19,62 200,1 1,70 24,29 247,7
19,0 16340 2,20 9,00 91,8 1,64 17,63 179,8 1,61 21,63 220,6
18,0 15480 2,09 8,27 84,3 1,56 15,79 161,1 1,53 19,20 195,8
17,0 14620 1,98 7,57 77,2 1,48 14,10 143,7 1,46 16,97 173,1
16,0 13760 1,88 6,89 70,3 1,40 12,53 127,8 1,38 14,95 152,5
15,0 12900 1,77 6,24 63,6 1,32 11,10 113,2 1,30 13,13 133,9
14,0 12040 1,66 5,61 57,2 1,24 9,78 99,8 1,22 11,49 117,2
13,0 11180 1,55 5,00 51,0 1,16 8,59 87,6 1,14 10,03 102,3
12,0 10320 1,45 4,40 44,9 1,08 7,52 76,7 1,06 8,76 89,3
11,0 9460 1,34 3,83 39,0 1,00 6,56 66,9 0,98 7,67 78,2
10,0 8600 1,23 3,27 33,3 0,92 5,72 58,3 0,90 6,75 68,9
9,0 7740 1,12 2,72 27,7 0,84 5,00 50,9 0,82 6,03 61,4
8,0 6880

ГВС
1,01 2,19 22,3 0,75 4,39 44,8 0,74 5,49 56,0

7,2 6192 0,92 1,77 18,0 0,69 4,00 40,8 0,67 5,20 53,0

3.15 ШТОГАДОВАЯ ПРАВЕРКА 
І ТЭХАБСЛУГОЎВАННЕ

Не радзей аднаго разу ў год павінны 
ажыццяўляцца аперацыі па праверцы і 
тэхабслугоўванню.
- Рабіць чыстку цеплаабменніка з боку 

дымавых газаў.
- Рабіць чыстку галоўнай гарэлкі.
- Візуа льна праверыць а дс у тнасць у 

дымаулоўніку пашкоджання і карозіі.
- Праверыць правільнасць уключэння і 

функцыянавання.
- Праверыць правільнасць каліброўкі гарэлкі 

у фазе ГВС і ацяплення.
- Пераканацца ў правільным функцыяна 

ванні механізмаў кіравання і рэгулёўкі 
сістэмы, у прыватнасці:

- д з е й с н а с ц ь  г а л о ў н а г а 
электравыключальнiка, змешчанага звонку 
катла;

- дзейснасць тэрмастата рэгуліроўкі сістэмы;
- дзейснасць тэрмастата рэгуліроўкі ГВС;

- праверыць герметычнасць газавага контуру 
прыбора і ўнутранай сістэмы.

- Праверыць спрацоўванне датчыка іянізацыі 
полымя пры адсутнасці падачы газу; час 
яго актывізацыі павінен быць менш за 10 
секунд.

- Візуальна праверыць адсутнасць уцечкі 
вады і ржы ў месцах злучальнікаў.

- Візуальна праверыць, што зліў водных 
ахоўных клапанаў не абцяжараны.

- Праверыць, што нагрузка пашыральнага 
бака сістэмы ацяплення пасля скіду ціску 
сістэмы да нуля (паказваецца на манометры 
катла) складае 1,0 бар.

- Праверыць, што статычны ціск сістэмы 
(пры халоднай сістэме і пасля перазагрузкі 
сістэмы пры дапамозе крана запаўнення) 
знаходзіцца ў межах 1 - 1,2 бар.

- Візуальна праверыць, што механізмы 
бяспекі і кантролю карэктна ўстаноўлены 
і/ ці не знаходзяцца ў кароткім замыканні, 
у прыватнасці:

 - ахоўны тэрмастат тэмпературы;
 - прэссастат вады;

- Праверка функцыянальнасці электрода.
- Праверка захаванасці  і  цэласнасці 

электраправодкі і ў прыватнасці:
 - провады электрасілкавання павінны 

праходзіць праз спецыяльныя кабельныя 
каналы;

 - не  па в інны прыс у тні ча ць  сля ды 
пачарнення ці гарэння.

ІЧ.В.: апроч штогадовага тэхабслугоўвання, 
н е а б х о д н а  в ы к о н в а ц ь  п р а в е р к у 
тэрмаўстаноўкі, з такой перыядычнасцю і 
ў такой форме, як гэта указана ў дзеючым 
тэхнічным заканадаўстве.

3.16 ВАРЫЯТЫЎНАСЦЬ ЦЕПЛАВОЙ МАГУТНАСЦІ.

ІЧ.В.: значэнні ціску, указаныя ў табліцы, 
паказваюць розніцу ў ціску на выхадзе 
газавага клапана і ціску ў камеры згарання.
Такім чынам, настройкі будуць здзяйсняцца 
пры дапамозе дыферэнцыяльнага манометра 
(з “U”-абразным каленам ці лічбавага 

манометра) з зондамі, устаўленымі ў пункты 
замеру ціску на выхадзе газавага клапана, 
які рэгулюецца модулем, і ў пункце замеру 
ціску (пазітыўн.) у зачыненай камеры. Гэтыя 
магутнасці ў табліцы атрыманы пры трубе 
паветраводу-дымавыдалення даўжынёй 0,5м.

Значэнні расхода газу указаны пры нізкай 
цеплапрадукцыйнасці пры тэмпературы 
15°C і пры ціску 1013 мбар. Значэнні ціску ў 
гарэлцы атрыманы пры выкарыстанні газу 
пры тэмпературы 15°C.
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METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)
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QAZ AXIN 
DƏRƏCƏSİ  
YANDIRICI

TƏZYİQ YANDIRICI 
UCLUQSUZ

QAZ AXIN 
DƏRƏCƏSİ  
YANDIRICI

TƏZYİQ YANDIRICI 
UCLUQSUZ

QAZ AXIN 
DƏRƏCƏSİ  
YANDIRICI

TƏZYİQ YANDIRICI 
UCLUQSUZ

(kW) (kKal/S) (m3/s) (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O)

24.0 20640 2.77 13.15 134.1 2.07 29.30 298.8 2.03 37.50 382.4
23.0 19780 2.65 12.24 124.8 1.98 26.60 271.2 1.95 33.78 344.4
22.0 18920 2.54 11.38 116.0 1.89 24.09 245.7 1.86 30.35 309.5
21.0 18060 2.42 10.55 107.6 1.81 21.77 222.0 1.78 27.19 277.3
20.0 17200 2.31 9.76 99.5 1.72 19.62 200.1 1.70 24.29 247.7
19.0 16340 2.20 9.00 91.8 1.64 17.63 179.8 1.61 21.63 220.6
18.0 15480 2.09 8.27 84.3 1.56 15.79 161.1 1.53 19.20 195.8
17.0 14620 1.98 7.57 77.2 1.48 14.10 143.7 1.46 16.97 173.1
16.0 13760 1.88 6.89 70.3 1.40 12.53 127.8 1.38 14.95 152.5
15.0 12900 1.77 6.24 63.6 1.32 11.10 113.2 1.30 13.13 133.9
14.0 12040 1.66 5.61 57.2 1.24 9.78 99.8 1.22 11.49 117.2
13.0 11180 1.55 5.00 51.0 1.16 8.59 87.6 1.14 10.03 102.3
12.0 10320 1.45 4.40 44.9 1.08 7.52 76.7 1.06 8.76 89.3
11.0 9460 1.34 3.83 39.0 1.00 6.56 66.9 0.98 7.67 78.2
10.0 8600 1.23 3.27 33.3 0.92 5.72 58.3 0.90 6.75 68.9
9.0 7740 1.12 2.72 27.7 0.84 5.00 50.9 0.82 6.03 61.4
8.0 6880

D.Q.S.
1.01 2.19 22.3 0.75 4.39 44.8 0.74 5.49 56.0

7.2 6192 0.92 1.77 18.0 0.69 4.00 40.8 0.67 5.20 53.0

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.
- Baca  baş l ığ ın ın  köhnə lməs i  və  ya 

deformasiyaya uğramasını vizual şəkildə 
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,

- Elektrod funksiyasını yoxlayın.
- 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.
Qeyd: illik texniki xidmətdən əlavə qüvvədə 
olan texniki qaydalarda göstərilən tezlik 
və prosedurlara əməl edərək termal sistem 
yoxlanmalıdır. 

3.16 DƏYIŞKƏN ISTILIKVERMƏ.

Q: cədvəldə qeyd edilmiş təzyiqlər qaz klapan 
çıxışı və alışma bacası arasındakı mövcud 
təzyiqlərin fərqini göstərir.  Tənzimləmələr 
differensial manometrin köməyilə həyata 
keçirilməlidir (kiçik U formalı sütun və ya 

rəqəmsal manometr) və bu zaman oroblar təzyiq 
tez klapanının çıxışına və bağlı bacanın müsbət 
təzyiq testinə daxil edilmiş olmalıdır. Cədvəldə 
verilən enerji məlumatı 0.5 m uzunluqda giriş/
çıxış borusu vasitəsilə əldə edilir. 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.
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)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(

24.0206402.7713.15134.12.0729.30298.82.0337.50382.4
23.0197802.6512.24124.81.9826.60271.21.9533.78344.4
22.0189202.5411.38116.01.8924.09245.71.8630.35309.5
21.0180602.4210.55107.61.8121.77222.01.7827.19277.3
20.0172002.319.7699.51.7219.62200.11.7024.29247.7
19.0163402.209.0091.81.6417.63179.81.6121.63220.6
18.0154802.098.2784.31.5615.79161.11.5319.20195.8
17.0146201.987.5777.21.4814.10143.71.4616.97173.1
16.0137601.886.8970.31.4012.53127.81.3814.95152.5
15.0129001.776.2463.61.3211.10113.21.3013.13133.9
14.0120401.665.6157.21.249.7899.81.2211.49117.2
13.0111801.555.0051.01.168.5987.61.1410.03102.3
12.0103201.454.4044.91.087.5276.71.068.7689.3
11.094601.343.8339.01.006.5666.90.987.6778.2
10.086001.233.2733.30.925.7258.30.906.7568.9
9.077401.122.7227.70.845.0050.90.826.0361.4
8.06880

ماء	عادية
1.012.1922.30.754.3944.80.745.4956.0

7.261920.921.7718.00.694.0040.80.675.2053.0

فحص وصيانة الجهاز السنوية.   15.3
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	تلففي	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؛ 	
تأكد	من	سالمة	عمل	اإللكترود. ـ	

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:	باإلضافة	إلى	الصيانة	السنوية،	يجب	القيام	بفحص	
التجهيز	الحراري	للتدفئة،	بصفة	دورية	وبطريقة	تتوافق	مع	

ما	تنص	عليه	القواعد	التقنية	الحالية.

القوة الحرارية المتغيرة.  16.3

ملحوظة:	الضغوط	المبينة	في	الجداول	تمثل	الفروق	بين	
الضغوط	الموجودة	بين	مدخل	صمام	الغاز	وغرفة	االحتراق.	
ومن	ثم	يجب	تنفيذ	الضوابط	بواسطة	مانومتر	تفاضلي	)عمود	
على	شكل	حرف	"U"	أو	مانومتر	رقمي(	مع	إدراج	المسبار	

في	صمام	تجربة	خروج	ضغط	الغاز	الذي	يمكن	ضبط	نسقه	
وعلى	أنبوب	اختبار	الضغط	اإليجابي	في	غرفة	االحتراق	

المغلقة.	تم	أخذ	بيانات	القدرة	الموجودة	في	الجداول	بواسطة	
أنبوب	شفط-	ـ	تصريف	طوله	0,5	متر.	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.
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3.17 ПАРАМЕТРИ ГОРІННЯ.

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
тиск живлення мбар  (мм HО) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 50 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 53 51
CO2 до Q. Ном./Мін. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65

CO в 0%  O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на 
мільйон) 50 / 140 109 / 173 62 / 111

NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 142 132
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 96 94 96

- Значення з виробництва гарячої води від-
повідають динамічному тиску на вході в 2 
бар та температурі на вході в 15 °C; значення 
зняті зразу ж на виході з котла, приймаючи 
до уваги, що для одержання цих даних не-
обхідне змішування з холодною водою.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 26,2 (22508)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,7 (7460)
Мінімальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,6 (9108)
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність  (корисна) кВт (ккал/год) 24 (20640)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,0 (7740)
ККД при номінальній потужності % 91,7
ККД при 30% від номінальної потужності % 87,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 1,1 / 0,08
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 7,2 / 0,01
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 38-85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,2
Підпор в розширювальному баці системи бар 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 1,9
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H  2  O) 24,50 (2,5)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10
Мінімальний забір гарячої води л/хв --
Безперервна потужність вибору (при 30 °C) л/хв --
Вага повного котла кг 31,1
Вага порожнього котла кг 29,2
Електричне підключення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,62
Установлена електрична потужність W 125
Потужність споживання циркуляційним насосом W 83
Потужність споживання вентилятором W 29
Захист електрообладнання - IPX5D
Клас NOX - 3
NO X   зважений мг/кВт год 129
Зважений CO мг/кВт год 131
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II 2H3+

- Максимальна шумова потужність, дозво-
лена під час роботи котла складає < 55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься до 
випробувань в напівбезеховій камері при 
роботі котла на максимальній потужності 
і довжині труби згідно з нормами.

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.

G20 G30 G31
Діаметр газової форсунки мм 1,30 0,79 0,79
тиск живлення мбар  (мм HО) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масова пропускна здатність димових газів при номінальній потужності кг/год 55 50 54
Масова пропускна здатність димових газів при мінімальній потужності кг/год 57 53 51
CO2 до Q. Ном./Мін. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65

CO в 0%  O2 до Q. Ном./Мін. ppm (часток на 
мільйон) 50 / 140 109 / 173 62 / 111

NOX в 0% O2 до Q. Ном./Мін. мг/кВт год 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Температура димових газів при номінальній потужності °C 127 142 132
Температура димових газів при мінімальній потужності °C 96 94 96

- Значення з виробництва гарячої води від-
повідають динамічному тиску на вході в 2 
бар та температурі на вході в 15 °C; значення 
зняті зразу ж на виході з котла, приймаючи 
до уваги, що для одержання цих даних не-
обхідне змішування з холодною водою.

3.18 ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Номінальна (максимальна) теплова продуктивність кВт (ккал/год) 26,2 (22508)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП кВт (ккал/год) 8,7 (7460)
Мінімальна теплова продуктивність системи опалення кВт (ккал/год) 10,6 (9108)
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність  (корисна) кВт (ккал/год) 24 (20640)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП (корисна) кВт (ккал/год) 7,2 (6192)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) кВт (ккал/год) 9,0 (7740)
ККД при номінальній потужності % 91,7
ККД при 30% від номінальної потужності % 87,3
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 1,1 / 0,08
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 7,2 / 0,01
Максимальний робочий тиск контуру опалення бар 3
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90
Регульована температура опалення °C 38-85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 4,2
Підпор в розширювальному баці системи бар 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 1,9
Напір при продуктивності 1000 л/год кПа (м H  2  O) 24,50 (2,5)
Регульована температура гарячої води системи ГВП °C 30 - 60
Мін. тиск (динамічний) в системі ГВП бар 0,3
Максимальний робочий тиск системи ГВП бар 10
Мінімальний забір гарячої води л/хв --
Безперервна потужність вибору (при 30 °C) л/хв --
Вага повного котла кг 31,1
Вага порожнього котла кг 29,2
Електричне підключення В/Гц 220/50
Номінальне споживання A 0,62
Установлена електрична потужність W 125
Потужність споживання циркуляційним насосом W 83
Потужність споживання вентилятором W 29
Захист електрообладнання - IPX5D
Клас NOX - 3
NO X   зважений мг/кВт год 129
Зважений CO мг/кВт год 131
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II 2H3+

- Максимальна шумова потужність, дозво-
лена під час роботи котла складає < 55dBA. 
Вимір звукової потужності відноситься до 
випробувань в напівбезеховій камері при 
роботі котла на максимальній потужності 
і довжині труби згідно з нормами.

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.

G20 G30 G31
Gaz enjektör çapı mm 1,30 0,79 0,79
güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Atık gaz kütlesinin nominal güçte debisi kg/h 55 50 54
Minimum güçte atık gaz kütle debisi kg/h 57 53 51
CO2 M. Nom./Min. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65
 %0 O2ile CO M.  Nom./Min. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX%0 O2 M. Nom./Min. mg/kWh 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Nominal güçte atık gaz sıcaklığı °C 127 142 132
Minimum güçte atık gaz sıcaklığı °C 96 94 96

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte 
dinamik basınç olarak 2 bar ve giriş ısısı olarak 
da 15oC derece referans alınmıştır; değerler 
hemen kombi çıkışında tespit edilmişlerdir, 
şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, 
beyan olunan değerlerin tespiti için soğuk su 
ile alaşım yapılması gerekmektedir.

3.18 TEKNİK VERİLER.

Nominal termik debi kW (kcal/h) 26,2 (22508)
Kullanım suyu asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 8,7 (7460)
Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 10,6 (9108)
Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/sa) 24 (20640)
Kullanım suyu asgari termik kuvveti (minimum ısıl gücü) kW (kcal/sa) 7,2 (6192)
Kalorifer asgari termik kuvveti (efektif) kW (kcal/sa) 9,0 (7740)
Nominal güçte kullanılan minimum ısıl gücü verim % 91,7
Nominal gücün %30 unu yükleyen kullanılan ısıl verim % 87,3
Brülör (Kapalı/Açık) ile kombi kasasından ısı kaybı % 1,1 / 0,08
Brülör (Kapalı/Açık) iken bacadan ısı kaybı % 7,2 / 0,01
Kalorifer devresi maksimum çalışma basıncı bar 3
Kalorifer devresi maksimum çalışma sıcaklığı °C 90
Kalorifer ayarlanabilir ısısı °C 38-85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 4,2
Genleşme tankı ön dolumu bar 1,0
Kombi su içeriği l 1,9
1000/h debi ile basınç kPa (m H2O) 24,50 (2,5)
Kullanma suyu ayarlanabilir ısısı °C 30 - 60
Kullanım suyu devresi asgari basınç (dinamik) bar 0,3
Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı bar 10
Minimum sıcak kullanma suyu çekişi l/dak --
Kesintisiz alım kapasitesi (∆T 30°C) l/dak --
Dolu kombi ağırlığı kg 31,1
Boş kombi ağırlığı kg 29,2
Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50
Nominal güç çekimi A 0,62
Kurulu elektrik gücü W 125
Sirkülasyon pompasının çektiği güç W 83
Fanın çektiği güç W 29
Elektrik tesisatı koruma derecesi - IPX5D
NOX sınıfı - 3
Ağırlıklı NOX mg/kWh 129
Ağırlıklı CO mg/kWh 131
Cihaz türü C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Kategori II 2H3+

- Kombinin çalışması esnasında kabul edilebilir 
azami gürültü sınırı < 55dBA dir. Ses gücü 
ölçümleri, ürünün talimatlarına göre,genleşmiş 
Atık gaz haznesi ile azami termik kapasiteye 
çıkarılarak çalıştırılan kombiye yarı anekoik 
odada yapılan provalarında elde edilirler.

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.

G20 G30 G31
Diámetro inyector de gas mm 1,30 0,79 0,79
presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 55 50 54
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 57 53 51
CO2 a Q. Nom./Mín. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65
CO a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX a 0% de O2 a Q. Nom./Mín. mg/kWh 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Temperatura humos a potencia nominal °C 127 142 132
Temperatura humos a potencia mínima °C 96 94 96

- 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.

3.18 DATOS TÉCNICOS.

Capacidad térmica nominal kW (kcal/h) 26,2 (22508)
Capacidad térmica mínima sanitaria kW (kcal/h) 8,7 (7460)
Capacidad térmica mínima calefacción kW (kcal/h) 10,6 (9108)
Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 24 (20640)
Potencia térmica mínima sanitaria (útil) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Potencia térmica mínima calefacción (útil) kW (kcal/h) 9,0 (7740)
Rendimiento térmico útil a potencia nominal % 91,7
Rendimiento térmico útil al 30% de la potencia nominal % 87,3
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador On/Off % 1,1 / 0,08
Pérdida de calor en la chimenea con quemador On/Off % 7,2 / 0,01
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 de la instalación bar 1,0
Contenido de agua del generador l 1,9
Columna de agua disponible con capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 24,50 (2,5)
Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 30 - 60
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 --
Capacidad de detección continua (∆T 30°C) l/min --
Peso caldera llena kg 31,1
Peso caldera vacía kg 29,2
Conexión eléctrica V/Hz 230/50
Absorción nominal A 0,62
Potencia eléctrica instalada W 125
Potencia absorbida por el circulador W 83
Potencia absorbida por el ventilador W 29
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX5D
Clase de NOX - 3
NOX ponderado mg/kWh 129
CO ponderado mg/kWh 131
Tipo aparato C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Categoría II 2H3+

- 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.

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.

G20 G30 G31
Диаметр газового сопла мм 1,30 0,79 0,79
давление питания мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 55 50 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной  мощности кг/ч 57 53 51
CO2 при Q. Ном./Мин. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65
CO при 0% O2 при Q. Ном./Мин. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Мин. мг/кВтч 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 127 142 132
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 96 94 96

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления на 
входе 2 бар и температуры на входе 15°C; 
значения измерены непосредственно на 
выходе котла, с учетом того, что для получе-
ния заявленных характеристик необходимо 
смешивание с холодной водой.

3.18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Номинальная потребляемая тепловая мощность кВт (ккал/ч) 26,2 (22508)
Минимальная потребляемая тепловая мощность ГВС кВт (ккал/ч) 8,7 (7460)
Минимальная потребляемая тепловая мощность отопления кВт (ккал/ч) 10,6 (9108)
Номинальная тепловая мощность (полезная) кВт (ккал/ч) 24 (20640)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) кВт (ккал/ч) 7,2 (6192)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) кВт (ккал/ч) 9,0 (7740)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 91,7
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 87,3
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 1,1 / 0,08
Потери тепла на камине при вкл/выкл. горелке % 7,2 / 0,01
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 установки бар 1,0
Содержание воды генератора л 1,9
Напор при расходе 1000 л/час кПа (м H2O) 24,50 (2,5)
Диапазон регулировки температуры подогретой сантехнической воды °C 30 - 60
Мин. давление (динамическое) системы ГВС бар 0,3
Макс. рабочее давление в  системе ГВС бар 10
Минимальный забор ГВС Л/мин --
Удельный расход при непрерывной работе (ΔT 30 °C) Л/мин --
Вес полного котла кг 31,1
Вес пустого котла кг 29,2
Подключение к электрической сети В/Гц 230/50
Номинальный потребляемый ток A 0,62
Установленная электрическая мощность Вт 125
Потребляемая мощность цирк. насоса Вт 83
Потребляемая мощность вентилятора Вт 29
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D
Класс  NOX - 3
Взвешенный NOX мг/кВтч 129
Взвешенный CO мг/кВтч 131
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категория II 2H3+

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе котла, составляет < 55 дБA. 
Уровень шума замеренный при испытаниях 
в частично звукопоглощающей камере при 
работе котла на полную тепловую мощность 
и при длине воздуховодов, соответствую-
щей установленным нормам.

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.

G20 G30 G31
Diamètre du gicleur gaz mm 1,30 0,79 0,79
pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 55 50 54
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 57 53 51
CO2 à Q. Nom./min. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65
CO à 0 % de O2 à Q. Nom./min. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX à 0 % de O2 à Q. Nom./min. mg/kWh 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Température des fumées à puissance nominale °C 127 142 132
Température des fumées à puissance minimum °C 96 94 96

- Les données relatives au rendement d'eau 
chaude sanitaire se réfèrent à une pression d'en-
trée dynamique de 2 bar et à une température 
d'entrée de 15 °C  ; les valeurs sont mesurées 
immédiatement à la sortie de la chaudière 
en considérant que pour obtenir les données 
déclarées le mélange avec de l'eau froide est 
nécessaire.

3.18 DONNÉES TECHNIQUES.

Débit thermique nominal kW (kcal/h) 26,2 (22508)
Débit thermique minimum sanitaire kW (kcal/h) 8,7 (7460)
Débit thermique minimum chauffage kW (kcal/h) 10,6 (9108)
Puissance thermique nominale (utile) kW (kcal/h) 24 (20640)
Puissance thermique minimum sanitaire (utile) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Puissance thermique minimum chauffage (utile) kW (kcal/h) 9,0 (7740)
Rendement thermique utile à la puissance nominale % 91,7
Rendement thermique utile à la charge de 30 % de la puissance nominale % 87,3
Perte de chaleur sur l'enveloppe avec brûleur On/Off % 1,1 / 0,08
Perte de chaleur sur la cheminée avec brûleur On/Off % 7,2 / 0,01
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
Précharge vase d'expansion d'installation bar 1,0
Contenu d'eau du générateur l 1,9
Hauteur manométrique disponible avec débit de 1000 l/h kPa (m H2O) 24,50 (2,5)
Température réglable eau chaude sanitaire °C 30 - 60
Pression min. (dynamique) circuit sanitaire bar 0,3
Pression max d'exercice circuit sanitaire bar 10
Prélèvement minimum d'eau chaude sanitaire l/min --
Capacité de prélèvement continu (∆T 30 °C) l/min --
Poids chaudière pleine kg 31,1
Poids chaudière vide kg 29,2
Branchement électrique V/Hz 230/50
courant nominal absorbé A 0,62
Puissance électrique installée W 125
Puissance absorbée par le circulateur W 83
Puissance absorbée par le ventilateur W 29
Protection installation électrique appareil - IPX5D
Classe NOX - 3
NOX pondéré mg/kWh 129
CO pondéré mg/kWh 131
Type d'appareil C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Catégorie II 2H3+

- 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.

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.

G20 G30 G31
Gas nozzle diameter mm 1.30 0.79 0.79
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 55 50 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 57 53 51
CO2 at Q. Nom./Min. % 6.80 / 2.05 8.80 / 2.56 8.00 / 2.65
CO with 0% O2 at Nom./Min. Q. Nom./Min. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX at 0% of O2 at Q. Nom./Min. mg/kWh 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Flue temperature at nominal output °C 127 142 132
Flue temperature at minimum output °C 96 94 96

- 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.

3.18 TECHNICAL DATA.

Nominal heat input kW (kcal/h) 26.2 (22508)
DHW minimum heat input kW (kcal/h) 8.7 (7460)
CH minimum heat input kW (kcal/h) 10.6 (9108)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 24 (20640)
DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.2 (6192)
CH minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.0 (7740)
Efficiency at nominal heat output % 91.7
Efficiency at 30% nominal heat output load % 87.3
Heat loss at case with burner On/Off % 1.1 / 0.08
Heat loss at flue with burner On/Off % 7.2 / 0.01
Central heating circuit max. operating pressure bar 3
Maximum heating temperature °C 90
Adjustable central heating temperature °C 38-85
System expansion vessel total volume l 4.2
Heating expansion tank pre-charge bar 1.0
Appliance water content l 1.9
Head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 24.50 (2.5)
Domestic hot water adjustable temperature °C 30 - 60
Domestic hot water circuit min. pressure (dynamic) bar 0.3
Domestic hot water circuit max. operating pressure bar 10
Minimum D.H.W. flow rate l/min --
Flow rate capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min --
Weight of full boiler kg 31.1
Weight of empty boiler kg 29.2
Electrical connection V/Hz 230/50
Nominal absorption A 0.62
Installed electric power W 125
Pump absorbed power W 83
Fan power absorbed power W 29
Equipment electrical system protection - IPX5D
NOX class - 3
Weighted NOX mg/kWh 129
Weighted CO mg/kWh 131
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Category II 2H3+

- 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.

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.

G20 G30 G31
Дыяметр газавай фарсункі mm 1,30 0,79 0,79
Ціск падачы mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масавы расход дымавых газаў пры намінальнай магутнасці kg/h 55 50 54
Масавы расход дымавых газаў пры мінімальнай магутнасці kg/h 57 53 51
CO2 пры Q. Ном./Мін. % 6,80 / 2,05 8,80 / 2,56 8,00 / 2,65
CO у 0% ад O2 пры Q. Ном./Мін. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX у 0% ад O2 пры Q. Ном./Мін. mg/kWh 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Тэмпература дымавых газаў пры намінальнай магутнасці °C 127 142 132
Тэмпература дымавых газаў пры мінімальнай магутнасці °C 96 94 96

- Даныя, якія тычацца рабочых характарыстак 
ГВС, указаны пры ўваходным дынамічным 
ціску 2 бар і ўваходнай тэмпературай 
15°C; значэнні зафіксаваны непасрэдна на 
выхадзе катла, прымаючы пад ўвагу, што 
для дасягнення заяўленых даных неабходна 
змешванне з халоднай вадой.

3.18 ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ.

Намінальны расход цяпла kW (kcal/h) 26,2 (22508)
Мінімальны расход цяпла (ГВС) kW (kcal/h) 8,7 (7460)
Мінімальны расход цяпла (ацяпленне) kW (kcal/h) 10,6 (9108)
Намінальны расход цяпла (карысны) kW (kcal/h) 24 (20640)
Мінімальная цеплавая магутнасць (ГВС) (карысная) kW (kcal/h) 7,2 (6192)
Мінімальная цеплавая магутнасць (ацяпленне) (карысная) kW (kcal/h) 9,0 (7740)
Карысны тэрмічны ККД пры намінальнай магутнасці % 91,7
Карысны тэрмічны ККД пры нагрузцы 30% ад намінальнай магутнасці % 87,3
Цепластрата на корпусе пры гарэлцы ў рэжыме Укл/ Выкл % 1,1 / 0,08
Цепластрата на паветраводзе пры гарэлцы ў рэжыме Укл/Выкл % 7,2 / 0,01
Максімальны рабочы ціск у контуры ацяплення bar 3
Максімальная рабочая тэмпература ў контуры ацяплення °C 90
Рэгулёўная тэмпература ацяплення °C 38-85
Поўны аб'ём расшыральнага бака ацяплення l 4,2
Папярэдні аб'ём расшыральнага бака ацяплення bar 1,0
Аб'ём вады ў генератары l 1,9
Напор пры расходзе 1000 l/h kPa (m H2O) 24,50 (2,5)
Рэгулёўная тэмпература ГВС °C 30 - 60
Мінімальны ціск (дынамічны) у контуры ГВС bar 0,3
Максімальны рабочы ціск у контуры ГВС bar 10
Мінімальны расход гарачай бытавой вады l/min --
Магутнасць пры бесперапынным напоры (ΔT 30°C) l/min --
Вага напоўненага катла kg 31,1
Вага пустога катла kg 29,2
Падлучэнне да электрычнай сеткі V/Hz 230/50
Намінальнае расходаванне току A 0,62
Устаноўленая электрычная магутнасць W 125
Спажываная магутнасць цыркулятара W 83
Спажываная магутнасць вентылятара W 29
Клас абароны электраабсталявання прыбору - IPX5D
Клас NOX - 3
Узважаны N OX mg/kWh 129
Узважаны CO mg/kWh 131
Тып прыcтасавання (дымаходу) C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Катэгорыя II 2H3+

- Ма кс і м а л ь н ы  ў з р ов е н ь  ш у м у,  я к і 
утвараецца пры рабоце катла, складае < 55 
дБА. Мера ўзроўня гуку атрымана шляхам 
замеру ў часткова гукапаглынальнай 
камеры пры катле, функцыянуючым 
пры максімальным спажыванні цяпла, з 
працягласцю дымавыдалення, адпаведнай 
нормам выраба.

Alovlanma parametrləri: faydalı effektivliyin 
ölçü şəraitləri (axın temperaturu/geri axın 
temperaturu = 80 / 60 °C), ətraf mühitin istinad 
temperaturu = 15°C.
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3.17 YANMA PARAMETRLƏRI.

G20 G30 G31
Qaz lövhəsinin diametri mm 1.30 0.79 0.79
təchizat təzyiqi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Nominal istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 55 50 54
Minimum istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 57 53 51
CO2 Nom Q./Min.. % 6.80 / 2.05 8.80 / 2.56 8.00 / 2.65
CO 0% O2 Nom./Min. Q. ppm 50 / 140 109 / 173 62 / 111
NOX  0% of O2 Nom./Min. Q. mg/kWh 150 / 134 250 / 140 310 / 180
Nominal çıxışda baca temperaturu °C 127 142 132
Minimum çıxışda baca temperaturu °C 96 94 96

- 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.

3.18 TEXNIKI MƏLUMAT.

Nominal istilik girişi kW (ksal/s) 26.2 (22508)
DQS minimum istilik girişi kW (ksal/s) 8.7 (7460)
CH minimum istilik girişi kW (ksal/s) 10.6 (9108)
Nominal istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 24 (20640)
DQS minimum istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 7.2 (6192)
CH minimum istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 9.0 (7740)
Nominal istlik çıxışıda səmərəlilik % 91.7
3-% nominal istlik çıxışıda səmərəlilik % 87.3
Odluğun On/Off vəziyyətində istilik itirilməsi % 1.1 / 0.08
Bacanın On/Off vəziyyətində istilik itirilməsi % 7.2 / 0.01
Mərkəzi istilik sisteminin maksimum əməliyyat təzyiqi bar 3
Maksimum istilik temperaturu °C 90
Tənzimlənən mərkəzi istilik temperaturu °C 38-85
Sistemin genişlənmə mexanizminin ümumi həcmi l 4.2
İsitmə çəninin əvvəlcədən yüklənməsi bar 1.0
Cihazın su tərkibi l 1.9
1000 l/s axın dərəcəsi ilə başcıq kPa (m H2O) 24.50 (2.5)
Daxili qaynar suyun tənzimlənın temperaturu °C 30 - 60
Daxili qaynar su dövriyyəsinin minimum təzyiqi (dinamik) bar 0.3
Daxili qaynar su dövriyyəsinin maksimum iş təzyiqi bar 10
Minimum D.Q.S axın göstəricisi l/dəq --
Davamlı iş zamanı axın dərəcəsinin tutumu (∆T 30°C) l/dəq --
Buxar qazanının ümumi çəkisi kq 31.1
Buxar qazanının boş vəziyyətdə çəkisi kq 29.2
Elektrik birləşmələr V/Hz 230/50
Nominal hopdurma A 0.62
Quraşdırılmış elektrik enerjisi W 125
Pompanın hopdurma gücü W 83
Fen enerjisinin hopdurulma gücü W 29
Avadanlığın elektrik sistem qoruyucusu - IPX5D
NOX sinfi - 3
 NOX çəkili mg/kWh 129
CO çəkili mg/kWh 131
Cihazın növü C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Kateqoriyası II 2H3+

- Buxar qazanı işləyən zaman maksimum səs 
səviyyəsi < 55dBA olur. Səs səviyyəsinin 
göstəricisi buxar qazanı maksimum istilik 
çıxışında işləyən zaman yarıboğuq baca 
testlərinə istinad edir. 

Alovlanma parametrləri: faydalı effektivliyin 
ölçü şəraitləri (axın temperaturu/geri axın 
temperaturu = 80 / 60 °C), ətraf mühitin istinad 
temperaturu = 15°C.
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)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(

24.0206402.7713.15134.12.0729.30298.82.0337.50382.4
23.0197802.6512.24124.81.9826.60271.21.9533.78344.4
22.0189202.5411.38116.01.8924.09245.71.8630.35309.5
21.0180602.4210.55107.61.8121.77222.01.7827.19277.3
20.0172002.319.7699.51.7219.62200.11.7024.29247.7
19.0163402.209.0091.81.6417.63179.81.6121.63220.6
18.0154802.098.2784.31.5615.79161.11.5319.20195.8
17.0146201.987.5777.21.4814.10143.71.4616.97173.1
16.0137601.886.8970.31.4012.53127.81.3814.95152.5
15.0129001.776.2463.61.3211.10113.21.3013.13133.9
14.0120401.665.6157.21.249.7899.81.2211.49117.2
13.0111801.555.0051.01.168.5987.61.1410.03102.3
12.0103201.454.4044.91.087.5276.71.068.7689.3
11.094601.343.8339.01.006.5666.90.987.6778.2
10.086001.233.2733.30.925.7258.30.906.7568.9
9.077401.122.7227.70.845.0050.90.826.0361.4
8.06880

ماء	عادية
1.012.1922.30.754.3944.80.745.4956.0

7.261920.921.7718.00.694.0040.80.675.2053.0

فحص وصيانة الجهاز السنوية.   15.3
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	تلففي	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؛ 	
تأكد	من	سالمة	عمل	اإللكترود. ـ	

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:	باإلضافة	إلى	الصيانة	السنوية،	يجب	القيام	بفحص	
التجهيز	الحراري	للتدفئة،	بصفة	دورية	وبطريقة	تتوافق	مع	

ما	تنص	عليه	القواعد	التقنية	الحالية.

القوة الحرارية المتغيرة.  16.3

ملحوظة:	الضغوط	المبينة	في	الجداول	تمثل	الفروق	بين	
الضغوط	الموجودة	بين	مدخل	صمام	الغاز	وغرفة	االحتراق.	
ومن	ثم	يجب	تنفيذ	الضوابط	بواسطة	مانومتر	تفاضلي	)عمود	
على	شكل	حرف	"U"	أو	مانومتر	رقمي(	مع	إدراج	المسبار	

في	صمام	تجربة	خروج	ضغط	الغاز	الذي	يمكن	ضبط	نسقه	
وعلى	أنبوب	اختبار	الضغط	اإليجابي	في	غرفة	االحتراق	

المغلقة.	تم	أخذ	بيانات	القدرة	الموجودة	في	الجداول	بواسطة	
أنبوب	شفط-	ـ	تصريف	طوله	0,5	متر.	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.
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عوامل االحتراق المتغيرة  17.3

G20G30G31
1.300.790.79)ملم(قطر	محقن	الغاز

))377	)296(37	)204(29	mm H2O(20(ضغط	التغذية	بالتيار
kg/h555054كمية	األدخنة	الناتجة	في	القدرة	االسمية

kg/h575351كمية	األدخنة	الناتجة	في	القدرة	االسمية	الدنيا
2.65	/	2.568.00	/	2.058.80	/	CO2 a Q%6.80.	اسمي/أدنى

111	/	17362	/	140109	/	CO a 0% di O2 a Qppm50.	اسمي/أدنى
180	/	140310	/	134250	/	NOX a 0% di O2 a Qmg/kWh150.	اسمي/أدنى

127142132°مدرجة	حرارة	األدخنة	بالقوة	االسمية
969496°مدرجة	حرارة	األدخنة	بأدتى	قوة

	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.

البيانات التقنية   18.3

))22508	)kcal/h(26.2	kWالسعة	الحرارية	االسمية
))7460	)kcal/h(8.7	kWأدنى	سعة	حرارية	للمياه	العادية

))9108	)kcal/h(10.6	kWأدنى	سعة	حرارية	للتدفئة
))20640	kcal/h(24(	kWالسعة	الحرارية	االسمية	)المفيدة(

))6192	kcal/h(7.2(	kWأدنى	سعة	حرارية	للمياه	العادية	)المفيدة(
))7740	kcal/h(9.0(	kWأدنى	سعة	حرارية	للتدفئة	)المفيدة(

91.7%المردود	أو	األداء	الحراري	المفيد	على	القوة	االسمية
87.3%المردود	أو	األداء	الحراري	المفيد	بنسية	%30	على	القوة	االسمية

On/Off	والشعلة	الغالف	إلى	الحرارة	1.1%تسرب	/	0.08
 On/Off	والشعلة	المدخنة	إلى	الحرارة	7.2%تسرب	/	0.01

3بارأقصى	ضفط	تشغيلي	لدائرة	التدفئة
90°مأقصى	درجة	حرارة	تشغيلية	لدائرة	التدفئة

85-38°مدرجة	حرارة	التدفئة	قابلة	للضبط
l4.2وعاء	تمدد	والنظام	بكامل	حجمه
1.0بارتعبئة	وعاء	تمدد		النظام	المسبق
l1.9محتوى	الماء	في	محول	الطاقة

))2.5	H2O(24.50	)m	kPaأكبر	قيمة	متاحة	واالنتاجية	1000	لتر	في	الساعة
60	-	30°مدرجة	حرارة	المياه	الساخنة	قابلة	للضبط

0.3بارأدنى	ضغط	)ديناميكي(	لدائرة	المياه	العادية
10بارأقصى	ضفط	تشغيلي	لدائرة	المياه	العادية
--ل/داستخراج	أدنى	كمية	من	المياه	العادية

--ل/دسعة	االستخدام	المستمر	)∆T		ـــ	30		ْ	م(
31.1كجموزن	الغالية	مليئة
29.2كجموزن	الغالية	فارغة
V/Hz230/50التوصيل	الكهربي.
A0.62االستهالك	االسمي

125واتالقوة	الكهربائية	المركبة
83واتالقوة	الكهربائية	الممتصة	من	الدائرة

29واتالقوة	الكهربائية	الممتصة	من	المروحة
IPX5D-حماية	تمديدات	الجهاز	الكهربائية

NOX	3-فئة
NOXmg/kWh129	معتدل
COmg/kWh131	معتدل
B32	/	B22p	/	C82	/	C62	/	C52	/	C42	/	/C32	C12نوع	الجهاز

+2H3	IIالفئة

	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.

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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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 ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

N.B.: технічні дані наведені на заводській табличці котла

UA
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (пос. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна теплова потужність для 
ГВП

Qn max. Максимальна теплова потужність для 
опалення

Pn min. Мінімальна теплова потужність подачі

Pn max. Максимальна теплова потужність 
подачі

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

3.19 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ ТАБЛИЧКИ.

N.B.: технічні дані наведені на заводській табличці котла

UA
Md Модель

Cod. Md Код моделі

Sr N° Заводський номер

CHK Перевірка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Тип установки (пос. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи ГВП

Qn min. Мінімальна теплова продуктивність 
системи опалення

Qnw max. Максимальна теплова потужність для 
ГВП

Qn max. Максимальна теплова потужність для 
опалення

Pn min. Мінімальна теплова потужність подачі

Pn max. Максимальна теплова потужність 
подачі

PMS Максимальний тиск системи

PMW Максимальний тиск подачі системи ГВП

D Питома витрата

TM Максимальна робоча температура

NOx Class Клас NOх

3.19 VERİLER PLAKASI AÇIKLAMASI.

NOT.: teknik veriler kombide veri plakasında verilmiştir 

TR
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Sicil no

CHK Check (kontrol)

Cod. Md PIN Kodu

Type Yükleme türü (Ref.CEN TR 1749)

Qnw min. Kullanım suyu mum ısıl kapasitesi

Qn min. Kalorifer minimum ısıl kapasitesi

Qnw max Kullanma suyu nominal isil debisi

Qn max. Isıtma minimum ısıl kapasitesi

Pn min. Minimum ısıl güç

Pn max Maksimum ısıl güç

PMS Tesisat maksimum basıncı

PMW Kullanma suyu maksimum basıncı

D Özgül debi

TM Maksimum çalışma sıcaklığı

NOx Class NO sınıfı}X

3.19 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

IMPORTANTE: los datos técnicos se indican en la placa de datos en 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 mínima sanitaria

Qn min. Capacidad térmica mínima calefacción

Qnw max. Potencia térmica máxima sanitario

Qn max. Potencia térmica mínima calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima 

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima sanitario

D Caudal especifico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

3.19 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЧКИ С ДАННЫМИ.

Примечание: технические данные приведены на табличке данных котла

RU
Md Модель

Cod. Md Код модели

Sr N° Серийный номер

CHK Проверка (контроль)

Cod. PIN Код PIN

Type Типология установки (см. CEN TR 1749)

Qnw min. Минимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn min. Минимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Qnw max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность ГВС

Qn max. Максимальная потребляемая тепловая 
мощность отопления

Pn min. Минимальная полезная тепловая мощ-
ность

Pn max. Potenza termica massima

PMS Максимальное Давление Установки

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOх

3.19 LÉGENDE DE LA PLAQUE DES DONNÉES.

N.B. : les données techniques sont indiqués 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 KEY FOR DATA PLATE.

N.B.: the technical data is provided on the data plate on the boiler

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 DHW heat input

Qn min. CH minimum heat input

Qnw max. DHW maximum heat input

Qn max. CH maximum heat input

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum system pressure

PMW Maximum domestic hot water pressure

D Specific flow rate

TM Maximum operating temperature

NOx Class NOx Class

3.19 УМОЎНЫЯ ЗНАКІ НА ЗАВАДСКОЙ ПАШПАРТНАЙ ТАБЛІЧЦЫ.

ІЧ.В.: тэхнічныя характарыстыкі ўказаны на завадской пашпартнай таблічцы ўнутры катла

BY
Md Мадэль

Cod. Md Код мадэлі

Sr N° Пашпарт

CHK Чэк (Кантроль)

Cod. PIN PIN код

Type Тыпалогія ўстаноўкі (ссыл. CEN TR 1749)

Qnw min. Мінімальны расход цяпла (ГВС)

Qn min. Мінімальны расход цяпла (ацяпленне)

Qnw max. Максімальны расход цяпла (ГВС)

Qn max. Максімальны расход цяпла (ацяпленне)

Pn min. Мінімальная цеплавая магутнасць

Pn max. Максімальная цеплавая магутнасць

PMS Максімальны ціск (ацяпленне)

PMW Максімальны ціск ГВС

D Удзельны расход

TM Максімальная рабочая тэмпература

NOx Class Клас NOx

3.19 MƏLUMAT PLITƏSI ÜÇÜN AÇAR.

Q: texniki məlumat buxar qazanının məlumat plitəsində verilmişdir

AZ
Md Model

Cod. Md Modelin kodu

Sr N° Seriya Nömrəsi

CHK Yoxlama

Cod. PIN PIN kod

Type Quraşdırma növü (ist. CEN TR 1749)

Qnw min. DQS minimum istilik girişi

Qn min. CH minimum istilik girişi

Qnw max. DQS minimum istilik girişi

Qn max. CH maksimum istilik girişi

Pn min. Minimum istilik çıxışı

Pn max. Maksimum istilik çıxışı

PMS Maksimum sistem təzyiqi

PMW Maksimum yerli qaynar su təzyiqi

D Xüsusi axın dərəcəsi

TM Maksimum əməliyyat temperaturu

NOx Class NOX sinfi
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لوحة	رموز	بطاقة	البيانات. 	19.3

Md																					Cod.	Md
Sr	N°CHKCod.	PIN
Type

.Qnw/Qn min.Qnw/Qn max.Pn min.Pn max
PMSPMWDTM

NOx Class

مالحظة	هامة:البيانات	الفنية	مدونة	على	لوحة	بيانات	الغالية

DZ / TN / MA
Mdالموديل

Cod.	Mdالموديل	كود

Sr	N°اآللة	رقم

CHK))فحص	كشف

Cod.	PINPIN	كود

Type)CEN	TR	1749		)المرجع	التركيب	نوعية

Qnw min.العادية	للمياه	حرارية	سعة	أدنى

Qn min.للتدفئة	حرارية	سعة	أدنى

Qnw max.العادية	للمياه	حرارية	سعة	أقصى

Qn max.للتدفئة	حرارية	سعة	أقصى

Pn min.حرارية	سعة	أدنى

Pn max.حرارية	سعة	أقصى

PMSالشبكة	في	ضغط	أقصى

PMWالساخنة	للمياه	ضغط	أقصى

Dاالسمية	القدرة

TMللعمل	حرارة	درجة	أقصى

NOx ClassNOX	فئة
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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.

Представитель изготовителя на территории РФ:
ООО «ИММЕРГАЗ» Москва, Наб. Академика Туполева, дом 15 стр.2 
Тел. (495)150-57-75
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لوحة	رموز	بطاقة	البيانات. 	19.3

Md																					Cod.	Md
Sr	N°CHKCod.	PIN
Type

.Qnw/Qn min.Qnw/Qn max.Pn min.Pn max
PMSPMWDTM

NOx Class

مالحظة	هامة:البيانات	الفنية	مدونة	على	لوحة	بيانات	الغالية

DZ / TN / MA
Mdالموديل

Cod.	Mdالموديل	كود

Sr	N°اآللة	رقم

CHK))فحص	كشف

Cod.	PINPIN	كود

Type)CEN	TR	1749		)المرجع	التركيب	نوعية

Qnw min.العادية	للمياه	حرارية	سعة	أدنى

Qn min.للتدفئة	حرارية	سعة	أدنى

Qnw max.العادية	للمياه	حرارية	سعة	أقصى

Qn max.للتدفئة	حرارية	سعة	أقصى

Pn min.حرارية	سعة	أدنى

Pn max.حرارية	سعة	أقصى

PMSالشبكة	في	ضغط	أقصى

PMWالساخنة	للمياه	ضغط	أقصى

Dاالسمية	القدرة

TMللعمل	حرارة	درجة	أقصى

NOx ClassNOX	فئة
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