
MAIOR EOLO
24-28-32 4E

Керівництво по експлуатації 
та попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: 
макс. 32,0 кВт,
мін. 10,5 - 12,9 кВт 

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
175 Вт

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП:  
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x39,6
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Керівництво по експлуатації 
та попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: 
макс. 32,0 кВт,
мін. 10,5 - 12,9 кВт 

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц
Споживана 
потужність: 
175 Вт

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП:  
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x39,6
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Керівництво по експлуатації 
та попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: 
макс. 28,0 кВт,
мін. 8,5 - 11,2 кВт 

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц

Споживана 
потужність: 
155 Вт

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП:  
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x39,6
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Керівництво по експлуатації 
та попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: 
макс. 28,0 кВт,
мін. 8,5 - 11,2 кВт 

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц

Споживана 
потужність: 
155 Вт

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП:  
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x39,6
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Керівництво по експлуатації 
та попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: 
макс. 24,0 кВт,
мін. 7,0 - 9,3 кВт 

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц

Споживана 
потужність: 
140 Вт

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП:  
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x39,6
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Керівництво по експлуатації 
та попередження

UA

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

Теплова потужність 
корисна: 
макс. 24,0 кВт,
мін. 7,0 - 9,3 кВт 

Тип камери згорання: 
герметична камера 
згорання

Клас NOx: 3

Напруга 
електроживлення: 
220 В 

Частота струму: 50 Гц

Споживана 
потужність: 
140 Вт

IPX5D
Максимальний тиск 
в контурі опалення: 
0,3 MПа

Максимальний тиск 
в контурі ГВП:  
1 МПа

аксимальна 
температура 
опалення: 90 °С

Габарити вантажного місця (довжина х 
ширина х висота, см): 86,1x50,2x39,6
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Talimat ve uyarılar 
kitapçığı
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Manual de instrucciones y
advertencia
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Брошюра с инструкциями и
предупреждениями

RU

Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
MAIOR EOLO 32 4E

Тепловая мощность:
мин: 12,2/14,8 kW
макс.: 34,2 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: 175 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x50,2x39,6
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Брошюра с инструкциями и
предупреждениями

RU

Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
MAIOR EOLO 28 4E

Тепловая мощность:
мин: 9,9/12,7 kW
макс.: 29,7 kW

Тип камеры 
сгорания:
закрытая камера 
сгорания

Тип используемого 
газа: природный 
(Метан) (G20)

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

Напряжение электропитания / частота:
230 V ~ 50 Hz

Потребляемая 
электрическая 
мощность: 155 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x50,2x39,6
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Брошюра с инструкциями и
предупреждениями

RU

Год выпуска:

Котел настенный 
газовый:
MAIOR EOLO 24 4E

Тепловая мощность:
мин: 8,1/10,6 kW
макс.: 25,8 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: 140 W

Категория
II2H3+

Класс защиты
IPX5D

Тип
C12-C32-C42-C52-
C62-C82-B22p-B32

Максимальное 
давление системы 
отопления:
0,3 Мпа

Максимальное 
давление в контуре 
ГВС:
1 Мпа

Максимальная 
температура в 
контуре отопления:
90°C

Класс: 3 Габаритные размеры упаковки (длина Х 
ширина Х высота, см): 86,1x50,2x39,6
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MAIOR EOLO
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ILמדריך ואזהרות
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Knjižica sa uputstvima i
upozorenjima
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ექსპლუატაციის 
ინსტრუქცია და 

გამაფრთხილებელი 
ინფორმაცია
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Manuel d’instructions et 
avertissements
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Instruction and
warning booklet
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*1
.0

38
77

1E
N

G
*

Təlimatlar və 
xəbərdarlıqlar kitabças

AZ
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كتيب التعليامت
والتحذيرات
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Шановні клієнти,

Дякуємо Вам за те, що придбали виріб Immergas - продукт високої якості з гарантією довготривалої та безпечної експлуатації. Як Клієнт 
Immergas, Ви завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого уповноваженого Технічного Сервісу, що регулярно проходить 
підготовку та перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки, 
де наведено важливу інформацію відносно правильної експлуатації приладу, при додержанні якої Ви зможете бути завжди задоволені продукцією 
Immergas.
Запрошуємо Вас якомога швидше звернутися до нашого уповноваженого Центру технічного сервісу у Вашій зоні для запиту проведення попередньої 
перевірки. Наш спеціаліст-технік перевірить загальний стан приладу і його готовність до експлуатації, виконає усі необхідні настройки та 
регулювання, а також проведе з Вами відповідний інструктаж щодо правильного використання генератора.
Радимо Вам у разі необхідності втручання для ремонту або планового технічного обслуговування  завжди звертатися до уповноважених Центрів 
Immergas: саме вони мають у своєму розпорядженні запасні частини від виробника, а їх персонал пройшов спеціальну та ретельну підготовку 
безпосередньо від виробника.

Загальні рекомендації

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

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.

Шановні клієнти,

Дякуємо Вам за те, що придбали виріб Immergas - продукт високої якості з гарантією довготривалої та безпечної експлуатації. Як Клієнт 
Immergas, Ви завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого уповноваженого Технічного Сервісу, що регулярно проходить 
підготовку та перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки, 
де наведено важливу інформацію відносно правильної експлуатації приладу, при додержанні якої Ви зможете бути завжди задоволені продукцією 
Immergas.
Запрошуємо Вас якомога швидше звернутися до нашого уповноваженого Центру технічного сервісу у Вашій зоні для запиту проведення попередньої 
перевірки. Наш спеціаліст-технік перевірить загальний стан приладу і його готовність до експлуатації, виконає усі необхідні настройки та 
регулювання, а також проведе з Вами відповідний інструктаж щодо правильного використання генератора.
Радимо Вам у разі необхідності втручання для ремонту або планового технічного обслуговування  завжди звертатися до уповноважених Центрів 
Immergas: саме вони мають у своєму розпорядженні запасні частини від виробника, а їх персонал пройшов спеціальну та ретельну підготовку 
безпосередньо від виробника.

Загальні рекомендації

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

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.

Шановні клієнти,

Дякуємо Вам за те, що придбали виріб Immergas - продукт високої якості з гарантією довготривалої та безпечної експлуатації. Як Клієнт 
Immergas, Ви завжди можете звернутися за допомогою до працівників нашого уповноваженого Технічного Сервісу, що регулярно проходить 
підготовку та перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки, 
де наведено важливу інформацію відносно правильної експлуатації приладу, при додержанні якої Ви зможете бути завжди задоволені продукцією 
Immergas.
Запрошуємо Вас якомога швидше звернутися до нашого уповноваженого Центру технічного сервісу у Вашій зоні для запиту проведення попередньої 
перевірки. Наш спеціаліст-технік перевірить загальний стан приладу і його готовність до експлуатації, виконає усі необхідні настройки та 
регулювання, а також проведе з Вами відповідний інструктаж щодо правильного використання генератора.
Радимо Вам у разі необхідності втручання для ремонту або планового технічного обслуговування  завжди звертатися до уповноважених Центрів 
Immergas: саме вони мають у своєму розпорядженні запасні частини від виробника, а їх персонал пройшов спеціальну та ретельну підготовку 
безпосередньо від виробника.

Загальні рекомендації

Усі вироби Immergas захищені відповідною упаковкою для транспортування.
Одержані вироби повинні зберігатися у сухому приміщенні, захищеному від непогоди.
Технічний посібник є невід'ємною і важливою складовою частиною виробу, і повинен надаватися новому користувачеві у разі передачі права 
власності на сам виріб.
Посібник повинен акуратно зберігатися і ретельно вивчатися, оскільки приведені у ньому вказівки та рекомендації дуже важливі в плані 
технічної безпеки на фазах установки, експлуатації та технічного обслуговування.
Цей технічний посібник містить технічну інформацію щодо установки котельних агрегатів Immergas. У плані інших питань, пов'язаних з 
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вимог, а також інструкцій, наведених у цьому посібнику (або наданих у іншій формі виробником) буде відхилено будь-яку відповідальність, 
контрактну та за рамками контракту, з боку виробника за можливу шкоду, а гарантія на пристрій втратить дію.
За додатковою інформацією відносно нормативів установки газових генераторів тепла звертайтеся до сайту Immergas за адресою: www.
immergas.com

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.

Шановні клієнти,

Дякуємо Вам за те, що придбали виріб Immergas - продукт високої якості з гарантією довготривалої та безпечної експлуатації. Як Клієнт 
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підготовку та перепідготовку для гарантії постійної ефективної роботи Вашого котельного агрегату. Уважно прочитайте наступні сторінки, 
де наведено важливу інформацію відносно правильної експлуатації приладу, при додержанні якої Ви зможете бути завжди задоволені продукцією 
Immergas.
Запрошуємо Вас якомога швидше звернутися до нашого уповноваженого Центру технічного сервісу у Вашій зоні для запиту проведення попередньої 
перевірки. Наш спеціаліст-технік перевірить загальний стан приладу і його готовність до експлуатації, виконає усі необхідні настройки та 
регулювання, а також проведе з Вами відповідний інструктаж щодо правильного використання генератора.
Радимо Вам у разі необхідності втручання для ремонту або планового технічного обслуговування  завжди звертатися до уповноважених Центрів 
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Загальні рекомендації
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Sayın Müşterimiz;

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas 
Müşterisi olmanız sıfatıyla, kazanınızın devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Müteakip sayfaları dikkatlice okuyun: buradan uyulduğu takdirde Immergas ürününden memnuniyetinizi onaylayacak ürünün doğru 
kullanımı hakkında bir çok öneri bulabilirisiniz.
Cihazınızın ilk kullanımındaki başlangıç denetimi için zaman kaybetmeksizin bölgenizde bulunan Yetkili Teknik Servis Merkezine müracaat edin. Teknik 
elemanımız sağlıklı çalışma şartlarını denetleyecek ve gerekli ayarlar ile kalibrasyonları yaparak, cihazın kullanımı konusunda Sizlere bilgi verecektir.
Her türlü olağan bakım için Immergas Yetkili Teknik Servislerine müracaat edin: sahip oldukları orijinal parçalar ve doğrudan imalatçı tarafından sağlanan 
özel eğitimleri ile hizmetinizde olacaklardır.

Genel uyarılar

Bütün Immergas ürünleri uygun nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir.
Ürün, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.
Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve cihazın 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 sınırlama çerçevesinde tasarlanmalıdır. Montaj ve bakım işlemlerinin, 
yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretici firma talimatları doğrultusunda tesisat sektöründe yeterli teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye 
sahip uzman yetkili personel tarafından yapılması gerekmektedir.
Cihazın ve/veya Immergas üretimi olan parça, aksesuar, kit ve donanımların hatalı montaj veya kurulumu, kişi, hayvan veya nesnelerde önceden tahmin 
edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir kurulum için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.
Cihazın bakım işlemlerinin yetkili ve uzman teknik personel tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, Immergas Yetkili Teknik Servis Merkezleri bu konuda 
kalite ve profesyonelliği hususunda bir teminat teşkil etmektedirler.
Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalı kullanıma 
girmekte ve tehlike teşkil etmektedir.
Montaj, kullanım veya bakım işlemleri esnasında, yürürlükteki yasal düzenlemelere veya standartlar ile işbu kitapçıkta yer alan bilgilere (ve Üretici tarafından 
sunulan bilgi ve talimatlara) riayet edilmemesinden ötürü oluşabilecek hatalardan dolayı Üretici firmanın ne sözleşme kapsamı ne de sözleşme harici herhangi 
bir sorumluluğu olmayacağı gibi cihazın garantisinin geçerliliği sona erer.
Gazlı ısıtma cihazlarının montajı konusundaki yasal düzenlemeler hususunda daha detaylı bilgiyi bölgenizdeki yetkili/sorumlu gaz kuruluşlarından (örneğin 
web sitesi adreslerinden) öğrenebilirsiniz.

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.

Apreciado Cliente,
Felicitaciones por haber elegido un producto Immergas de alta calidad, que le garantiza muchos años de seguridad y bienestar. 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: le brindará sugerencias útiles sobre el correcto uso del dispositivo, si las cumple, estará totalmente satisfecho con el producto 
que le brinda Immergas. Diríjase ya a su Centro Autorizado de Asistencia Técnica más cercano para pedir la prueba inicial de funcionamiento. Nuestro 
técnico controlará el funcionamiento, efectuará las regulaciones necesarias y le mostrará cómo utilizar el generador. Para cualquier necesidad de intervención 
o mantenimiento ordinario, diríjase a los Centros Autorizados Immergas: los cuales disponen de los componentes originales y del personal cualificado, puesto 
a su disposición directamente por el fabricante.

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

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 авторизированную сервисную службу, всегда готовую обеспечить 
постоянную и эффективную работу Вашего бойлера. Внимательно прочитайте нижеследующие страницы: вы сможете найти в них полезные 
советы по работе агрегата, соблюдение которых только увеличит у вас чувство удовлетворения от приобретения котла фирмы Immergas.
Рекомендуем вам своевременно обратиться в свой местный Авторизированный Сервисный центр для проверки правильности первоначального 
функционирования агрегата. Наш специалист проверит правильность функционирования, произведёт необходимые регулировки и покажет 
Вам как правильно эксплуатировать агрегат.
При необходимости проведения ремонта и планового техобслуживания, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры компании Immergas; 
они располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей 
фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

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

Изделие не предназначено для стран ЕС

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.
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они располагают оригинальными комплектующими и персоналом, прошедшим специальную подготовку под руководством представителей 
фирмы производителя.

Общие указания по технике безопасности

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

Изделие не предназначено для стран ЕС

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.

Уважаемый клиент,
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Ненадлежащий монтаж и установка агрегата и/или его компонентов, принадлежностей, комплектов и устройств Immergas может вызвать 
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в этом смысле является гарантией квалификации и профессионализма.
Агрегат должен использоваться исключительно по тому назначению, для которого он предназначен. Любое прочее использование следует 
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לקוח יקר,
ברכותינו על הבחירה במוצר איכותי של Immergas, המסוגל להבטיח הנאה ובטיחות לאורך זמן. כלקוח של Immergas, תוכל גם לסמוך על שירות לקוחות מוסמך, 
ערוך ומעודכן, שנועד להבטיח את היעילות המתמשכת של הדוד שלך. קרא בעיון את הדפים הבאים: תוכל להפיק מהם המלצות שימושיות בנוגע לשימוש נכון 
במכשיר, המלצות אשר יבטיחו את שביעות רצונך מהמוצר של Immergas. פנה אל מרכז השירות המוסמך שלנו בהקדם לבקשת הכנה של המוצר. הטכנאי שלנו 
יוודא את תנאי התפקוד המתאימים, יבצע את הכיולים הנחוצים וידגים לך את השימוש הנכון בגנרטור. בכל צורך בהתערבות או תחזוקה שוטפת מצידנו, פנה אל 

המרכזים המוסמכים של Immergas: במרכזים אלה יש חלקי חילוף והם מקבלים הוראות ישירות מהיצרן.

המלצות כלליות
מדריך זה מהווה חלק בלתי נפרד וחיוני מהמוצר ויש למסור אותו למשתמש חדש גם במקרה של העברת הבעלות על המוצר. יש לשמור עליו היטב ולהיוועץ בו 
בתשומת לב, משום שכל האזהרות מספקות הנחיות בטיחות חשובות לשלבי ההתקנה, השימוש והתחזוקה. בהתאם לחוק החל, על תכנון המערכות להתבצע על 
ידי אנשי מקצוע מוסמכים, במסגרת המגבלות שנקבעו בחוק למידות. יש לבצע את ההתקנה והתחזוקה בהתאם לחוק החל, להוראות היצרן ועל ידי איש מקצוע 
מוסמך, כלומר איש מקצוע ייעודי עם כישורים טכניים ספציפיים בתחום ציוד זה, כפי שנקבע בחוק. התקנה שגויה עלולה לגרום לפציעה לבני אדם ובעלי חיים ולנזק 
לחפצים; היצרן לא יישא באחריות לכך. תחזוקת המוצר תבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. שירות הלקוחות המוסמך של Immergas מבטיח לך שתקבל את 
השירות מצוות מוסמך ומקצועי. יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרות שלשמן הוא נועד במפורש. כל שימוש אחר ייחשב כשימוש בלתי ראוי ולכן עלול להיות מסוכן. 
במקרה של תקלה בזמן ההתקנה, השימוש והתחזוקה, כתוצאה מאי ציות לחוקים הטכניים החלים, אמות המידה או ההוראות המופיעות במדריך זה )או שסופקו על 
ידי היצרן בכל דרך אחרת(, היצרן משוחרר מכל חבות חוזית או חוץ-חוזית בגין כל נזק שהוא, והאחריות על המכשיר בטלה ומבוטלת. למידע נוסף בנוגע להוראות 

www.immergas.com :בכתובת הבאה Immergas החוק והתקינה בקשר להתקנת גנרטורי חימום בגז, היוועץ באתר של

היצרן מתנערת מכל אחריות לבעיות הנובעות מטעויות דפוס או שעתוק, ושומרת לעצמה את הזכותלעדכןאת העלונים / חוברות הטכניים והמסחריים שלה ללא 
הודעה מוקדמת.

המוצר אינו מיועד לארצות הקהיליה האירופית

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali proizvod preduzeća Immergas visokog kvaliteta koji je u stanju da Vam na duùe vreme obezbedi dobrostanje i sigurnost. 
Kao klijent preduzeća Immergas možete u svakom trenutku da se oslonite na naš ovlašćeni Centar za tehničku podršku koji je stalno u koraku sa novim 
saznanjima da bi garantovao konstantnu efikasnost vašeg kotla. Pažljivo pročitajte sledeće stranice: dobićete korisne savete za pravilno korišćenje aparata a 
poštovanje istog će potvrditi vaše zadovoljstvo proizvodom Immmergas.
Na vreme se obratite našem Ovlašćenom Servisnom Centru u Vašoj zoni da biste obavili početnu kontrolu rada. Naš će tehničar proveriti uslove rada, obaviti 
potrebno kalibrisanje i ilustrovati pravilno korišćenje generatora.
U slučaju potrebe za redovnim intervencijama održavanja, obratite se Ovlašćenim Centrima preduzeća Immergas: oni raspolažu originalnim rezervnim 
delovima i specifičnom spremom koju su dobili direktno od proizvođača.

Opšta upozorenja
Svi proizvodi Immergas su zaštićeni odgovarajućim pakovanjem za vreme transporta.
Material se mora čuvati na suvom mestu, zaštićenom od vremenskih nepogoda. 
Knjižica sa uputstvima predstavlja neraskidivi i osnovni deo proizvoda pa se zato mora predati novim korisniku čak i u slučaju prenosa vlasništva ili preuzimanja.
Ona se mora pažljivo čuvati i konsultovati budući da upozorenja u njoj daju važne indikacije o bezbednosti u fazama instalacije, korišćenja i održavanja.
Ovo uputstvo sadrži tehničke informacije koje se odnose na instalaciju i montažu Immergas kotlova. Što se tiče ostalih tema vezanih za instaliranje samog 
kotla (kao što je obezbeživanje sigurnosti na radu, očuvanje životne sredine, sprečavanje povreda na radu) neophodno je poštovati važeće zakonske odredbe 
i propise i pridržavati se pravila dobre radne prakse. 
Prema postojećim zakonima sistemi mora biti dizajnirani od strane ovlašćenih profesionalaca, u okviru dimenzija i ograničenja utvrđenim zakonom. 
Instalacija i održavanje se moraju obavljati u skladu sa važećim propisima i prateći uputstva proizvođača. Takođe, instalaciju mora vršiti osposobljeno odnosno 
kvalifikovano osoblje što znači da ono mora posedovati odgovarajuće specifično znanje iz oblasti instalacija grejnih sistema kao što je predviđeno zakonom. 
Neodgovarajuća instalacija ili montaža ovog uređaja i/ili njegovih delova, dodataka, opreme i dodatnih uređaja Immergas-a može dovesti do pojavljivanja 
problema koje je nemoguće predvideti ranije i koji mogu naneti štetu osobama, životinjama i stvarima. Za pravilnu montažu i instalaciju ovog proizvoda 
obavezno pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i instalaciju koja su uz njega priložena. 
Održavanje mora obavljati osposobljeno tehničko osoblje i u tom smislu Tehnički servis Immergas-a predstavlja garanciju kvalifikacije i profesionalnosti.
Aparat mora da se koristi samo u svrhu za koju je namenjen. Svaka druga upotreba se smatra neprikladnom i zato potencijalno opasnom. 
U slučaju grešaka prilikom instalacije, rada ili održavanja zbog nepridržavanja tehničkih propisa na snazi, pravilnika ili uputstava iz ovog priručnika (ili 
onih koje u svakom slučaju prilaže proizvođač), isključuje se bilo koja ugovorna ili neugovorna odgovornost proizvođača za eventualnu štetu i neće važiti 
garancija koja se odnosi na aparat. 
Za više informacija o zakonskim odredbama koje se odnose na instaliranje na gas generatora toplote , konsultujte Immergas sajt na sledećoj adresi : www.
immergas.com

Proizvođač odbacuje svaku odgovornost koja je posledica štamparskih grešaka ili prepisa i ostavlja sebi na pravo da unese izmene u tehničke i komercijalne 
brošure bez prethodnog obaveštenja.

Proizvod nije namenjen zemljama EU

ძვირფასო მომხმარებელო,
გილოცავთ საუკეთესო ხარისხის Immergas პროდუქტის შეძენას, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდით უზრუნველგყოფთ კომფორტითა და უსაფრთხოებით. 
როგორც Immergas-ის კლიენტს, თქვენ ასევე გეკუთვნით კვალიფიციური მომსახურება გაყიდვის შემდგომ პერიოდში, თქვენი ბოილერის მუდმივი 
ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად. ყურადღებით წაიკითხეთ შემდეგი გვერდები: იქ იპოვით მოწყობილობის მუშაობათან დაკავშირებულ სასარგებლო 
რჩევებს, რომელთა დაცვა უზრუნველყოფს Immergas პროდუქტით სიამოვნების მიღებას.  ყოველგვარი ჩარევის და რეგულარული ტექმომსახურებისთვის 
გთხოვთ, დაუკავშირდეთ Immergas ავტორიზებულ წარმომადგენლობას: მათ აქვთ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები და უშუალოდ მწარმოებლის მიერ 
მომზადებული ტექნიკური თანამშრომლები.

ზოგადი რეკომენდაციები
წინამდებარე ინსტრუქცია წარმოადგენს პროდუქტის განუყოფელ და მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც მოწყობილობის გადაცემის შემთხვევაში ასევე 
უნდა გადაეცეს ახალ მომხმარებელს. აუცილებელია ინსტრუქციის შენახვა და ყურადღებით შესწავლა, რადგან მასში წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი 
გამაფრთხილებელი ინფორმაცია უსაფრთხოების საკითხების შესახებ მოწყობილობის დამონტაჟების, ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების 
ეტაპებზე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მოცემული სისტემები უნდა დაპროექტირდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ, კანონით 
დაშვებულ ფარგლებში. მოწყობილობის მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება უნდა შესრულდეს მოქმედი ნორმების, მწარმოებლის ინსტრუქციის, 
კვალიფიციური სპეციალისტების და სპეციალური ტექნიკური ცოდნის მქონე პერსონალის მითითებების შესაბამისად, როგორც გათვალისწინებულია 
კანონით. არასწორმა დამონტაჟებამ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანების და ცხოველების ტრავმირება და საგნების დაზიანება, რაზეც მწარმოებელი პასუხს 
არ აგებს. ტექნიკური მომსახურება უნდა შესრულდეს შესაბამისი ცოდნის მქონე ტექნიკური პერსონალის მიერ. Immergas-ის ავტორიზებული გაყიდვების 
შემდგომი მომსახურების ცენტრი იძლევა შესაბამისი კვალიფიკაციების და პროფესიონალიზმის გარანტიას. მოწყობილობა უნდა გამოყენებული იქნეს 
მხოლოდ იმ დანიშნულებით, რისთვისაც განკუთვნილია. სხვა მიზნით გამოყენება არასწორ ექსპლუატაციად ითვლება და, შესაბამისად, შეიძლება 
სახიფათო იყოს. მონტაჟის, ექსპლუატაციის და ტექნიკური მომსახურების დროს ისეთი შეცდომების წარმოშობის შემთხვევაში, რომლებიც გამოწვეულია 
მოქმედი ტექნიკური კანონმდებლობის, სტანდარტების ან ამ სახელმძღვანელოს ინსტრუქციის (ან მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინსტრუქციის) 
დაუცველობით, მწარმოებელი არ აგებს პასუხს მიყენებულ ზიანზე, და მოწყობილობის გარანტია ბათილდება. 

პპპპპპპპ პპ პპპპ პპპპპპპპპპპ პპპპპპპპპპპპ პპპპპპპპპპპპპ

პპპპპპპპპპპ პპ პპპპპ პპპპპპპპპპპპპპპპ პპპპპპპ პპ პპპპპპპპპპპპპ პპპპპპპპპპ პპპპ,პპპპპპპ პპპპპპპ პპპპპპპ პპპპპპპპპ პპ 
პპპპპპპპპპ პპპპპპპპპ  პპპპპპპპ პპპპპპპპპპ პპპპპპპპ პპპპპპპპპ პპპპპპპპპპპპ პპპპპპ.

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. Lire avec attention les pages suivantes: vous pourrez trouvez des suggestions utiles sur l’utilisation correcte de l’appareil, et le respect confirmera 
votre satisfaction pour le produit Immergas.
Contacter les Centres Autorisés Immergas pour les éventuelles nécessités d’intervention et d’entretien ordinaire. ceux-ci disposent de composants d’origine et 
vantent une préparation spécifique soignée directement par le fabricant.

Avertissements généraux
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.

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.

Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses, dont le fabricant n’est pas responsable.

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

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 kombi qazanının davamlı səmərəliliyinə zəmanət verilməsi üçün xüsusi hazırlıqlı və yenilənmiş 
keyfiyyətli satış-sonrası xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz.  Bizim texniki işçilər avadanlığın düzgün istifadə şəraitinin olmasını təsdiq edəcək, müvafiq 
sazlama həyata keçirəcək və generatordan düzgün istifadə yollarını göstərəcəkdir. Hər hansı müdaxilə və ya adi texniki təmirlə bağlı Immergasın 
Səlahiyyətli Mərkəzləri ilə əlaqə saxlayın: onlarda orijinal ehtiyat hissələri və istehsalçının xüsusi hazırlıq təlimatları vardır.

Ümumi məsləhətlər
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 ki, burada verilən bütün xəbərdarlıqlar avadanlığın quraşdırılma, istifadə və texniki təmir 
mərhələləri üçün mühüm təhlükəsizlik göstəricisilərini təmin edir. Qüvvədə olan qanunlara əsasən sistemlər ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən qanunla 
müəyyən edilmiş ölçü hədləri çərçivəsində layihələndirilməlidir. Quraşdırılma və texniki xidmət qüvvədə olan qaydalara və istehsalçının təlimatlarına 
əsasən xüsusi texniki bilikləri olan peşəkar ixtisaslı işçilər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Yalnış quraşdırma insan və heyvanlara xəsarət yetirə və 
obyektləri zədələyə bilər. Texniki Xidmət xüsusi hazırlıqlı 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 بعانية ألنها تحتوي عىل معلومات هامة حول االستخدام الصحيح لغاليتك، عىل أن تراعي جميع التعليامت ألقىص استفادة من منتجات

اتصل بأحد مراكز الخدمة املحلية املعتمدة يف أرسع وقت ممكن لطلب االختبار األويل. سوف يتحقق فنيونا من التشغيل الصحيح، قم بعمل الضوابط الالزمة وسوف يبني لك كيف 
تستخدم الجهاز عىل نحو صحيح. 

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 
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. 
الرتكيب والصيانة يجب القيام بهام امتثاال بالضوابط الحالية طبقا لتعليامت املستخدم وبواسطة عاملني مؤهلني لديهم الخربة الفنية املتخصصة يف قطاع نظم التدفئة. 

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.
ميكن أن يسبب الرتكيب غري السليم يف أرضار وخسائر لألشخاص والحيوانات واألشياء، وتخيل الرشكة الصانعة أية مسئولية لها عن الفشل يف مراعاة التعليامت واملعايري القياسية. 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. 

www.immergas.com :عىل شبكة اإلنرتنت Immergas ملزيد من املعلومات التي تتعلق برتكيب مولدات الحرارة بالغاز، طالع موقع

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

UE منتج غير مخصص لدول االتحاد األوروبي
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BIPHO HEBIPHO

1 МОНТАЖ  
КОТЛА

1.1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДІ ПІД ЧАС 
МОНТАЖУ.

Котел Maior Eolo призначений виключно для 
настінного монтажу; він служить для опалення 
приміщень та виробництва гарячої сантехнічної 
води для побутових потреб, тощо.
Місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наст упні дії  (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно технічних нормативів та 

привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи поточне, 

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

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

В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався 
доступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно 
не призначений для підлогового монтажу (Мал. 
1-1).
При зміні типу монтажу змінюється також 
класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлений без 2 витяжних 
чопів та з верхнім покриттям. 

- Котел типу C ,  який встановлюється за 
допомог ою  кон це н т ри ч н и х  т р у б  а б о 
трубопроводів інших типів, передбачених для 
котлів з закритою камерою, для забору повітря 
і відведення димових газів.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Iммergas. Монтаж має виконуватися 
у відповідності зі  стандартами, чинним 
законодавством і з дотриманням місцевих 
вимог. Монтаж котла Maior Eolo , який працює 
на зрідженому нафтовому газі – пропані, бутані 
(GPL), має відповідати нормам для типів газу 
з в’язкістю, яка перевищує в’язкість повітря 
(в якості приклада, інформація в якому не 
вважатиметься вичерпною, нагадуємо про те, 
що забороняється монтаж газового обладнання 
у приміщеннях, чий рівень підлоги не перевищує 
середній рівень зовні у сільській місцевості). 
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Перш ніж установити агрегат, необхідно 
перевірити його цілісність; у разі сумнівів негайно 
зверніться до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо..) вважаються джерелами небезпеки, тому 
слід видалити їх у місця, недоступні для дітей. 
Якщо агрегат встановлюється всередині або між 
меблями, необхідно залишити достатній простір 
для звичайного технічного обслуговування; 
рекомендується залишити 3 см від корпусу котла 
до вертикальних стінок меблів. Зверху та знизу 
котла має залишитися простір для проведення 
операцій з водопровідних підключень та 
під’єднання димових труб.
Біля агрегату не повинні знаходитися ніякі 
легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо).
Не рекомендується встановлювати попід котлом 
електропобутову техніку, тому що їй може бути 
спричинене ушкодження через спрацювання 
запобіжного клапану (якщо він не під’єднаний 
як слід до зливної лійки), або у випадку витоків 
з гідравлічних фітінгів; якщо таке небажане 
встановлення все ж станеться, виробник відхиляє 
будь-яку відповідальність за збитки, спричинені 
електропобутовим приладам.
У разі порушень в роботі,  поломок або 
неефективної роботи необхідно вимкнути 
агрегат та звернутися до уповноваженого 
фахівця (наприклад, у Сервісний Технічний 
Центр Iммergas, де Вам нададуть кваліфіковану 
допомогу або  забезпечать оригінальні запасні 
частини). Тому не намагайтеся ремонтувати або 
проводити будь-які операції на котлі самостійно. 
Недотримання цих вимог накладає персональну 
відповідальність на власника котла та позбавляє 
його гарантії на котел.

• Правила монтажу:
 - цей котел може встановлюватися зовні у 

частково захищеному місці. Під частково 
захищеним місцем вважається таке місце, де 
котел не підпадає під пряму дію атмосферних 
агентів та їх проникнення всередину (дощу, 
снігу, граду, тощо.).

 - Забороняється вс тановлювати котел 
всередині приміщень з вибухонебезпечною 
атмосферою (наприклад: гаражі, боксові 
гаражі), де застосовуються апарати, працюючі 
на газі з відповідними димовими каналами, 
трубопроводи для відведення димових газів і 
трубопроводи для всмоктування повітря для 
горіння.

 - Також забороняється встановлювати 
котли в приміщеннях, які належать до 
місць загального використання у будівлях 
і кондомініумах, наприклад, у під’їздах 

будівлі, підвалах, переходах, міжповерхових 
перекриттях, стрихах, запасних аварійних 
виходах, тощо. Вони мають встановлюватися 
всередині технічних приміщень у кожній 
квартирі та бути доступними тільки для 
користувачів (як технічні приміщення, 
так і  апарати мають відповідати та 
встановлюватися згідно до протипожежного 
чинного законодавства).

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Д ю б е л і  ( с т а н д а р т н е  п о с т а ч а н н я ) 
використовуються виключно для закріплення 
котла до стіни при наявності утримуючої 
скоби або кріпильного шаблону; вони гарантують 
надійне утримання котла тільки, якщо правильно 
вставлені (за технічними правилами) в стіни 
з суцільної або напівсуцільної цегли. Якщо 
стіни виконані з цегли або блоків з отворами, 
переділів обмеженої статичності, або, в будь-
якому разі, з іншими типами кладки відносно 
до вказаних, необхідно попередньо зробити 
статичну перевірку навантажувальної здатності.

Примітка: гвинти для дюбелю з шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній 
упаковці, мають використовуватися виключно 
для закріплення відповідної скоби до стіни.

Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опалення, 
яка відповідає їх характеристикам та потужності.
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неефективної роботи необхідно вимкнути 
агрегат та звернутися до уповноваженого 
фахівця (наприклад, у Сервісний Технічний 
Центр Iммergas, де Вам нададуть кваліфіковану 
допомогу або  забезпечать оригінальні запасні 
частини). Тому не намагайтеся ремонтувати або 
проводити будь-які операції на котлі самостійно. 
Недотримання цих вимог накладає персональну 
відповідальність на власника котла та позбавляє 
його гарантії на котел.

• Правила монтажу:
 - цей котел може встановлюватися зовні у 

частково захищеному місці. Під частково 
захищеним місцем вважається таке місце, де 
котел не підпадає під пряму дію атмосферних 
агентів та їх проникнення всередину (дощу, 
снігу, граду, тощо.).

 - Забороняється вс тановлювати котел 
всередині приміщень з вибухонебезпечною 
атмосферою (наприклад: гаражі, боксові 
гаражі), де застосовуються апарати, працюючі 
на газі з відповідними димовими каналами, 
трубопроводи для відведення димових газів і 
трубопроводи для всмоктування повітря для 
горіння.

 - Також забороняється встановлювати 
котли в приміщеннях, які належать до 
місць загального використання у будівлях 
і кондомініумах, наприклад, у під’їздах 

будівлі, підвалах, переходах, міжповерхових 
перекриттях, стрихах, запасних аварійних 
виходах, тощо. Вони мають встановлюватися 
всередині технічних приміщень у кожній 
квартирі та бути доступними тільки для 
користувачів (як технічні приміщення, 
так і  апарати мають відповідати та 
встановлюватися згідно до протипожежного 
чинного законодавства).

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Д ю б е л і  ( с т а н д а р т н е  п о с т а ч а н н я ) 
використовуються виключно для закріплення 
котла до стіни при наявності утримуючої 
скоби або кріпильного шаблону; вони гарантують 
надійне утримання котла тільки, якщо правильно 
вставлені (за технічними правилами) в стіни 
з суцільної або напівсуцільної цегли. Якщо 
стіни виконані з цегли або блоків з отворами, 
переділів обмеженої статичності, або, в будь-
якому разі, з іншими типами кладки відносно 
до вказаних, необхідно попередньо зробити 
статичну перевірку навантажувальної здатності.

Примітка: гвинти для дюбелю з шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній 
упаковці, мають використовуватися виключно 
для закріплення відповідної скоби до стіни.

Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опалення, 
яка відповідає їх характеристикам та потужності.
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BIPHO HEBIPHO

1 МОНТАЖ  
КОТЛА

1.1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДІ ПІД ЧАС 
МОНТАЖУ.

Котел Maior Eolo призначений виключно для 
настінного монтажу; він служить для опалення 
приміщень та виробництва гарячої сантехнічної 
води для побутових потреб, тощо.
Місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наст упні дії  (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно технічних нормативів та 

привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи поточне, 

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

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

В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався 
доступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно 
не призначений для підлогового монтажу (Мал. 
1-1).
При зміні типу монтажу змінюється також 
класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлений без 2 витяжних 
чопів та з верхнім покриттям. 

- Котел типу C ,  який встановлюється за 
допомог ою  кон це н т ри ч н и х  т р у б  а б о 
трубопроводів інших типів, передбачених для 
котлів з закритою камерою, для забору повітря 
і відведення димових газів.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Iммergas. Монтаж має виконуватися 
у відповідності зі  стандартами, чинним 
законодавством і з дотриманням місцевих 
вимог. Монтаж котла Maior Eolo , який працює 
на зрідженому нафтовому газі – пропані, бутані 
(GPL), має відповідати нормам для типів газу 
з в’язкістю, яка перевищує в’язкість повітря 
(в якості приклада, інформація в якому не 
вважатиметься вичерпною, нагадуємо про те, 
що забороняється монтаж газового обладнання 
у приміщеннях, чий рівень підлоги не перевищує 
середній рівень зовні у сільській місцевості). 
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Перш ніж установити агрегат, необхідно 
перевірити його цілісність; у разі сумнівів негайно 
зверніться до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо..) вважаються джерелами небезпеки, тому 
слід видалити їх у місця, недоступні для дітей. 
Якщо агрегат встановлюється всередині або між 
меблями, необхідно залишити достатній простір 
для звичайного технічного обслуговування; 
рекомендується залишити 3 см від корпусу котла 
до вертикальних стінок меблів. Зверху та знизу 
котла має залишитися простір для проведення 
операцій з водопровідних підключень та 
під’єднання димових труб.
Біля агрегату не повинні знаходитися ніякі 
легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо).
Не рекомендується встановлювати попід котлом 
електропобутову техніку, тому що їй може бути 
спричинене ушкодження через спрацювання 
запобіжного клапану (якщо він не під’єднаний 
як слід до зливної лійки), або у випадку витоків 
з гідравлічних фітінгів; якщо таке небажане 
встановлення все ж станеться, виробник відхиляє 
будь-яку відповідальність за збитки, спричинені 
електропобутовим приладам.
У разі порушень в роботі,  поломок або 
неефективної роботи необхідно вимкнути 
агрегат та звернутися до уповноваженого 
фахівця (наприклад, у Сервісний Технічний 
Центр Iммergas, де Вам нададуть кваліфіковану 
допомогу або  забезпечать оригінальні запасні 
частини). Тому не намагайтеся ремонтувати або 
проводити будь-які операції на котлі самостійно. 
Недотримання цих вимог накладає персональну 
відповідальність на власника котла та позбавляє 
його гарантії на котел.

• Правила монтажу:
 - цей котел може встановлюватися зовні у 

частково захищеному місці. Під частково 
захищеним місцем вважається таке місце, де 
котел не підпадає під пряму дію атмосферних 
агентів та їх проникнення всередину (дощу, 
снігу, граду, тощо.).

 - Забороняється вс тановлювати котел 
всередині приміщень з вибухонебезпечною 
атмосферою (наприклад: гаражі, боксові 
гаражі), де застосовуються апарати, працюючі 
на газі з відповідними димовими каналами, 
трубопроводи для відведення димових газів і 
трубопроводи для всмоктування повітря для 
горіння.

 - Також забороняється встановлювати 
котли в приміщеннях, які належать до 
місць загального використання у будівлях 
і кондомініумах, наприклад, у під’їздах 

будівлі, підвалах, переходах, міжповерхових 
перекриттях, стрихах, запасних аварійних 
виходах, тощо. Вони мають встановлюватися 
всередині технічних приміщень у кожній 
квартирі та бути доступними тільки для 
користувачів (як технічні приміщення, 
так і  апарати мають відповідати та 
встановлюватися згідно до протипожежного 
чинного законодавства).

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Д ю б е л і  ( с т а н д а р т н е  п о с т а ч а н н я ) 
використовуються виключно для закріплення 
котла до стіни при наявності утримуючої 
скоби або кріпильного шаблону; вони гарантують 
надійне утримання котла тільки, якщо правильно 
вставлені (за технічними правилами) в стіни 
з суцільної або напівсуцільної цегли. Якщо 
стіни виконані з цегли або блоків з отворами, 
переділів обмеженої статичності, або, в будь-
якому разі, з іншими типами кладки відносно 
до вказаних, необхідно попередньо зробити 
статичну перевірку навантажувальної здатності.

Примітка: гвинти для дюбелю з шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній 
упаковці, мають використовуватися виключно 
для закріплення відповідної скоби до стіни.

Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опалення, 
яка відповідає їх характеристикам та потужності.
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1 МОНТАЖ  
КОТЛА

1.1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДІ ПІД ЧАС 
МОНТАЖУ.

Котел Maior Eolo призначений виключно для 
настінного монтажу; він служить для опалення 
приміщень та виробництва гарячої сантехнічної 
води для побутових потреб, тощо.
Місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наст упні дії  (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно технічних нормативів та 

привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи поточне, 

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

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

В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався 
доступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно 
не призначений для підлогового монтажу (Мал. 
1-1).
При зміні типу монтажу змінюється також 
класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлений без 2 витяжних 
чопів та з верхнім покриттям. 

- Котел типу C ,  який встановлюється за 
допомог ою  кон це н т ри ч н и х  т р у б  а б о 
трубопроводів інших типів, передбачених для 
котлів з закритою камерою, для забору повітря 
і відведення димових газів.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Iммergas. Монтаж має виконуватися 
у відповідності зі  стандартами, чинним 
законодавством і з дотриманням місцевих 
вимог. Монтаж котла Maior Eolo , який працює 
на зрідженому нафтовому газі – пропані, бутані 
(GPL), має відповідати нормам для типів газу 
з в’язкістю, яка перевищує в’язкість повітря 
(в якості приклада, інформація в якому не 
вважатиметься вичерпною, нагадуємо про те, 
що забороняється монтаж газового обладнання 
у приміщеннях, чий рівень підлоги не перевищує 
середній рівень зовні у сільській місцевості). 
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Перш ніж установити агрегат, необхідно 
перевірити його цілісність; у разі сумнівів негайно 
зверніться до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо..) вважаються джерелами небезпеки, тому 
слід видалити їх у місця, недоступні для дітей. 
Якщо агрегат встановлюється всередині або між 
меблями, необхідно залишити достатній простір 
для звичайного технічного обслуговування; 
рекомендується залишити 3 см від корпусу котла 
до вертикальних стінок меблів. Зверху та знизу 
котла має залишитися простір для проведення 
операцій з водопровідних підключень та 
під’єднання димових труб.
Біля агрегату не повинні знаходитися ніякі 
легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо).
Не рекомендується встановлювати попід котлом 
електропобутову техніку, тому що їй може бути 
спричинене ушкодження через спрацювання 
запобіжного клапану (якщо він не під’єднаний 
як слід до зливної лійки), або у випадку витоків 
з гідравлічних фітінгів; якщо таке небажане 
встановлення все ж станеться, виробник відхиляє 
будь-яку відповідальність за збитки, спричинені 
електропобутовим приладам.
У разі порушень в роботі,  поломок або 
неефективної роботи необхідно вимкнути 
агрегат та звернутися до уповноваженого 
фахівця (наприклад, у Сервісний Технічний 
Центр Iммergas, де Вам нададуть кваліфіковану 
допомогу або  забезпечать оригінальні запасні 
частини). Тому не намагайтеся ремонтувати або 
проводити будь-які операції на котлі самостійно. 
Недотримання цих вимог накладає персональну 
відповідальність на власника котла та позбавляє 
його гарантії на котел.

• Правила монтажу:
 - цей котел може встановлюватися зовні у 

частково захищеному місці. Під частково 
захищеним місцем вважається таке місце, де 
котел не підпадає під пряму дію атмосферних 
агентів та їх проникнення всередину (дощу, 
снігу, граду, тощо.).

 - Забороняється вс тановлювати котел 
всередині приміщень з вибухонебезпечною 
атмосферою (наприклад: гаражі, боксові 
гаражі), де застосовуються апарати, працюючі 
на газі з відповідними димовими каналами, 
трубопроводи для відведення димових газів і 
трубопроводи для всмоктування повітря для 
горіння.

 - Також забороняється встановлювати 
котли в приміщеннях, які належать до 
місць загального використання у будівлях 
і кондомініумах, наприклад, у під’їздах 

будівлі, підвалах, переходах, міжповерхових 
перекриттях, стрихах, запасних аварійних 
виходах, тощо. Вони мають встановлюватися 
всередині технічних приміщень у кожній 
квартирі та бути доступними тільки для 
користувачів (як технічні приміщення, 
так і  апарати мають відповідати та 
встановлюватися згідно до протипожежного 
чинного законодавства).

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Д ю б е л і  ( с т а н д а р т н е  п о с т а ч а н н я ) 
використовуються виключно для закріплення 
котла до стіни при наявності утримуючої 
скоби або кріпильного шаблону; вони гарантують 
надійне утримання котла тільки, якщо правильно 
вставлені (за технічними правилами) в стіни 
з суцільної або напівсуцільної цегли. Якщо 
стіни виконані з цегли або блоків з отворами, 
переділів обмеженої статичності, або, в будь-
якому разі, з іншими типами кладки відносно 
до вказаних, необхідно попередньо зробити 
статичну перевірку навантажувальної здатності.

Примітка: гвинти для дюбелю з шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній 
упаковці, мають використовуватися виключно 
для закріплення відповідної скоби до стіни.

Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опалення, 
яка відповідає їх характеристикам та потужності.
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1 МОНТАЖ  
КОТЛА

1.1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДІ ПІД ЧАС 
МОНТАЖУ.

Котел Maior Eolo призначений виключно для 
настінного монтажу; він служить для опалення 
приміщень та виробництва гарячої сантехнічної 
води для побутових потреб, тощо.
Місце для установки пристрою та всього 
необхідного устаткування Immergas повинно 
відповідати усім вимогам (технічним та 
структурним), які б дозволяли виконувати 
наст упні дії  (завжди в умовах безпеки, 
ефективності та легкості доступу):
- установку (згідно технічних нормативів та 

привал чинного законодавства);
- технічне обслуговування (включаючи поточне, 

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

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

В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався 
доступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно 
не призначений для підлогового монтажу (Мал. 
1-1).
При зміні типу монтажу змінюється також 
класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлений без 2 витяжних 
чопів та з верхнім покриттям. 

- Котел типу C ,  який встановлюється за 
допомог ою  кон це н т ри ч н и х  т р у б  а б о 
трубопроводів інших типів, передбачених для 
котлів з закритою камерою, для забору повітря 
і відведення димових газів.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
уповноважений виконувати монтаж газових 
котлів Iммergas. Монтаж має виконуватися 
у відповідності зі  стандартами, чинним 
законодавством і з дотриманням місцевих 
вимог. Монтаж котла Maior Eolo , який працює 
на зрідженому нафтовому газі – пропані, бутані 
(GPL), має відповідати нормам для типів газу 
з в’язкістю, яка перевищує в’язкість повітря 
(в якості приклада, інформація в якому не 
вважатиметься вичерпною, нагадуємо про те, 
що забороняється монтаж газового обладнання 
у приміщеннях, чий рівень підлоги не перевищує 
середній рівень зовні у сільській місцевості). 
Увага: виробник не несе відповідальності 
за будь-які збитки, завдані котлами, 
демонтованими з інших систем, або за будь-
які невідповідності такого обладнання.

Перш ніж установити агрегат, необхідно 
перевірити його цілісність; у разі сумнівів негайно 
зверніться до постачальника. Елементи упаковки 
(скоби, цвяхи, пластикові пакети, пінопласти, 
тощо..) вважаються джерелами небезпеки, тому 
слід видалити їх у місця, недоступні для дітей. 
Якщо агрегат встановлюється всередині або між 
меблями, необхідно залишити достатній простір 
для звичайного технічного обслуговування; 
рекомендується залишити 3 см від корпусу котла 
до вертикальних стінок меблів. Зверху та знизу 
котла має залишитися простір для проведення 
операцій з водопровідних підключень та 
під’єднання димових труб.
Біля агрегату не повинні знаходитися ніякі 
легкозаймисті речі (папір, дрантя, пластик, 
полістирол, тощо).
Не рекомендується встановлювати попід котлом 
електропобутову техніку, тому що їй може бути 
спричинене ушкодження через спрацювання 
запобіжного клапану (якщо він не під’єднаний 
як слід до зливної лійки), або у випадку витоків 
з гідравлічних фітінгів; якщо таке небажане 
встановлення все ж станеться, виробник відхиляє 
будь-яку відповідальність за збитки, спричинені 
електропобутовим приладам.
У разі порушень в роботі,  поломок або 
неефективної роботи необхідно вимкнути 
агрегат та звернутися до уповноваженого 
фахівця (наприклад, у Сервісний Технічний 
Центр Iммergas, де Вам нададуть кваліфіковану 
допомогу або  забезпечать оригінальні запасні 
частини). Тому не намагайтеся ремонтувати або 
проводити будь-які операції на котлі самостійно. 
Недотримання цих вимог накладає персональну 
відповідальність на власника котла та позбавляє 
його гарантії на котел.

• Правила монтажу:
 - цей котел може встановлюватися зовні у 

частково захищеному місці. Під частково 
захищеним місцем вважається таке місце, де 
котел не підпадає під пряму дію атмосферних 
агентів та їх проникнення всередину (дощу, 
снігу, граду, тощо.).

 - Забороняється вс тановлювати котел 
всередині приміщень з вибухонебезпечною 
атмосферою (наприклад: гаражі, боксові 
гаражі), де застосовуються апарати, працюючі 
на газі з відповідними димовими каналами, 
трубопроводи для відведення димових газів і 
трубопроводи для всмоктування повітря для 
горіння.

 - Також забороняється встановлювати 
котли в приміщеннях, які належать до 
місць загального використання у будівлях 
і кондомініумах, наприклад, у під’їздах 

будівлі, підвалах, переходах, міжповерхових 
перекриттях, стрихах, запасних аварійних 
виходах, тощо. Вони мають встановлюватися 
всередині технічних приміщень у кожній 
квартирі та бути доступними тільки для 
користувачів (як технічні приміщення, 
так і  апарати мають відповідати та 
встановлюватися згідно до протипожежного 
чинного законодавства).

Увага: монтаж котла на стіні має гарантувати 
стійке та надійне його закріплення.
Д ю б е л і  ( с т а н д а р т н е  п о с т а ч а н н я ) 
використовуються виключно для закріплення 
котла до стіни при наявності утримуючої 
скоби або кріпильного шаблону; вони гарантують 
надійне утримання котла тільки, якщо правильно 
вставлені (за технічними правилами) в стіни 
з суцільної або напівсуцільної цегли. Якщо 
стіни виконані з цегли або блоків з отворами, 
переділів обмеженої статичності, або, в будь-
якому разі, з іншими типами кладки відносно 
до вказаних, необхідно попередньо зробити 
статичну перевірку навантажувальної здатності.

Примітка: гвинти для дюбелю з шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній 
упаковці, мають використовуватися виключно 
для закріплення відповідної скоби до стіни.

Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опалення, 
яка відповідає їх характеристикам та потужності.
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періодичне, планове, позапланове);
- демонтаж (до місця, передбаченого для 

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

В разі настінного монтажу стіна має бути гладкою 
без виступів або впадин, щоб забезпечувався 
доступ до задньої панелі котла. Котел абсолютно 
не призначений для підлогового монтажу (Мал. 
1-1).
При зміні типу монтажу змінюється також 
класифікація котла, а саме:

- Котел типу B22 встановлений без 2 витяжних 
чопів та з верхнім покриттям. 

- Котел типу C ,  який встановлюється за 
допомог ою  кон це н т ри ч н и х  т р у б  а б о 
трубопроводів інших типів, передбачених для 
котлів з закритою камерою, для забору повітря 
і відведення димових газів.

Тільки досвідчений та кваліфікований сантехник 
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законодавством і з дотриманням місцевих 
вимог. Монтаж котла Maior Eolo , який працює 
на зрідженому нафтовому газі – пропані, бутані 
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з в’язкістю, яка перевищує в’язкість повітря 
(в якості приклада, інформація в якому не 
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переділів обмеженої статичності, або, в будь-
якому разі, з іншими типами кладки відносно 
до вказаних, необхідно попередньо зробити 
статичну перевірку навантажувальної здатності.

Примітка: гвинти для дюбелю з шестикутною 
голівкою, які знаходяться в блістер ній 
упаковці, мають використовуватися виключно 
для закріплення відповідної скоби до стіни.

Ці котли використовуються для нагрівання води 
до температури нижче, ніж температура кипіння 
при атмосферному тиску.
Котли мають підключатися до системи опалення, 
яка відповідає їх характеристикам та потужності.
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1 KOMBININ  
KURULUMU

1.1 KURULUM UYARILARI.
Maior Eolo yalnızca duvara monte edilmek 
üzere tasarlanmıştır; ortam ısıtmak ve domestik 
kullanım amacıyla sıcak su üretmek ve benzer 
amaçlar için kullanılmalıdır.
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıda-
ki işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve 
kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik 
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);
- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 

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

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

Duvara montaj durumunda, duvar arka kısımdan 
erişime müsade etmek için düz, girinti ve 
çıkıntıdan yoksun olmalıdır  Kombiler, kesinlikle 
zemin ve temeller üzerine monte edilmek 
amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, 
şöyle ki:

- B22 tipi kombi eğer 2 aspirasyon tapasız ve üst 
kapak ile monte edildiyse.

- C tipi Kombi eğer hermetik kazanlı kombile-
rin hava aspirasyonu ve duman boşaltımı için 
öngörülen eşeksenli borular veya diğer tip 
kanallar kullanılarak kurulduysa.

Kesinlikle ve yalnızca mesleki açıdan yeterliliğe 
haiz ve Immergas gazlı cihaz montajına yetkili bir 
uzman tesisatçı tarafından uygulama yapılabilir. 
Montajın yürürlükteki yasal düzenlemelerle 
standartlara uygun olarak ve yerel kurallar ile 
teknik standartlara riayet edilerek yapılması 
gerekir. Maior Eolo kombinin LPG ile beslenmesi 
halinde gerekli montajında adı geçen havadaki 
yoğunluğu fazla olan gazlar konusundaki yöner-
gelere riayet edilmesi gerekmektedir (örnek sıfatı 
ile ve ayrıntıya girmeden hatırlatılır ki; belirtilen 
gazlar ile beslenen tesisatların montajlarının 
taban ebatlarının ortalama bahçe dış yüzey 
ölçümünden daha düşük boyutlarda olduğu 
mekanlara yapılması yasaklanmıştır).
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 mobilya 
içerisine veyahut da mobilyalar arasına monte 
edilmesi halinde olağan bakım müdahaleleri 
için gerekli mesafelerin bırakılması gerekir; bu 
nedenle de kombinin dış cidarları ile mobilya 
kesiti arasında asgari 3 cm mesafe bırakılması 
tavsiye olunur. Kombinin montajı esnasında alt 
ve üst kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları 
için boşluk bırakılması gerekmektedir.
Cihazın yakınında hiç bir yanıcı madde 
bulunmamalıdır (kağıt, toz bezi, plastik, poli-
sitirol, vs.).
Ev elektronik eşyaları, güvenlik valfı müdaha-
leleri esnasında (eğer boşaltma hunisi olması 
gerektiği gibi yönlendirilmediyse) veyahut 
hidrolik bağlantı sızdırmaları halinde hasara 
maruz kalabileceklerinden dolayı kombi altına 
yerleştirilmemeleri tavsiye edilir aksi takdirde 
üretici firma, ev elektronik eşyalarının olası 
hasarlarından sorumlu tutulamaz.
Normalin dışında bir çalışma, arıza veyahut 
da sağlıksız bir durum olması halinde cihazın 
devredışı bırakılması ve yetkili teknik personele 
baş vurulması gerekir (örneğin, gerek orijinal 
yedek parça ve gerekse teknik bilgi konularında 
yeterli bilgi ve birikime sahip İmmergas yetkili 
Teknik Servisi). Bu nedenle hiçbir tamirat 
teşebbüsü veya müdahalede bulunulmamalıdır. 
Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmemesi 
kişisel sorumlulukların üstlenilerek garanti 
kapsamının sona ermesi sonucunu doğurur.

• Kurulum talimatları:
 - bu kombi, kısmen korunaklı dış mekanla-

ra monte edilebilir. Kısmen korunan yer, 
kombinin diretk atmosferik koşullarına 
(yağmur, kar, dolu, vs.) maruz bırakılmadığı 
yer anlamındadır.

 - Kombinin kurulumunun yangın tehlikesi 
olan (örneğin: oto tamircisi, kulübe), gazlı 
cihazların ve ilgili duman bacalarının, 
duman tahliye kanalları ve yakıt hava çekiş 
kanallarının bulunduğu yerlerde yapılması 
yasaktır.

 - Ayrıca kurulumun müşterek kullanımlı 
binaların merdiven, kantin, hol, tavan arası, 
çatı altı, acil çıkış kapıları, vs. gibi ortak 
alanlarını oluşturan lokal/alan benzeri yerlere 
yapılması eğer her bir taşınmaz birimin ilgili 
teknik boşluğuna yerleştirilmemiş ve sadece 
kullanıcı tarafından ulaşılabilir olmaması 
halinde yasaktır (gerek teknik boşluklar 
gerekse cihazlar yangın önleme normlarına 
riayet edilerek gerçekleştirilmiş olmalıdır).

Dikkat: kombinin duvara montajının cihazın 
sağlıklı çalışmasına mani olmayacak derecede 
sağlam ve sarsılmaz olarak yapılması ge-
rekmektedir.

Seride bulunan dübeller, şayet kombide askı 
aparatı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca 
duvara sabitlemede kullanılmalıdırlar; bunlar 
ancak dolu veyahut da yarı dolu tuğlalı bir du-
vara sağlıklı bir şekilde takılmış olmaları halinde 
(normal sağlıklı teknikler kullanılarak) sağlam 
bir tutuş sağlarlar. Delikli tuğla ile yapılmış du-
varlar, sınırlı statiğe sahip duvarlar veyahut da 
belirtilenlerden farklı duvarların olması halinde, 
destek sisteminin ön statik tetkikinin yapılması 
gereklidir.

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.
Kombi cihazlarının güç ve verim kapasitelerine 
uygun bir ısıtma tesisatına bağlanmış olmaları 
gerekir.
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1 INSTALACIÓN  
CALDERA

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN.
La caldera Maior Eolo ha sido concebida para 
instalaciones de pared; se debe utilizar para la 
calefacción de ambientes y la producción de 
agua caliente sanitaria para usos domésticos 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);

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

En el caso de instalaciones de pared, la misma 
debe tener una superficie lisa, es decir, sin 
salientes ni entrantes que dificulten el acceso 
desde la parte posterior. Estas calderas no han 
sido diseñadas para instalarse sobre bastidores 
ni 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 sin los 2 tapo-
nes de aspiración y con la cubierta superior.

- 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.

Los equipos de gas Immergas los deben instalar 
únicamente técnicos de calefacción cualificados. 
La instalación debe llevarse a cabo con arreglo 
a la legislación y normativas vigentes, respetan-
do las normas técnicas locales, según el buen 
quehacer profesional. En caso de alimentación 
con GLP, la instalación de la caldera Maior Eolo 
debe cumplir las reglas para gases cuya densidad 
es mayor a la del aire (meramente a título de 
ejemplo, no exhaustivo, se recuerda que están 
prohibidas las instalaciones alimentadas con 
los citados gases en locales cuyo nivel del suelo 
es inferior al nivel externo medio del campo).
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 fuentes de peligro. Si el equipo se encierra 
dentro o entre muebles hay que dejar un espa-
cio suficiente para el mantenimiento normal; 
por tanto, se recomienda dejar al menos 3 cm 
entre el revestimiento de la caldera y las paredes 
verticales del mueble. Por encima y por debajo 
de la caldera debe dejarse suficiente espacio para 
poder realizar las conexiones hidráulicas y las de 
los conductos de toma de aire y de evacuación 
de humos.
No deje ningún objeto inflamable (papel, trapos, 
plástico, poliestireno, etc.) cerca del aparato.
Se recomienda no colocar electrodomésticos 
bajo la caldera, pues podrían resultar dañados 
si interviene la válvula de seguridad (a menos 
que esté conectada al desagüe), o también en el 
caso de pérdidas de las conexiones hidráulicas; 
si no se respeta esta recomendación, el fabricante 
se eximirá de posibles daños causado a los elec-
trodomésticos.
En caso de anomalías, fallos o desperfectos, hay 
que desactivar la caldera y llamar a un técnico 
autorizado (por ejemplo, a un Centro de Asi-
stencia Técnica Immergas, que dispone de la 
debida capacitación profesional y de recambios 
originales). El usuario no debe llevar a cabo 
ninguna intervención o intento de reparación. El 
incumplimiento de estos requisitos por el usuario 
exime al fabricante de cualquier responsabilidad 
e invalida la garantía.
• Normas de instalación:
 - qesta caldera se puede instalar en exteriores 

en un lugar parcialmente protegido. Por 
lugar parcialmente protegido se entiende 
aquel en el que la caldera no esté 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.

 - Además se prohíbe la instalación en los 
locales/ambientes que constituyen las partes 
comunes del edificio, como por ejemplo esca-
leras, 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 (tanto los compartimientos técnicos 
como los aparatos se deben realizar e instalar 
de acuerdo con las normas para la prevención 
de incendios).

Atención: la instalación de la caldera en la 
pared debe garantizar un sostén estable y eficaz 
al generador.
Si con la caldera se han entregado una abrazadera 
de soporte o un escantillón de fijación, los tacos 
suministrados de serie se deben utilizar exclusi-
vamente para fijarla a la pared; pueden asegurar 
un sostén adecuado sólo si se introducen cor-
rectamente (según el buen quehacer profesional) 
en paredes construidas con ladrillos macizos o 
perforados. En caso de paredes de ladrillos o 
bloques huecos, tabiques de estatismo limitado, 
o de todas maneras, mamposterías diferentes a 
las indicadas, es necesario realizar una prueba 

de estabilidad preliminar del sistema de soporte.
Nota: los tornillos para tacos con cabeza hexa-
gonal presentes en el envase, se deben utilizar 
sólo para fijar la correspondiente abrazadera 
de soporte a la pared.

Estas calderas sirven para calentar agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica.
Deben ser conectadas a una instalación de cale-
facción adecuada a las prestaciones y a la potencia 
de las mismas.
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Maior Eolo был разработан как 
настенная установка; должны использоваться 
для обогрева помещений и производства 
горячей сантехнической воды для домашних 
и подобных целей.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

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

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

При установке на стену, стена должна быть 
гладкой, на ней должны отсутствовать 
выемки и углубления, преграждающие 
доступ к нижней панели. Данный бойлер не 
был разработан для установки на фундамент 
или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, используются 
различные типы бойлера, в частности:
- Бойлер типа B22 если установлен без 

двух заглушек на всасывании и с верхним 
кожухом.

- Бойлер типа C ,  если ус тановлен с 
использованием концентрических труб или 
других видов каналов, предусмотренных 
для котлов с герметичной камерой для 
всасывания воздуха и дымоудаления.

Только профессионально-квалифицированный 
гидравлик уполномочен устанавливать 
газовые аппараты Immergas. Установка 
должна быть пр оизв едена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства согласно 
местным техническим нормативным 
т р е б ов а ниям и  с огласно  о сновным 
указаниям техники. Установка бойлера 
Maior Eolo при оснащении СНГ, должна 
соответствовать нормам для газа, имеющего 
плотность, превышающую плотность 
воздуха (напоминаем в показательным 
порядке, но не в обязательном, что запрещена 
установка систем с вышеуказанным газам в 
помещениях, уровень пола которых, ниже 
внешнего среднего деревенского значения).

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности 
за урон, нанесённый котлами, снятыми с других 
установок, и за их несоответствие с другими 
приборами.
Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые 
пакеты, вспененный полиэстер, и т.д.) не 
должны быть оставлены рядом с детьми, 
так как являются источниками опасности. 
В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкаф или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства 
для норма льного техо б слу жив ания; 
рекомендуется оставлять не менее 3 см 
между кожухом бойлера и вертикальными 
панелями шкафа. Над бойлером должно быть 
оставлено пространство для позволения 
т е х о б с л у ж и в а н и я  г и д р а в л и ч е с к и х 
соединений и системы вывода выхлопных 
газов.
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспламеняющейся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под 
б ой лер ом дома шние элек т ри че ские 
приборы, так как они могут понести ущерб, 
в случае приведения в действие защитного 
клапана (если он предусмотрительно не 
подключён к сточной воронке), или в случае 
утечки гидравлических переходников; в 
противном случае, изготовитель не несёт 
ответственности, в случае урона, нанесённого 
электрическим приборам.
В случае неполадок, поломок или не 
налаженного функционирования, аппарат 
должен быть отключён, а также необходимо 
вызвать квалифицированного техника 
(например, техника Авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
подготовкой, и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.

Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям. 
 Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает 
гарантию оборудования.
• Нормы установки:
 - настоящий бойлер может быть установлен 

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

 - Запрещена установка в пожароопасных 
помещениях  (на пример:  г ар ажи, 
подземные автостоянки), приборов, 
работающих на газе и соответствующих 
дымовых каналов и воздухозаборников 
воздуха для сгорания. 

 - А т акже,  з апр ещена ус т ановка в 
помещениях/строениях для общего 
пользования, например, лестницы, 
подвал, подъезды, чердак, чердачный 
этаж, пожарные лестницы и т.д., если не 
установлены в специальных технических 
отсеках ,  прина длежащих каж дой 
отдельной жилищной единице, доступ 
к которым, имеет только пользователь 
(как технические отсеки, так и приборы 
должны быть выполнены и установлены 
в соответствии с нормами пожарной 
безопасности).

Внимание: Установка бойлера на стену, 
должна гарантировать его надёжную 
поддержку и эффективность.
Пробки (входящие в серийное оснащение), в том 
случае если в наличие имеются опорная скоба или 
шаблон крепления, поставленные вместе с бойлером, 
используются только для установки бойлера на 
стену; могут гарантировать должную опору только 
в том случае, если правильно введены (согласно 
правилам хорошей техники) на 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 
кладкой, необходимо произвести предварительную 
статическую проверку опорной системы.
П р и м е ч а н и е :  б о л т ы  д л я  п р о б о к  с 
шестиугольными головками в блистерной 
у п а к о в к е ,  п р е д н а з н ач е н ы  т о л ь к о  д л я 
фиксирования скобы на стену.
Бойлеры данного типа служат для нагрева 
воды при атмосферном давлении до 
температуры, меньшей точки кипения.
Должны быть подключены к соответствующей 
системе отопления их производительности и 
мощности.
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Maior Eolo был разработан как 
настенная установка; должны использоваться 
для обогрева помещений и производства 
горячей сантехнической воды для домашних 
и подобных целей.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

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

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

При установке на стену, стена должна быть 
гладкой, на ней должны отсутствовать 
выемки и углубления, преграждающие 
доступ к нижней панели. Данный бойлер не 
был разработан для установки на фундамент 
или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, используются 
различные типы бойлера, в частности:
- Бойлер типа B22 если установлен без 

двух заглушек на всасывании и с верхним 
кожухом.

- Бойлер типа C ,  если ус тановлен с 
использованием концентрических труб или 
других видов каналов, предусмотренных 
для котлов с герметичной камерой для 
всасывания воздуха и дымоудаления.

Только профессионально-квалифицированный 
гидравлик уполномочен устанавливать 
газовые аппараты Immergas. Установка 
должна быть пр оизв едена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства согласно 
местным техническим нормативным 
т р е б ов а ниям и  с огласно  о сновным 
указаниям техники. Установка бойлера 
Maior Eolo при оснащении СНГ, должна 
соответствовать нормам для газа, имеющего 
плотность, превышающую плотность 
воздуха (напоминаем в показательным 
порядке, но не в обязательном, что запрещена 
установка систем с вышеуказанным газам в 
помещениях, уровень пола которых, ниже 
внешнего среднего деревенского значения).

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности 
за урон, нанесённый котлами, снятыми с других 
установок, и за их несоответствие с другими 
приборами.
Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые 
пакеты, вспененный полиэстер, и т.д.) не 
должны быть оставлены рядом с детьми, 
так как являются источниками опасности. 
В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкаф или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства 
для норма льного техо б слу жив ания; 
рекомендуется оставлять не менее 3 см 
между кожухом бойлера и вертикальными 
панелями шкафа. Над бойлером должно быть 
оставлено пространство для позволения 
т е х о б с л у ж и в а н и я  г и д р а в л и ч е с к и х 
соединений и системы вывода выхлопных 
газов.
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспламеняющейся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под 
б ой лер ом дома шние элек т ри че ские 
приборы, так как они могут понести ущерб, 
в случае приведения в действие защитного 
клапана (если он предусмотрительно не 
подключён к сточной воронке), или в случае 
утечки гидравлических переходников; в 
противном случае, изготовитель не несёт 
ответственности, в случае урона, нанесённого 
электрическим приборам.
В случае неполадок, поломок или не 
налаженного функционирования, аппарат 
должен быть отключён, а также необходимо 
вызвать квалифицированного техника 
(например, техника Авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
подготовкой, и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.

Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям. 
 Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает 
гарантию оборудования.
• Нормы установки:
 - настоящий бойлер может быть установлен 

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

 - Запрещена установка в пожароопасных 
помещениях  (на пример:  г ар ажи, 
подземные автостоянки), приборов, 
работающих на газе и соответствующих 
дымовых каналов и воздухозаборников 
воздуха для сгорания. 

 - А т акже,  з апр ещена ус т ановка в 
помещениях/строениях для общего 
пользования, например, лестницы, 
подвал, подъезды, чердак, чердачный 
этаж, пожарные лестницы и т.д., если не 
установлены в специальных технических 
отсеках ,  прина длежащих каж дой 
отдельной жилищной единице, доступ 
к которым, имеет только пользователь 
(как технические отсеки, так и приборы 
должны быть выполнены и установлены 
в соответствии с нормами пожарной 
безопасности).

Внимание: Установка бойлера на стену, 
должна гарантировать его надёжную 
поддержку и эффективность.
Пробки (входящие в серийное оснащение), в том 
случае если в наличие имеются опорная скоба или 
шаблон крепления, поставленные вместе с бойлером, 
используются только для установки бойлера на 
стену; могут гарантировать должную опору только 
в том случае, если правильно введены (согласно 
правилам хорошей техники) на 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 
кладкой, необходимо произвести предварительную 
статическую проверку опорной системы.
П р и м е ч а н и е :  б о л т ы  д л я  п р о б о к  с 
шестиугольными головками в блистерной 
у п а к о в к е ,  п р е д н а з н ач е н ы  т о л ь к о  д л я 
фиксирования скобы на стену.
Бойлеры данного типа служат для нагрева 
воды при атмосферном давлении до 
температуры, меньшей точки кипения.
Должны быть подключены к соответствующей 
системе отопления их производительности и 
мощности.
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1 УСТАНОВКА  
КОТЛА

1.1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ.

Бойлер Maior Eolo был разработан как 
настенная установка; должны использоваться 
для обогрева помещений и производства 
горячей сантехнической воды для домашних 
и подобных целей.
Место для монтажа котла и соответствующих 
принадлежностей Immergas должно обладать 
соответствующими техническими и кон-
струкционными характеристиками, которые 
обеспечивают (в условиях безопасности, 
эффективной и простой работы):
- монтаж (согласно предписаниям техниче-

ских норм законодательства и технических 
стандартов); 

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

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

При установке на стену, стена должна быть 
гладкой, на ней должны отсутствовать 
выемки и углубления, преграждающие 
доступ к нижней панели. Данный бойлер не 
был разработан для установки на фундамент 
или пол (Илл. 1-1).
При различных типах монтажа, используются 
различные типы бойлера, в частности:
- Бойлер типа B22 если установлен без 

двух заглушек на всасывании и с верхним 
кожухом.

- Бойлер типа C ,  если ус тановлен с 
использованием концентрических труб или 
других видов каналов, предусмотренных 
для котлов с герметичной камерой для 
всасывания воздуха и дымоудаления.

Только профессионально-квалифицированный 
гидравлик уполномочен устанавливать 
газовые аппараты Immergas. Установка 
должна быть пр оизв едена согласно 
предписаниям нормативных требований, 
действующего законодательства согласно 
местным техническим нормативным 
т р е б ов а ниям и  с огласно  о сновным 
указаниям техники. Установка бойлера 
Maior Eolo при оснащении СНГ, должна 
соответствовать нормам для газа, имеющего 
плотность, превышающую плотность 
воздуха (напоминаем в показательным 
порядке, но не в обязательном, что запрещена 
установка систем с вышеуказанным газам в 
помещениях, уровень пола которых, ниже 
внешнего среднего деревенского значения).

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности 
за урон, нанесённый котлами, снятыми с других 
установок, и за их несоответствие с другими 
приборами.
Перед установкой аппарата необходимо 
проверить, что данный аппарат доставлен в 
целостном виде; если это не так, необходимо 
немедленно обратиться к поставщику. Детали 
упаковки (скобы, гвозди, пластиковые 
пакеты, вспененный полиэстер, и т.д.) не 
должны быть оставлены рядом с детьми, 
так как являются источниками опасности. 
В том случае, если аппарат размещается 
внутри шкаф или между двумя шкафами, 
должно быть достаточно пространства 
для норма льного техо б слу жив ания; 
рекомендуется оставлять не менее 3 см 
между кожухом бойлера и вертикальными 
панелями шкафа. Над бойлером должно быть 
оставлено пространство для позволения 
т е х о б с л у ж и в а н и я  г и д р а в л и ч е с к и х 
соединений и системы вывода выхлопных 
газов.
Вблизи аппарата не должен находиться 
никакой легковоспламеняющейся предмет 
(бумага, тряпки, пластика, полистирол и т.д.).
Рекомендуется не устанавливать под 
б ой лер ом дома шние элек т ри че ские 
приборы, так как они могут понести ущерб, 
в случае приведения в действие защитного 
клапана (если он предусмотрительно не 
подключён к сточной воронке), или в случае 
утечки гидравлических переходников; в 
противном случае, изготовитель не несёт 
ответственности, в случае урона, нанесённого 
электрическим приборам.
В случае неполадок, поломок или не 
налаженного функционирования, аппарат 
должен быть отключён, а также необходимо 
вызвать квалифицированного техника 
(например, техника Авторизированного 
Сервисного центра Immergas, который 
обладает специализированной технической 
подготовкой, и оригинальными запчастями). 
Не проводить никаких не уполномоченных 
вмешательств или попыток ремонтных работ.

Необходимо чтобы помещение, в которое 
устанавливается котел, было оснащено 
естественной приточно – вытяжной венти-
ляцией. Удаление воздуха должно произво-
диться непосредственно на улицу, приток 
воздуха может осуществляться как с улицы, 
так посредством забора воздуха из смежных 
помещений.
Приток и удаление воздуха естественным 
путем может осуществляться через: 
- отверстия в стенах проветриваемого 

помещения, выходящие наружу; 
- каналы вентиляции, индивидуальные или 

общие. 
П ри  оп р ед ел е н и и  р а с п ол оже н и я  и 
размеров отверстий и вентиляционных 
каналов необходимо руководствоваться 
предписаниями нормативных документов, 
действующего законодательства, а также 
согласно местным техническим нормативным 
требованиям. 
 Несоблюдение вышеуказанных правил лежит 
на личной ответственности и прерывает 
гарантию оборудования.
• Нормы установки:
 - настоящий бойлер может быть установлен 

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

 - Запрещена установка в пожароопасных 
помещениях  (на пример:  г ар ажи, 
подземные автостоянки), приборов, 
работающих на газе и соответствующих 
дымовых каналов и воздухозаборников 
воздуха для сгорания. 

 - А т акже,  з апр ещена ус т ановка в 
помещениях/строениях для общего 
пользования, например, лестницы, 
подвал, подъезды, чердак, чердачный 
этаж, пожарные лестницы и т.д., если не 
установлены в специальных технических 
отсеках ,  прина длежащих каж дой 
отдельной жилищной единице, доступ 
к которым, имеет только пользователь 
(как технические отсеки, так и приборы 
должны быть выполнены и установлены 
в соответствии с нормами пожарной 
безопасности).

Внимание: Установка бойлера на стену, 
должна гарантировать его надёжную 
поддержку и эффективность.
Пробки (входящие в серийное оснащение), в том 
случае если в наличие имеются опорная скоба или 
шаблон крепления, поставленные вместе с бойлером, 
используются только для установки бойлера на 
стену; могут гарантировать должную опору только 
в том случае, если правильно введены (согласно 
правилам хорошей техники) на 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 
кладкой, необходимо произвести предварительную 
статическую проверку опорной системы.
П р и м е ч а н и е :  б о л т ы  д л я  п р о б о к  с 
шестиугольными головками в блистерной 
у п а к о в к е ,  п р е д н а з н ач е н ы  т о л ь к о  д л я 
фиксирования скобы на стену.
Бойлеры данного типа служат для нагрева 
воды при атмосферном давлении до 
температуры, меньшей точки кипения.
Должны быть подключены к соответствующей 
системе отопления их производительности и 
мощности.
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   התקנת הדוד1

1.1  המלצות התקנה
יש  הקיר;  על  להתקנה  נועד   Maior Eolo הדוד 
להשתמש בו לחימום הסביבה, לחימום מים ביתיים 
ושימושים דומים. אם מתקינים את המוצר על הקיר, 
שום  ללא  חלקים,  להיות  הקיר  של  פני השטח  על 
בליטות או שקעים המאפשרים גישה לחלק האחורי. 
או רצפה  על בסיסי עמוד  נועד להתקנה  לא  הדוד 

)איור 1-1(.
או  ההתקנה,  לסוג  בהתאם  משתנה  הדוד  סיווג 

ליתר דיוק:

-  דוד מסוג B22 התקנה ללא שתי כיפות הכניסה 
ועם המכסה העליון.

-  דוד מסוג C התקנה עם צינורות קונצנטריים או 
צינורות מסוג אחר המתאימים לתא האטום של 

הדוד לצורך יניקת אוויר ופליטת אדים.
רק טכנאי חימום/צנרת מוסמך רשאי להתקין מוצרי 
גז של Immergas. יש להתקין את המוצר בהתאם 
לתקנים, לחקיקה החלה ובהתאם לתקנות הטכניות 
והנהלים הטכניים המקומיים הדרושים. כאשר הדוד 
Maior Eolo מופעל באמצעות גפ"מ, על ההתקנה 
לעמוד בחוקים הנוגעים לגזים בעלי צפיפות גבוהה 
שאסור  לדוגמה,  לזכור,  )יש  האוויר  של  מזו  יותר 
להתקין מערכות המופעלות באמצעות גפ"מ בחדרים 
מאשר  יותר  נמוך  בדירוג  נמצאת  הרצפה  שבהם 

הממוצע החיצוני של המדינה(.
הנגרם  נזק  כל  לגבי  אחראי  אינו  היצרן  אזהרה: 
מדודים שהוסרו ממתקנים אחרים ולא עבור כל אי 

קיום של המתקנים האלה.
 לפני התקנת המכשיר יש לוודא שהוא סופק במצב 
מושלם; אם יש ספק, פנה מיד לספק. חומרי האריזה 
וכו'(  קלקר  פלסטיק,  שקיות  מסמרים,  )סיכות, 
מהווים סכנה ויש להרחיקם מהישג ידם של ילדים. 
אם מתקינים את המכשיר בתוך או בין ארונות, יש 
שוטפת;  לתחזוקה  מקום  מספיק  נשאר  כי  לוודא 
על כן מומלץ להשאיר מרווח של 3 ס"מ לפחות בין 
מעטפת הדוד לבין הדפנות האנכיות של הארון. יש 
להשאיר מרווח מתאים מעל הדוד כדי שיהיה ניתן 

לחבר מכשירים לסילוק אדים ומים. 
)נייר, סמרטוטים,  דליק  חפץ  כל  הרחק מהמכשיר 

פלסטיק, קלקר וכו'(.
אין להציב מכשירים ביתיים מתחת לדוד כיוון שהם 
עלולים להינזק אם שסתום הבטיחות נכנס לפעולה 
)ללא הרחקה באמצעות משפך סניקה(, או אם יש 
דליפה מהחיבורים; היצרן לא יישא באחריות בגין כל 

נזק שייגרם למכשירים ביתיים.
במקרה של תקלה, ליקוי או פעולה בלתי תקינה, יש 
לכבות מיד את המכשיר ולפנות לטכנאי מסמך )כגון 
מרכז שירות הלקוחות של Immergas, הכולל צוות 
שהוסמך במיוחד וחלקי חילוף מקוריים( אין לנסות 
עמידה  אי  בעצמך.  המכשיר  את  לתקן  או  לשנות 
בתנאים שלעיל מהווה אחריות אישית ומבטלת את 

האחריות.

•  תקנות התקנה: 
מוגן  באזור  בחוץ  הדוד  את  להתקין  -  ניתן   
שבו  אזור  הוא  חלקית  מוגן  אזור  חלקית. 
המכשיר אינו חשוף ישירות לתנאי מזג האוויר 

)גשם, שלג, ברד וכדומה(.
-  אסור להתקין את המכשיר, תעלות האדים,   
האוויר  יניקת  וצינורות  הפליטה  צינורות 
)כגון  אש  סכנת  עם  במקומות  לבערה 

מוסכים(.
אסור במקומות שמהווים  -  בנוסף, ההתקנה   
כגון  משרדים,  בבנייני  ציבוריים  חלליים 
עליות  כניסה,  אולמות  מרתפים,  מדרגות, 
אם ההתקנה  אלא  וכיוצ"ב  מילוט  דרכי  גג, 
שנמצא  ייעודי  טכני  תא  בתוך  מתבצעת 
למשתמש  רק  ונגיש  הבניין  של  באחריותו 
בהתאם  התאים  את  ולהתקין  להרכיב  )יש 

לתקנות למניעת דליקות(.
חשוב: כשמתקינים את הדוד על הקיר יש לוודא כי 

לגנרטור יש מסגרת תמיכה יציבה ויעילה.
המכשיר  לחיבור  )רגילים(  בשקעים  להשתמש  יש 
ההתקנה;הם  או  החיבור  זוויות  עם  יחד  רק  לקיר 
יספקו את התמיכה המתאימה רק אם יותקנו כראוי 
או  מלאות  לבנים  או  מבלוקים  העשויים  בקירות 
אם  הטכניים(.  לתקנים  )בהתאם  למחצה  חלולות 
מתקינים את הדוד על קיר הבנוי מבלוקים או לבנים 
חלולות, מחיצות עם מאפייני יציבות חלקית או בכל 
יציבות כדי  יש לבצע בדיקת  קיר אחר מזה שצוין, 

לוודא שהם תומכים היטב במכשיר.

שים לב: הברגים בעלי הראש המשושה שמסופקים 
בחבילת ההתקנה נועדו אך ורק לצורך חיבור זוויות 

החיבור לקיר.
מתחת  עד  מים  לחימום  משמשים  אלה  דוודים 

לטמפרטורת הרתיחה בלחץ אטמוספרי.
www.immergas.com
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1 INSTALACIJA KOTLA

1.1 UPOZORENJA PRI INSTALACIJI.
Kotao Maior Eolo je projektovan samo za zidnu 
instalaciju; ovi kotlovi smeju da se koriste 
za grejanje prostorija, za proizvodnju tople 
sanitarne vode za kućnu upotrebu i za slične 
namene. 
Mesto gde postavljate ovaj uređaj i dodatnu 
opremu Immergas-a mora da ima odgovarajuće 
(tehničke i strukturalne) karakteristike koje 
omogućavaju (uvek pod bezbednim i efikasnim 
uslovima i uslovima koji pružaju lak pristup):
- instalaciju (uz poštovanje tehničkih propisa i 

normi tehničkog zakonodavstva); 
- održavanje (uključujući sve operacije vezane za 

programirano, periodično, redovno i vanredno 
servisiranje i održavanje);

- skidanje i odnošenje (do mesta namenjenog za 
utovar i transport uređaja i njegovih delova), 
kao i eventualnu zamenu istog sa ekvivalentnim 
uređajem i/ili njegovim delovima.

Zid mora biti gladak odnosno ne sme da ima 
izbočine ili udubljenja koji bi mogli da omoguće 
pristup kotlu sa zadnje strane. Oni nisu ni u kom 
slučaju dizajnirani za instalaciju na postolja ili 
podove (Sl. 1-1).
Promenom vrste instalacije menja se i klasifikacija 
kotla odnosno:

- Kotao tipa B22ako se prilikom instalacije 
postavlja gornja zaštita i ne postavljaju se 2 
poklopca na usis vazduha.

- Kotao tipa C ako se instalira korišćenjem 
koncentričnih cevi ili drugih vrsta cevi 
predviđenih za kotlove sa zatvorenom 
komorom za usis vazduha i odsis dima.

Samo kvalifikovan vodoinstalater ima prava da 
instalira i montira gasne uređaje Immergas-a. 
Instalacija se mora obaviti u skladu sa propisima, 
zakonima na snazi i poštivanjem lokalnih 
tehničkih propisa u skladu sa pravilima dobre 
tehnike. Instalacija kotla Maior Eolo u slučaju 
napajanja tečnim gasom (LPG-om) mora biti u 
skladu sa pravilima koja regulišu upotrebu gasa 
čija je gustina veća od gustine vazduha (primera 
radi podsećamo da je zabranjeno instalirati 
grejne sisteme koji se napajaju gore navedenim 
gasom u prostorijama čiji se pod nalzi na visini 
koja je manja od prošečne nadmorske visine 
ravnice).
Pažnja: proizvođač neće odgovarati za eventualnu 
štetu uzrokovanu kotlovima uklonjenim iz drugih 
sistema kao ni za eventualnu neusklađenost takve 
opreme. 
Pre instalacije proizvoda se savetuje da proverite 

da li je isti celovit, slučaju sumnje odmah 
se obratite dobavljaču. Ambalažni materijal 
(spajalice, ekseri, plastične kesice, stiropor, itd.) 
se ne smeju ostaviti na dohvat dece budući da 
predstavljaju izvor opasnosti. U slučaju da će 
se aparat postaviti u nameštaj ili između delova 
istog trebalo bi ostaviti dovoljno prostora za 
normalno održavanje;zato savetujemo da ostavite 
barem 3 cm između kućišta kotla i vertikalnih 
delova nameštaja. Ispod i iznad kotla se mora 
ostaviti slobodnog prostora da bi se moglo 
obaviti hidraulično povezivanje i intervencije 
na dimovodu.
Nijedan zapaljivi materijal se ne sme nalaziti u 
blizini aparata (papir, krpe, plastika, stiropor, 
itd.).
Savetujemo vam da ne postavljate kućanske 
aparate ispod kotla jer bi se mogli oštetiti u 
slučaju intervencije bezbednosnog ventila (ako 
nije pravilno proveden u levak za pražnjenje) 
ili u slučaju curenja iz hidrauličnih cevi; u 
suprotnom slučaju se proizvođač neće smatrati 
odgovornim za eventualnu štetu nanesenu 
kućanskim aparatima.
U slučaju problema, kvara ili nepravilnog 
rada, aparat se mora deaktivirati i obratite se 
kvalifikovanom tehničaru (na primer Tehničkom 
servisu preduzeća Immergas koje raspolaže 
posebnim tehničkim znanjem i originalnim 
rezervnim delovima). Ne preduzimajte nikakve 
intervencije i ne pokušavajte ga popraviti. 
Nepoštovanje navedenog podrazumeva ličnu 
odgovornost i nevaženje garancije .

• Propisi prilikom instalacije: 
 - ovaj se kotao može instalirati na otvorenom i 

to na delomično zaštićenom mestu. Kada se 
reč o delomično zaštićenom mestu misli se na 
mesto u kojem kotao nije izložen direktnom 
delovanju i prodoru atmosferskih padavina 
(kiše, snega, grada, itd..).

 - Zabranjuje se instalacija u prostorijama u 
kojima postoji opasnost od požara(na primer: 
u garažama, parkirnim mestima), aparata koji 
koriste gas i odgovarajućih dimovoda , cevi 
za odsis dima i usis vazduha za sagorevanje.

 - Takođe se  zabranjuje  insta lac i ja  u 
prostorijama/prostorima koji su zajednički 
u zgradama, kao što su na primer stepeništa, 
podrumi, nadstrešnice, potkrovlja, tavani, 
izlazi u slučaju nužde itd. sem u slučaju da 
se nalaze u tehničkim prostorijama koji 
su dostupni samo korisniku (i tehničke 
prostorije i uređaji moraju biti konstruisani 
i instalirani u skladu sa protivpožarnim 
propisima).

Upozorenje: Pri instalaciji kotla na zid mora 
se obezbediti stabilan i efikasan držač za sam 
generator. 

Zaglavice (serijski se prilažu) u slučaju da postoji 
kvaka za pridržavanje ili šablon za pričvršćivanje 
se koriste isključivo za pričvršćivanje na zid;one 
mogu obezbediti pravilno pridržavanje samo ako 
se pravilno postave ( u skladu sa pravilima dobre 
tehnike) U slučaju zidova izrađenih od cigle ili 
šupljih blokova, zidova ograničene statike ili u 
svakom slučaju zidova koji se razlikuju od onih 
navedenih, neophodno je sprovesti preliminarnu 
strukturalnu analizu sistema podrške .

NAPOMENA: šrafovi sa šestougaonom glavom 
se moraju koristiti isključivo za pričvršćivanje 
odgovarajuće kvake za pričvršćivanje na zid.

Ovi kotlovi služe grejanju vode na nižoj 
temperaturi od one ključanja na atmosferskom 
pritisku.
Oni se moraju povezati na prikladan uređaj za 
grejanje u odnosu na njihovu efikasnost i snagu.
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1 ბოილერის  
დამონტაჟება

1.1 რჩევები დამონტაჟებისთვის.
ბოილერი Maior Eolo შემუშავებულია კედელზე 
დასამაგრებლად; ის გამოყენებული უნდა 
იქნეს გათბობის, საყოფაცხოვრებო წყლის 
გაცხელებისა და მსგავსი მიზნებისთვის. კედლის 
ზედაპირი, რომელზეც აპირებთ დამაგრებას, 
უნდა იყოს სწორი, ამობურცული ადგილების 
და ღრმულების გარეშე. ბოილერი არ არის 
განკუთვნილი პლინთუსებზე და იატაკზე 
დასამონტაჟებლად (ნახ. 1–1).
დამონტაჟების ტიპის მიხედვით იცვლება ასევე 
ბოილერის კლასიფიკაციაც, კონკრეტულად:

– B22 ტიპის ბოილერი თუ დამონტაჟებულია 
შეწოვის 2 სახშობის გარეშე, ზედა ხუფით.

- C ტიპის ბოილერი თუ დამონტაჟებულია 
კონცენტრული მილების გამოყენებით ან სხვა 
მილებით, რომლებიც გათვალისწინებულია 
ჰ ე რ მ ე ტ უ ლ ა დ  დ ა ხ უ რ უ ლ  ს ი ვ რ ც ე შ ი 
დასაყენებელი ბოილერებისთვის ჰაერის 
შეწოვისა და გამონაბოლქვის გასატანად.

Immergas აირის მოწყობილობა შეიძლება 
დ ა მ ო ნ ტ ა ჟ დ ე ს  მ ხ ო ლ ო დ  გ ა თ ბ ო ბ ი ს /
წყალმომარაგების სისტემების კვალიფიციური 
ტექნიკოსის  მიერ.  დამონტაჟება  უნდა 
შესრულდეს  სტანდარტების ,  მოქმედი 
კ ა ნ ო ნ მ დ ე ბ ლ ო ბ ი ს  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ  დ ა 
ადგილობრივი ტექნიკური ნორმების და 
მოთხოვნილი პროცედურების დაცვით. 
გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზის 
მოხმარების სისტემის Maior Eolo ბოილერის 
დამონტაჟება უნდა შესრულდეს ჰაერზე მაღალი 
სიმკვრივის გაზების შესახებ განაწესების დაცვით 
(მაგალითისთვის გახსოვდეთ, რომ აკრძალულია 
ზემოთხსენებული გაზის მოხმარების სისტემის 
მქონე ბოილერის დამონტაჟება ოთახში, სადაც 
იატაკის დონე გარე ზედაპირის საშუალო 
მაჩვენებელზე დაბალია). 
ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა ,  მ წ ა რ მ ო ე ბ ე ლ ი  ა რ  ა რ ი ს 
პასუხისმგებელი სხვა მოწყობილობებიდან 
მოხსნილი გამათბობლების მიერ მიყენებული,ან 
ასეთი ტექნიკის შეუსაბამობით გამოწვეული  
ზიანისათვის.
მოწყობილობის დამონტაჟებამდე დარწმუნდით, 
რომ მოწოდებული კომპლექტის მდგომარეობა 
უნაკლოა; ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, 
დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით მომწოდებელს. 
შესაფუთი მასალა (დამჭერები, ლურსმნები, 
ცელოფანის პარკები, აქაფებული პოლიესტერი 
და სხვ.) სახიფათოა და არ უნდა დატოვოთ 
ბ ა ვ შ ვ ი ს თ ვ ი ს  მ ი ს ა წ ვ დ ო მ  ა დ გ ი ლ ა ს . 
მოწყობილობის კარადებს შორის დამონტაჟების 
შემთხვევაში, უზრუნველვყავით საკმარისი 
სივრცე ნორმალური მომსახურებისთვის; 
რეკომენდებულია, სულ მცირე, 3 სმ შუალედი 
ბ ო ი ლ ე რ ი ს  კ ო რ პ უ ს ს ა  დ ა  კ ა რ ა დ ე ბ ი ს 
ვერტიკალურ გვერდებს შორის. დატოვეთ 
ს ა კ მ ა რ ი ს ი  ს ი ვ რ ც ე  ბ ო ი ლ ე რ ი ს  თ ა ვ ზ ე , 
წყალსარინის და კვამლსარინის მილების 
შესაერთებლად. 
შეინახეთ აალებადი საგნები მოწყობილობიდან 
მოშორებით (ქაღალდი, ქსოვილები, პლასტმასი, 
პოლისტიროლი და ა.შ.)

ნ უ  მ ო ა თ ა ვ ს ე ბ თ  ს ა ყ ო ფ ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ო 
მოწყობილობებს ბოილერის ქვეშ, რადგან ისინი 
შეიძლება დაზიანდეს უსაფრთხოების სარქვლის 
ამუშავების შემთხვევაში (განმტვირთავი ძაბრის 
არასწორი ფუნქციონირების შემთხვევაში), 
ან ჰიდრავლიკური მილების მიერთებებიდან 
სითხის გაჟონვის შემთხვევაში; წინააღმდეგ 
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი ,  მ წ ა რ მ ო ე ბ ე ლ ი  ა რ  ა გ ე ბ ს 
პასუხს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების 
დაზიანებაზე.
გაუმართაობის, დაზიანების ან არასწორი 
მუშაობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ 
გამორთეთ აპარატი და დაუკავშირდით 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ. Immergas–ის 
გაყიდვის შემდგომ მომსახურების ცენტრს, სადაც 
თანამშრომლებს გავლილი აქვთ სპეციალური 
წვრთნა და აქვთ ორიგინალი სათადარიგო 
ნაწილები). არ სცადოთ აპარატის შეკეთება 
ან გადაკეთება საკუთარი ძალებით. ზემოთ 
აღნიშნული წესის დაუცველობა იწვევს პირად 
პასუხისმგებლობას და აბათილებს გარანტიას.

• დამონტაჟების წესები: 
 - ბოილერის დამონტაჟება შეიძლება გარეთ, 

ნაწილობრივ დაცულ ადგილას. ნაწილობრივ 
დაცული ტერიტორია ნიშნავს ადგილს, 
სადაც მოწყობილობა არ იმყოფება ამინდის 
პირობების უშუალო ზემოქმედების ქვეშ 
(წვიმა, თოვლი, სეტყვა და ა.შ.).

 – გაზზე მომუშავე და შესაბამისად, საკვამური 
არხების და ჰაერის შეწოვის სისტემის მქონე 
მოწყობილობების ხანძარსაშიშ ადგილას 
(მაგ.: ავტოფარეხი, მიწისქვეშა სადგომი) 
დამონტაჟება არ შეიძლება.

 – ასევე აკრძალულია დამონტაჟება საერთო 
მოხმარების ადგილებსა და ნაგებობებში, 
როგორიცაა კიბის უჯრედი, სარდაფი, 
სადარბაზო, სხვენი, მანსარდა, ავარიული 
გასასვლელი და სხვ., თუ მოწყობილობა არ 
არის ტექნიკურ სათავსოში, კონკრეტული 
შენობის პასუხისმგებლობის არეში და 
მასთან მისვლა დასაშვებია მხოლოდ 
მ ო მ ხ მ ა რ ე ბ ლ ე ბ ი ს თ ვ ი ს  ( ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი 
სათავსოები და მოწყობილობები უნდა 
იყოს შემუშავებული და დამონტაჟებული 
ხ ა ნ ძ ა რ ს ა წ ი ნ ა ა ღ მ დ ე გ ო  დ ა ც ვ ი ს 
სტანდარტების გათვალისწინებით).

მნიშვნელოვანია:  ბოილერის კედელზე 
დამონტაჟების დროს უზრუნველყოფილი 
უნდა იქნეს მყარი და ეფექტური საყრდენი 
გენერატორისთვის.
საცობები (სტანდარტული კომპლექტი) 
გამოიყენება მხოლოდ სამონტაჟო ბრჯენებთან 
ან დამაგრების შაბლონებთან ერთად კედელზე 
მოწყობილობის დასამაგრებლად; ეს დეტალები 
უზრუნველყოფს სათანადო საყრდენს მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ ისინი სწორად ჩაისმება 
(ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისად) 
მყარი ან ნახევრად აკუსტიკური აგურისგან ან 
ბლოკისგან აშენებულ კედლებში. აკუსტიკური 
აგურისგან ან ბლოკისგან აშენებული კედლების, 
შეზღუდული სტატიკური თვისებების მქონე 
ტიხრების ან სხვა ტიპის კედლების შემთხვევაში, 
აუცილებელია სტატიკური ტესტის ჩატარება 
ადეკვატური საყრდენის უზრუნველსაყოფად.

შენიშვნა: დაბეჭდილი პაკეტით მოწოდებული 
ექვსწახნაგა ხრახნები გამოყენებული უნდა 
იყოს მხოლოდ შესაბამისი სარჭების კედელზე 
დასამაგრებლად.

მოცემული ბოილერები გამოიყენება წყლის 
გასაცხელებლად დუღილის წერტილზე ნაკლებ 
ტემპერატურამდე ატმოსფერული წნევის 
პირობებში.
ბოილერი უერთდება გათბობის სისტემას, 
რომელიც შეესაბამება ბოილერის მოცულობას 
და სიმძლავრეს.

დიახ არა
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1 INSTALLATION  
CHAUDIÈRE

1.1 AVERTISSEMENTS 
D’INSTALLATION.

La chaudière Maior Eolo a été étudiée uniquement 
pour les installations murales; elle doit être utilisée 
pour le chauffage des milieux et la production 
d’eau chaude sanitaire à usages domestiques et 
similaires. Dans le cas d’une installation murale, le 
mur doit être lisse, sans saillies ou renforcements, 
permettant l’accès par la partie arrière. Ces chau-
dières 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 de type B22 si installée sans les 2 
bouchons d’aspiration et avec la couverture 
supérieure.

- Chaudière de 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.

Uniquement un plombier chauffagiste qualifié 
professionnellement est autorisé 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 indi-
cations de la bonne technique. L’installation de 
la chaudière Maior Eolo, en cas d’alimentation à 
GPL, doit respecter les règles pour les gaz ayant 
une densité supérieure à l’air (nous rappelons à 
titre d’exemple et non exhaustif que l’installation 
de systèmes alimentés avec les gaz en question 
est interdite dans les locaux dont le sol est à une 
hauteur inférieure au sol externe moyen).
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 3 cm entre l’enveloppe 
de la chaudière et les parois verticales du meuble. 
Il faut laisser un espace au-dessus et en-dessous 
de la chaudière pour permettre l’intervention sur 
les branchements hydrauliques et sur les tuyaux 
d’évacuation des fumées.

Aucun objet inflammable doit se trouver aux 
alentours de l’appareil (papier, chiffons, plastique, 
polystyrène, etc.).
Il est conseillé de ne pas positionner les appareils 
électroménagers en-dessous de la chaudière car 
ils pourraient subir des dommages en cas d’inter-
vention de la soupape de sécurité (si elle n’est pas 
dirigée à un entonnoir de vidange), ou bien en 
cas de fuites des raccords hydrauliques, dans le 
cas contraire le fabricant ne pourra pas être tenu 
responsable pour les éventuels dommages causés 
aux appareils électroménagers.
En cas d’anomalie, panne ou fonctionnement 
non correct, l’appareil doit être désactivé et il faut 
téléphoner à un technicien qualifié (par exemple 
le centre d’Assistance Technique Immergas, qui 
dispose de préparation technique spécifique et 
des pièces de rechange originales). S’abstenir donc 
de toute intervention ou tentative de réparation. 
Le non respect de ce qui est déterminé ci-dessus 
détermine la responsabilité et l’inefficacité 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 des lo-
caux avec un danger d’incendie (par exemple: 
garages, box), d’appareils d’utilisation à gaz et 
les canalisations de fumée correspondantes, 
les conduits d’évacuation de fumées et les 
conduits d’aspiration de l’air comburant.

 - 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 uni-
quement à l’utilisateur (les locaux techniques 
et les appareils doivent être réalisés et installés 
dans le respect des normes de prévention des 
incendies).

Attention: l’installation de la chaudière au mur, 
doit garantir un soutien stable et efficace au 
générateur.
S’il y a un étrier de soutien ou un gabarit de fixage 
fourni avec la chaudière, les tasseaux (fournis 
d’origine) seront utilisés exclusivement pour la fixer 
au mur; ils peuvent assurer un soutien adapté 
uniquement s’ils sont insérés correctement (selon 
les règles de la bonne technique) sur les 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 le fixage de l’étrier de sou-
tien 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 adapté à leurs performances et à 
leur puissance.OUI NON
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1 BOILER  
INSTALLATION

1.1 INSTALLATION 
RECOMMENDATIONS.

The Maior Eolo boiler has been designed for wall 
mounted installation; they must be used to heat 
environments, to produce domestic hot water 
and similar purposes.
The place of installation of the appliance and 
relative Immergas accessories must have suitable 
features (technical and structural) such to allow 
(always in safety, efficiency and comfortable 
conditions):
- installation (according to the provisions of the 

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

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

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

In the case of wall installation 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:

- Boiler type B22 if installed without the 2 intake 
caps and with the top cover kit.

- 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 gas.

Only professionally qualified heating/plumbing 
technicians are authorised to install Immergas 
gas appliances. Installation must be carried out 
according to the standards, current legislation 
and in compliance with local technical regula-
tions and the required technical procedures. In-
stallation of the Maior Eolo boiler when powered 
by LPG must comply with the rules regarding 
gases with a greater density than air (remember, 
as an example, that it is prohibited to install 
systems powered with the above-mentioned gas 
in rooms where the floor is at a lower quota that 
the average external country one).
Attention: the manufacturer declines all liability 
for damages caused by boilers removed from 
other systems or for any non-conformities of 
such equipment. 
Before installing the appliance, ensure that it is 
delivered in perfect condition; if in doubt, contact 
the supplier immediately. Packing materials (sta-

ples, nails, plastic bags, polystyrene foam, etc.) 
constitute a hazard and must be kept out of the 
reach of children. If the appliance is installed in-
side or between cabinets, ensure sufficient space 
for normal servicing; therefore it is advisable to 
leave clearance of at least 3 cm between the boiler 
casing and the vertical sides of the cabinet. Leave 
adequate space above the boiler for possible water 
and flue removal connections. 
Keep all flammable objects away from the ap-
pliance (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 
discharge funnel), or if there are leaks from the 
connections; on the contrary, the manufacturer 
cannot be held responsible for any damage cau-
sed to the household appliances.
In the event of malfunctions, faults or incorrect 
operation, turn the appliance off immediately 
and contact a qualified technician (e.g. the 
Immergas After-Sales 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 
location 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 
prohibited (for example: garages, box), gas 
appliances and relative flue ducts, flue exhaust 
pipes and combustion air intake pipes.

 - 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 (technical compartments and the 
appliances must be realised and installed in 
compliance with fire prevention Standards).

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

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

These boilers are used to heat water to below 
boiling temperature in atmospheric pressure.
They must be attached to a heating system sui-
table for their capacity and voltage.
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1 KOMBİ QAZANININ 
QURAŞDIRILMASI

1.1 QURAŞDIRMA ILƏ BAĞLI 
MƏSLƏHƏTLƏR.

Maior Eolo kombi qazanı divarda quraşdırılmaq 
üçün nəzərdə tutulmuşdur; onlar ətrafı isitmək, 
məişət üçün qaynar su hasil etmək və oxşar 
məqsədlər üçün istifadə edilməlidir. Divarda 
quraşdırma zamanı arxa hissəyə çıxışı təmin 
etmək üçün divarın səthi hamar olmalı, qabarıqlar 
və ya dəliklər olmamalıdır. Onlar yaşmaqlarda 
və ya döşəmələrdə quraşdırılmaq üçün nəzərdə 
tutulmamişdir (Şəkil 1-1)
Quraşdırma növünün dəyişdirilməsi ilə kombi 
qazanının təsnifatı da dəyişir, daha dəqiq desək:

- 2 giriş qapaqsız və üst qapaq dəsti ilə 
quraşdırılarsa B22 növlü kombi qazanı

- havanın qəbulu və tüstülərin çıxarılması üçün 
kip bağlı kamerada nəzərdə tutulmuş konsentrik 
borulardan və ya digər növ borulardan istifadə 
edərək quraşdırılarsa C növlü kombi qazanı.

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. Maye propan-
butan qazı (LPG) ilə işləyən Maior Eolo kombi 
qazanının quraşdırılması havadan daha sıx olan 
qazları nəzərdə tutan qaydalara cavab verməlidir 
(məsələn, yadda saxlayın ki, yuxarıda qeyd 
edilmiş qazla işləyən sistemləri ölkə üçün 
nəzərdə tutulmuş orta xarici döşəmədən alçaq 
kvotalı döşəməsi olan otaqlarda quraşdırmaq 
qadağandır).
Diqqət: İstehsalçı başqa avadanlıqlardan 
çıxarılmış və uyğun olmayan kombi qazanlarının 
istifadəsi səbəbindən irəli gələn zərərlərə görə 
məsuliyyət daşımır. 
Avadanlığı quraşdırmazdan öncə onun 
mükəmməl vəziyyətdə çatdırıldığından əmin 
olun; əgər bununla bağlı şübhəniz olarsa, dərhal 
təchizatçı ilə əlaqə saxlayın. Qablaşdırma 
materialları (pərçimlər, mismarlar, plastik 
torbalar, polistirol köpüklər və s.) təhlükəlidir və 
uşaqlardan uzaq saxlanmalıdır. Əgər avadanlıq 
kabinlərin daxilində və ya kabinlər arasında 
quraşdırılmışsa, normal çalışmaları üçün kifayət 
olan boş aranı təmin edir; bundan əlavə kombi 
qazanının korpusu və kabinin şaquli tərəfləri 
arasında ən azı 3 sm boşluq saxlanması məsləhət 
görülür. Kombi qazanının yuxarı hissəsində 
mümkün su və kombi bacalarının çıxarılması 
üçün lazım olacaq dərəcədə ara saxlayın. 
Bütün alışabilən obyektrləri (kağız, parça, 
plastik, polistirol və s.) avadanlıqdan uzaq tutun.

Məişət cihazlarını kombi qazanının altına 
qoymayın, çünki təhlükəsizlik klapanı 
nasazlığa uğrayarsa, (boşalma qıfı ilə kənara 
yönəldilmədikdə), yaxud birləşmələrdən sızma 
baş verərsə onlar zədələnə bilər; əksinə, 
istehslaçı məişət cihazlarına dəyən zədələr üçün 
məsuliyyət daşımayacaq
Nasazlıq, sınma və ya səhv işləmə zamanı dərhal 
cihazı söndürün və peşəkar texnikə müraciət 
edin (məs. xüsusi təlim keçmiş texniki işçiləri və 
orijinal ehtiyat hissələr olan İmmergas Satışdan 
sonrakı Yardım mərkəzi). Cihazı təkbaşına 
dəyişdirməyə və ya təmir etməyə çalışmayın. 
Yuxarıda qeyd edilənlərə riayət etməmə sizin 
fərdi məsuliyyətinizdədir və bu zaman zəmanət 
qüvvəsini itirir.

• Quraşdırma qaydaları: 
 - bu kombi qazanı qismən mühafizə olunan 

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

 - Yanğın riski olan yerlərdə quraşdırma 
qadağan edilir (məsələn: qarajlar, qutu), qaz 
cihazları və əlaqədar dəm qazı boruları və 
yanmış qazın daxil olduğu borular.

 - Həmçinin pil lələr,  zirzəmilər,  giriş 
vestibülləri, çardaqlar, samanlıqlar, fövqəladə 
çıxış yolları və s. kimi ofis binalarının bir 
hissəsini təşkil edərək ayrılıqda götürülmüş 
binanın cavabdehliyində olan və ancaq 
istifadəçilərin daxil ola biləcəyi texniki 
bölmələrdə yerləşməyən sahələrdə/
mühitlərdə də quraşdırma qadağan edilir 
(texniki bölmələr və cihazlar yanğının 
qarşısını alma Standartlarına uyğun yerinə 
yetirilməli və quraşdırılmalıdır).

Mühüm qeyd: Kombi qazanının divarda 
quraşdırılması generator üçün stabil və səmərəli 
dayağı təmin etməlidir.
Tıxaclar (standart dəstə daxildir) ancaq montaj 
pərçimləri ilə və ya cihazı divara bərkitmək 
üçün bərkidici şablondan istifadə edilə bilər, 
onlar ancaq möhkəm və ya yarıboş kərpic, yaxud 
panellərdən hazırlanmış divara düzgün taxıldıqda 
(texniki standartlara uyğun) lazımi 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.

Qeyd: Şəffaf bağlamada təchiz edilmiş 
altıbucaq başlı vintlər müstəsna olaraq 
müvafiq pərçimləri divara bağlamaq üçün 
istifadə edilməlidir.

Bu kombi qazanları atmosfer təzyiqinin aşağı 
qaynatma temperaturunda suyu isitmək üçün 
istifadə edilir.
Onlar öz bacarığı və gərginliyinə görə istilik 
sisteminə əlavə edilə bilər.
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تركيب الغالية )سخان( 1  

1.1 تنبيهات خاصة بالرتكيب. 
تم تصميم الغالية Maior Eolo ليتم تركيبها عىل الجدران أو داخلها 

باستخدام إطار تركيب مناسب؛ كام يجب استخدامها فقط لغرض تدفئة الغرف 

ولتسخني املاء املستخدم يف املنازل وما شابهها. يف حالة تركيب الغالية عىل 

الجداران، يجب أن يكون الجدار ناعامً مستوياً بحيث ال توجد أي نتوءات أو 

ُدخالت متنع تركيب الجزء الخلفي بالشكل الصحيح. مل يتم تصميم الغالية 

ليتم تركيبها عىل القواعد أو عىل األرضيات )شكل رقم 1-1(.

إذا اختلف نوع الرتكيب يختلف معه أيضاً نوعية وموديل الغالية تحديداً 

كام ييل: 

-  الغالية نوعية\موديل  B22 يتم تركيبها بدون غطايئ الشفط وبغطاء علوي. 
-  الغالية نوعية\موديل C يتم تركيبها باستخدام أنابيب متحدة املركز أو 
بنوعيات أخرى من األنابيب املخصصة لالستخدام مع الغاليات ذات غرف 

االحرتاق املغلقة لشفط الهواء وعوادم االحرتاق. 

فقط فنيو سباكة مواسري التدفئة والتسخني املؤهلون مهنياً واملعتمدون، هم 

 .IMMERGAS بالغاز  تعمل  التي  األجهزة  برتكيب  لهم  يُسمح  من 

املنظمة  والترشيعات  والقوانني  للقواعد  وفقاً  الرتكيب  عملية  تتم  أن  يجب 

لتلك العملية ووفقاً للقواعد املهنية الفنية املحلية املعمول بها وطبقاً لقواعد 

املامرسة املحرتفة الجيدة. يف حالة وجود الغاز الطبيعي املسال GPL، يجب 

أن يكون تركيب الغالية Maior Eolo  متوافقاً ومطابقاً لقواعد استخدام 

الغازات األكرث كثافة من الهواء )عىل سبيل املثال ال الحرص، ميكن أن نذكّر 

بأنه ممنوع تركيب أنظمة \ شبكات تعمل بنوعية الغاز املشار إليها سابقاً 

يف األماكن املنخفضة التي توجد تحت متوسط مستوى األرض املحيطة(.

انتبه: الجهة املصنعة ليست مسؤولة عن أي رضر ناتج عن الغاليات التي تم 

إزالتها من أنظمة أخرى أو عن أي عدم تطابق لهذه األجهزة.

 يجب التحقق من أن الجهاز كامالً بكل محتوياته قبل بدء عملية تركيبه؛ 
ويف حالة وجدود شك يف نقص يشء أو يف حالة وجد شك يف حالة الجهاز 

نفسه، يجب االتصال مبارشة باملورِّد. ال يجب ترك محتويات عملية التغليف 

والصندقة )مثل الدبابيس واملسامري واألكياس البالستيكية والبوليسرتين وما 

إىل ذلك( يف متناول يد األطفال ملا قد يتسبب ذلك يف تعريض هؤالء األطفال 

للخطر. يف حالة تركيب الجهاز داخل أو بني بعض قطع األثاث، يجب توفري 

مكان كايف للقيام بأعامل الصيانة العادية لهذا الجهاز ومن ثم ينصح برتك عىل 

األقل مسافة 3 سنتيمرت بني غطاء الغالية وبني الحشوةب العمودية لقطعة 

األثاث. يجب أن يرتك مجاالً فوق وتحت الغالية للسامح بعمليات الفحص 

الخاصة بالتوصيالت الهيدروليكية وباملدخنة. 

ال يجب أبداً ترك أي مواد قابلة لالشتعال بالقرب من الجهاز )مثل الورق 
وقطع القامش والبالستيك والبوليسرتين وما إىل ذلك(. 

يُنصح بعدم وضع أي أجهزة منزلية تحت الغالية حيث قد يصيبهم الرضر 
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مالحظة هامة: مسامري التثبيت الحلزونية املستخدمة مع املعمودي أو فيرش 

ذات الرأس السداسية املوجودة يف العلبة البالستيكية، يجب استخدامها فقط 

لتثبيت خطاف تدعيم الرتكيب عىل الحائط.  

تستخدم هذه الغاليات لتسخني املاء لغاية درجة حرارة أقل من درجة الغليان 

يف الضغط الجوى العادي. 
يجب توصيل هذه الغاليات مع شبكة تدفئة مناسبة ومتوافقة مع طبيعتها 

التشغيلية ومع قوتها األدائية.
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1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5°C. Котел 
стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка увімкне насос та пальник в 
разі зниження температури всередині котла 
нижче за 4°C.
Функція проти замерзання працюватиме 
лише, якщо:
- котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
- на котел подаються електричне живлення 

та газ;
- котел не перебуває у режимі «Off»;
- ко тел  не  з а блоков а но  че р е з  б р а к 

розпалювання (пар. 2.5);
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища 
-5°C.

Мінімальна температура -15°C. Якщо в 
місці установки котла температура може 
зменшитися нижче за -5°C та за відсутності 
газу для живлення котла (або якщо котел 
заблоковано через брак розпалювання), може 
статися замерзання агрегату.
Щоб унеможливити ризик замерзання, 
дотримуйтесь таких вказівок:
- Захистіть від замерзання контур опалення, 

заповнивши його антифризом доброї якості 
та нешкідливим для здоров’я. Ретельно 
виконуйте інструкції від виробника таких 
антифризів (щодо процентних відношень 
розчину у залежності від мінімальної 
температури, від якої слід захистити контур. 
Необхідно приготувати водний розчин, 
клас потенційного забруднення котрого в 
разі звороту води - 2 (EN 1717:2002).

Матеріали, використані для виготовлення 
опалювального контуру котлів Immergas, 
є  стійкими до антифризів на основі 
етиленгліколю і пропілену (але суміші мають 
виконуватися з ретельним дотриманням 
пропорцій, вказаних виробником).
Щодо терміну використання та утилізації цих 
речовин звертайтеся до їх виробника.
- Захищайте від  з амерз ання конт у р 

ГВП за допомогою приналежності, яка 
постачається за окремим замовленням 
( ком п ле к т  п р о т и  з а ме р з а н н я ) ,  т а 
складається з електричного резистору, 
електропроводини та термостату керування 
(уважно ознайомтеся з інструкціями з 
монтажу, які знаходяться в упаковці з 
комплектом цього приладдя).

Захист проти замерзання котла буде 
забезпечено, тільки якщо:
- к о т е л  п р а в и л ь н о  п і д к л ю ч е н о  д о 

електричного контуру;
- головний вимикач увімкнено;
- основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища -15°C.

Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

Примітка: Якщо в місцях монтажу котла 
температура зменшується нижче за 0°C, 
необхідно покрити ізоляцією з’єднувальні 
труби.

Висота  
(мм)

Ширина 
(мм)

Глибина 
(мм)

781 440 340
З’ЄДНАННЯ

ГАЗ КОНТУР 
ГВП

СИСТЕМА 
ОПАЛЕННЯ

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Умовні позначення:
 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 ACV - Вхід гарячої сантехнічної води 

комплект клапан для сонячних 
панелей (За окремим замовленням)

 AF - Підведення холодної води для 
контуру ГВП

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

опалення
 V - Електричне підключення

Примітка:  блок підключення  
(за окремим замовленням).

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.
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Умовні позначення:
 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 ACV - Вхід гарячої сантехнічної води 

комплект клапан для сонячних 
панелей (За окремим замовленням)

 AF - Підведення холодної води для 
контуру ГВП

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

опалення
 V - Електричне підключення

Примітка:  блок підключення  
(за окремим замовленням).

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.
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1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5°C. Котел 
стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка увімкне насос та пальник в 
разі зниження температури всередині котла 
нижче за 4°C.
Функція проти замерзання працюватиме 
лише, якщо:
- котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
- на котел подаються електричне живлення 

та газ;
- котел не перебуває у режимі «Off»;
- ко тел  не  з а блоков а но  че р е з  б р а к 

розпалювання (пар. 2.5);
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища 
-5°C.

Мінімальна температура -15°C. Якщо в 
місці установки котла температура може 
зменшитися нижче за -5°C та за відсутності 
газу для живлення котла (або якщо котел 
заблоковано через брак розпалювання), може 
статися замерзання агрегату.
Щоб унеможливити ризик замерзання, 
дотримуйтесь таких вказівок:
- Захистіть від замерзання контур опалення, 

заповнивши його антифризом доброї якості 
та нешкідливим для здоров’я. Ретельно 
виконуйте інструкції від виробника таких 
антифризів (щодо процентних відношень 
розчину у залежності від мінімальної 
температури, від якої слід захистити контур. 
Необхідно приготувати водний розчин, 
клас потенційного забруднення котрого в 
разі звороту води - 2 (EN 1717:2002).

Матеріали, використані для виготовлення 
опалювального контуру котлів Immergas, 
є  стійкими до антифризів на основі 
етиленгліколю і пропілену (але суміші мають 
виконуватися з ретельним дотриманням 
пропорцій, вказаних виробником).
Щодо терміну використання та утилізації цих 
речовин звертайтеся до їх виробника.
- Захищайте від  з амерз ання конт у р 

ГВП за допомогою приналежності, яка 
постачається за окремим замовленням 
( ком п ле к т  п р о т и  з а ме р з а н н я ) ,  т а 
складається з електричного резистору, 
електропроводини та термостату керування 
(уважно ознайомтеся з інструкціями з 
монтажу, які знаходяться в упаковці з 
комплектом цього приладдя).

Захист проти замерзання котла буде 
забезпечено, тільки якщо:
- к о т е л  п р а в и л ь н о  п і д к л ю ч е н о  д о 

електричного контуру;
- головний вимикач увімкнено;
- основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища -15°C.

Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

Примітка: Якщо в місцях монтажу котла 
температура зменшується нижче за 0°C, 
необхідно покрити ізоляцією з’єднувальні 
труби.
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комплект клапан для сонячних 
панелей (За окремим замовленням)

 AF - Підведення холодної води для 
контуру ГВП

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

опалення
 V - Електричне підключення

Примітка:  блок підключення  
(за окремим замовленням).

1.2 ОСНОВНІ РОЗМІРИ.
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1.3 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Мінімальна температура -5°C. Котел 
стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка увімкне насос та пальник в 
разі зниження температури всередині котла 
нижче за 4°C.
Функція проти замерзання працюватиме 
лише, якщо:
- котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
- на котел подаються електричне живлення 

та газ;
- котел не перебуває у режимі «Off»;
- ко тел  не  з а блоков а но  че р е з  б р а к 

розпалювання (пар. 2.5);
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища 
-5°C.

Мінімальна температура -15°C. Якщо в 
місці установки котла температура може 
зменшитися нижче за -5°C та за відсутності 
газу для живлення котла (або якщо котел 
заблоковано через брак розпалювання), може 
статися замерзання агрегату.
Щоб унеможливити ризик замерзання, 
дотримуйтесь таких вказівок:
- Захистіть від замерзання контур опалення, 

заповнивши його антифризом доброї якості 
та нешкідливим для здоров’я. Ретельно 
виконуйте інструкції від виробника таких 
антифризів (щодо процентних відношень 
розчину у залежності від мінімальної 
температури, від якої слід захистити контур. 
Необхідно приготувати водний розчин, 
клас потенційного забруднення котрого в 
разі звороту води - 2 (EN 1717:2002).

Матеріали, використані для виготовлення 
опалювального контуру котлів Immergas, 
є  стійкими до антифризів на основі 
етиленгліколю і пропілену (але суміші мають 
виконуватися з ретельним дотриманням 
пропорцій, вказаних виробником).
Щодо терміну використання та утилізації цих 
речовин звертайтеся до їх виробника.
- Захищайте від  з амерз ання конт у р 

ГВП за допомогою приналежності, яка 
постачається за окремим замовленням 
( ком п ле к т  п р о т и  з а ме р з а н н я ) ,  т а 
складається з електричного резистору, 
електропроводини та термостату керування 
(уважно ознайомтеся з інструкціями з 
монтажу, які знаходяться в упаковці з 
комплектом цього приладдя).

Захист проти замерзання котла буде 
забезпечено, тільки якщо:
- к о т е л  п р а в и л ь н о  п і д к л ю ч е н о  д о 

електричного контуру;
- головний вимикач увімкнено;
- основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища -15°C.

Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
вказівок з попередньої сторінки.

Примітка: Якщо в місцях монтажу котла 
температура зменшується нижче за 0°C, 
необхідно покрити ізоляцією з’єднувальні 
труби.
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Мінімальна температура -5°C. Котел 
стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка увімкне насос та пальник в 
разі зниження температури всередині котла 
нижче за 4°C.
Функція проти замерзання працюватиме 
лише, якщо:
- котел правильно підключено до газового та 

електричного контуру;
- на котел подаються електричне живлення 

та газ;
- котел не перебуває у режимі «Off»;
- ко тел  не  з а блоков а но  че р е з  б р а к 

розпалювання (пар. 2.5);
- основні компоненти котла справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
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заблоковано через брак розпалювання), може 
статися замерзання агрегату.
Щоб унеможливити ризик замерзання, 
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заповнивши його антифризом доброї якості 
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є  стійкими до антифризів на основі 
етиленгліколю і пропілену (але суміші мають 
виконуватися з ретельним дотриманням 
пропорцій, вказаних виробником).
Щодо терміну використання та утилізації цих 
речовин звертайтеся до їх виробника.
- Захищайте від  з амерз ання конт у р 

ГВП за допомогою приналежності, яка 
постачається за окремим замовленням 
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складається з електричного резистору, 
електропроводини та термостату керування 
(уважно ознайомтеся з інструкціями з 
монтажу, які знаходяться в упаковці з 
комплектом цього приладдя).

Захист проти замерзання котла буде 
забезпечено, тільки якщо:
- к о т е л  п р а в и л ь н о  п і д к л ю ч е н о  д о 

електричного контуру;
- головний вимикач увімкнено;
- основні компоненти комплекту проти 

замерзання справні.
За цих умов котел є захищеним проти 
замерзання при температурі середовища -15°C.

Щоб гарантія мала силу, поза її дію винесено 
збитки внаслідок збоїв в електричному 
енергопостачанні або внаслідок недотримання 
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1.3 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Asgari ısı -5°C. Kombi, içerisindeki suyun -4°C 
derecenin altına inmesi halinde otomatik olarak 
pompa ve brülörü devreye sokarak buzlanmayı 
önleyen bir sistem ile donatılmıştır.
Buzlanmaya karşı koruma işlevi ancak aşağıdaki 
koşullara bağlıdır:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik 

kaynaklarına bağlandı;
- kombi sabit bir şekilde besleniyor;
- kombi “Off” modunda değil;
- kombi ateşleme eksikliği nedeni ile bloke 

olmadıysa (Parag. 2.5);
- kombinin temel parçaları arızalı değil.
Bu koşullarda Kombi -5°C ortam ısısına kadar 
buzlanmaya karşı koruma altındadır.

En düşük derece -15 C: Kalorifer kazanının, 
ortam sıcaklığının -5 C derecenin altına geçtiği 
bir yerde kurulması durumunda, gaz ulaşımı 
eksikliği ( ya da kalorifer kazanının kontak 
eksikliğinden dolayı kendini bloke etmesi) 
gerçekleşebilir, hatta aletin donmasına neden 
olabilir.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulması gerekir:
- Bu dolaşıma iyi kalite ve sağlığa zararlı olma-

yan bir donma engelleyici  sıvı uygulanarak, 
ısınma dolaşımını soğuktan korumak gerekir. 
Ürünün en düşük derecede korunmasını 
sağlayacak yüzdede sıvının kullanımı için 
üretici talimatlarını çok dikkatli bir şekilde 
uygulamak gerekmektedir. Suyun kirlenme 
kapasitesinin düzenine uygun bir sıvı solüsyon 
hazırlanmalıdır.

Immergas kalorifer kazanlarının ısı dolaşımını 
oluşturan maddeler, etilen ve propilen glikol bazlı 
donma önleyici sıvılara dayanıyorlar.
Kullanma ömrü ve olası tasviye için üreticinin 
talimatlarını izleyin.
- Su devresini, istek üzerine edinilebilen (buzlan-

maya karşı set) bir elektrik rezistansı, ilgili 
kablolar ve bir kumanda termostatından oluşan 
bir aksesuar ile buzlanmaya karşı koruyun 
(montaj için aksesuar setinin paketinde yer 
alan kılavuzu dikkatlice okuyunuz).

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

ise;
- ana şalter bağlı ise;
- buzlanmaya karşı setin parçaları arızalı değil 

ise.
Bu koşullarda Kombi -15°C’ye kadar buzlanmaya 
karşı koruma altındadır.

Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü 
edilenlere itaatsizlikten ve elektirik enejisi 
bağlantısının kesintiye uğramasından kaynakla-
nan hasarlar hariç tutulur.

Not: kombi cihazının ısının 0°C derecenin 
altına düştüğü mekânlara gerek kullanım suyu 
ve gerekse kalorifer amaçlı montajı halinde hem 
kalorifer tesisatının ve hem de kullanım suyunun 
borularının izolasyonlu olması gerekmektedir.

Yükseklik 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

781 440 340
BAĞLANTILAR

GAZ KULLANMA 
SUYU TESİSAT

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Açıklamalar:
 G - Gaz kaynağı
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 ACV - Sıcak kullanma suyu girişi  

(opsiyonel)
 AF - Soğuk kullanma suyu girişi
 R - Tesisat geri dönüş
 M - Tesisat gönderme
 V - Elektrik bağlantısı

Not: bağlantı grubu (opsiyonel)

1.2 TEMEL BOYUTLAR.
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1.3 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
Temperatura mínima -5 °C. La caldera dispone 
de serie de una función antihielo 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.
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 modalidad “Off”;
- la caldera no está en bloqueo por fallo de en-

cendido (apdo. 2.5);
- 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 está 
instalada en un lugar donde la temperatura de-
sciende por debajo 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:
- Proteja al circuito de calentamiento del hielo 

introduciendo en el mismo un líquido anticon-
gelante de buena calidad que no sea nocivo para 
la salud. Siga estrictamente las instrucciones 
del fabricante del líquido en lo que respecta al 
porcentaje necesario en relación con la tem-
peratura mínima a la que se desea mantener 
la instalación. Se debe preparar una solución 
acuosa de Clase 2 en lo que hace a la contami-
nación potencial del agua (EN 1717:2002).

Los materiales con los que se ha realizado el circu-
ito de calentamiento de las calderas Immergas son 
resistentes a los líquidos anticongelantes a base de 
glicoles etilénicos y propilénicos (en el caso de que 
las mezclas cumplan con los estándares actuales).
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:
- lla caldera está conectada correctamente al 

circuito de alimentación eléctrica;
- el interruptor general está activado;
- los componentes del kit antihielo no están 

averiados.
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 inter-
rupción del suministro eléctrico o al incumplimien-
to de las instrucciones anteriormente indicadas.

Nota: en caso de instalación de la caldera en un 
lugar donde la temperatura se ponga por debajo 
de 0 °C será necesario aislar térmicamente los 
tubos de conexión.

Altura 
(mm)

Anchura 
(mm)

Profundidad 
(mm)

781 440 340
CONEXIONES

GAS AGUA  
SANITARIA INSTALACIÓN

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Leyenda:
 G - Alimentación gas
 AC - Salida de agua caliente sanitaria
 ACV - Entrada agua caliente sanitaria 

kit válvula solar (Opcional)
 AF - Entrada de agua fría sanitaria
 R - Retorno instalación
 M - Ida instalación
 V - Conexión eléctrica

Nota: grupo de conexión (opcional)

1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES.
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1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Бойлер серийно 
оборудован системой защиты от замерзания, 
которая приводит в действие насос и горелку в 
том случае, когда температура воды отопительной 
системы внутри бойлера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие только 
в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе 

газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не находится в режиме «Выкл»;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлённого 

зажигания (Параг. 2.5);
- основные компоненты бойлера не находятся в 

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

Минимальная температура -15°C. В том случае 
если бойлер устанавливается в таких местах, 
где температура опускается ниже -5°C и при 
недостатке газового питания (или если бойлер 
блокируется из-за недостаточного зажигания), 
агрегат может не избежать замораживания.
Во избежание замораживания, придерживаться 
следующих правил:
- Защищать от замораживания сис тем у 

отопления, введя в эту систему антифриз 
хорошего качества, считающийся безвредным 
для здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температуры, при 
которой должна быть сохранена установка. 
Необходимо приготавливать водный раствор 
второго возможного класса загрязнения воды 
(EN 1717:2002).

М ат е ри а лы ,  и з  к о т о р ы х  и з г о т ов ле н а 
отопительная система бойлеров Immergas, 
устойчивы 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  з аморажив ания сис тем у 

с а н т е х н и ч е с к о й  в о д ы  п р и  п о м о щ и 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против замораживания), 
к о т о р ы й  с о с т о и т  и з  э л е к т р и ч е с к и х 
нагревательных элементов, соответствующей 
каб ельной пр ов одки и у правляющего 
т е р м о с т ат а  ( в н и м ат ел ь н о  п р о ч и т ат ь 
инструкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта).

Защита от замерзания котла обеспечивается 
только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе 

электропитания;
- установлен основной выключатель;
- основные компоненты бойлера не находятся в 

аварийном состоянии.
В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замораживания, до температуры окружающей 
среды -15°C.

Гарантией не покрываются убытки, вызванные 
прерыванием подачи электроэнергии и при 
несоблюдении вышеуказанных правил.

Примечание:  в  том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C необходимо изолирование 
подключения труб.

Высота  
(мм)

Ширина 
(мм)

Глубина  
(мм)

781 440 340
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ
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НИЧЕСКАЯ 
ВОДА

УСТАНОВКА

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 ACV - Вход ГВС комплект солнечного 

клапана (Факультативно)
 AF - Вход сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной 

системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической 

сети

Примечание:  блок подключения 
(факультативно)

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
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1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Бойлер серийно 
оборудован системой защиты от замерзания, 
которая приводит в действие насос и горелку в 
том случае, когда температура воды отопительной 
системы внутри бойлера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие только 
в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе 

газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не находится в режиме «Выкл»;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлённого 

зажигания (Параг. 2.5);
- основные компоненты бойлера не находятся в 

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

Минимальная температура -15°C. В том случае 
если бойлер устанавливается в таких местах, 
где температура опускается ниже -5°C и при 
недостатке газового питания (или если бойлер 
блокируется из-за недостаточного зажигания), 
агрегат может не избежать замораживания.
Во избежание замораживания, придерживаться 
следующих правил:
- Защищать от замораживания сис тем у 

отопления, введя в эту систему антифриз 
хорошего качества, считающийся безвредным 
для здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температуры, при 
которой должна быть сохранена установка. 
Необходимо приготавливать водный раствор 
второго возможного класса загрязнения воды 
(EN 1717:2002).

М ат е ри а лы ,  и з  к о т о р ы х  и з г о т ов ле н а 
отопительная система бойлеров Immergas, 
устойчивы 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  з аморажив ания сис тем у 

с а н т е х н и ч е с к о й  в о д ы  п р и  п о м о щ и 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против замораживания), 
к о т о р ы й  с о с т о и т  и з  э л е к т р и ч е с к и х 
нагревательных элементов, соответствующей 
каб ельной пр ов одки и у правляющего 
т е р м о с т ат а  ( в н и м ат ел ь н о  п р о ч и т ат ь 
инструкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта).

Защита от замерзания котла обеспечивается 
только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе 

электропитания;
- установлен основной выключатель;
- основные компоненты бойлера не находятся в 

аварийном состоянии.
В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замораживания, до температуры окружающей 
среды -15°C.

Гарантией не покрываются убытки, вызванные 
прерыванием подачи электроэнергии и при 
несоблюдении вышеуказанных правил.

Примечание:  в  том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C необходимо изолирование 
подключения труб.

Высота  
(мм)

Ширина 
(мм)

Глубина  
(мм)
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G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 ACV - Вход ГВС комплект солнечного 

клапана (Факультативно)
 AF - Вход сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной 

системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической 

сети

Примечание:  блок подключения 
(факультативно)

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
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1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Минимальная температура -5°C. Бойлер серийно 
оборудован системой защиты от замерзания, 
которая приводит в действие насос и горелку в 
том случае, когда температура воды отопительной 
системы внутри бойлера опускается ниже 4°C.
Защита от замерзания вступает в действие только 
в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе 

газового и электропитания;
- к бойлеру постоянно подключено питание;
- бойлер не находится в режиме «Выкл»;
- бойлер не блокирован из-за неосуществлённого 

зажигания (Параг. 2.5);
- основные компоненты бойлера не находятся в 

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

Минимальная температура -15°C. В том случае 
если бойлер устанавливается в таких местах, 
где температура опускается ниже -5°C и при 
недостатке газового питания (или если бойлер 
блокируется из-за недостаточного зажигания), 
агрегат может не избежать замораживания.
Во избежание замораживания, придерживаться 
следующих правил:
- Защищать от замораживания сис тем у 

отопления, введя в эту систему антифриз 
хорошего качества, считающийся безвредным 
для здоровья. Необходимо тщательно следовать 
инструкциям изготовителя, что касается 
необходимого процентного соотношения 
относительно минимальной температуры, при 
которой должна быть сохранена установка. 
Необходимо приготавливать водный раствор 
второго возможного класса загрязнения воды 
(EN 1717:2002).

М ат е ри а лы ,  и з  к о т о р ы х  и з г о т ов ле н а 
отопительная система бойлеров Immergas, 
устойчивы 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  з аморажив ания сис тем у 

с а н т е х н и ч е с к о й  в о д ы  п р и  п о м о щ и 
комплектующих деталей, предоставляемых 
по заказу (комплект против замораживания), 
к о т о р ы й  с о с т о и т  и з  э л е к т р и ч е с к и х 
нагревательных элементов, соответствующей 
каб ельной пр ов одки и у правляющего 
т е р м о с т ат а  ( в н и м ат ел ь н о  п р о ч и т ат ь 
инструкции по установке, которые входят в 
упаковку комплекта).

Защита от замерзания котла обеспечивается 
только в том случае, если:
- бойлер должным образом подключён к системе 

электропитания;
- установлен основной выключатель;
- основные компоненты бойлера не находятся в 

аварийном состоянии.
В настоящих условиях, бойлер защищён от 
замораживания, до температуры окружающей 
среды -15°C.

Гарантией не покрываются убытки, вызванные 
прерыванием подачи электроэнергии и при 
несоблюдении вышеуказанных правил.

Примечание:  в  том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже 0°C необходимо изолирование 
подключения труб.
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G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Условные обозначения:
 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической 

воды
 ACV - Вход ГВС комплект солнечного 

клапана (Факультативно)
 AF - Вход сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной 

системы
 M - Подача в отопительную систему
 V - Подключение к электрической 

сети

Примечание:  блок подключения 
(факультативно)

1.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ.
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מקרא:
-  אספקת גז  G  

-  יציאת מים חמים ביתיים  AC  
 ACV -  ערכת שסתום סולרי של 
כניסת מים חמים ביתיים 

)אופציונלי(
-  כניסת מים קרים ביתיים  AF  

-  החזרת מערכת  R  
-  אספקת מערכת  M  

-  חיבור חשמלי  V  

שים לב: קבוצת חיבור 
)אופציונלי(

גובה 
)מ"מ(

רוחב
)מ"מ(

עומק
)מ"מ(

781440340
חיבורים

מים חמים גז
מערכתביתיים

GACAFRM
”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

1.2  מידות ראשיות

1.3  הגנה מפני קפיאה
פונקציה  כולל  הדוד   5- ° C מינימלית  טמפרטורה 
מפעילה  אשר  קפיאה,  מפני  הגנה  של  סטנדרטית 
המים  טמפרטורת  כאשר  והמבער  המשאבה  את 

.4 ° C-בדוד יורדת מתחת ל
פונקציית ההגנה מפני קפיאה תפעל רק אם:

-  הדוד מחובר נכון למעגלי אספקת גז וחשמל;
-  הדוד מחובר כל הזמן לחשמל;

-  הדוד אינו במצב “כבוי”;
-  הדוד אינו נמצא בחסימת הדלקה )סעיף 2.5(;

-  אין תקלה ברכיבים החיוניים של הדוד.
בתנאים אלה, הדוד מוגן מפני קפיאה עד לטמפרטורת 

. -5°C סביבה של

מותקן  הדוד  אם   .-15°C מינימלית  טמפרטורה 
מתחת  לרדת  עשויה  הטמפרטורה  שבו  במקום 
בחסימת  נמצא  שהדוד  )או  גז  אין  אם  או    -5°C-ל

הדלקה(, הוא עלול לקפוא.
כדי למנוע סכנת קפיאה, פעל לפי ההוראות הבאות:
ידי  על  קפיאה  מפני  החימום  מעגל  על  -  הגן 
הוספת נוזל איכותי למניעת קפיאה שאינו מהווה 
סכנה בריאותית. יש להקפיד על הוראות היצרן 
נוזל זה כשמחשבים את השיעור הנחוץ  לגבי 
המינימום  לטמפרטורת  בהתאם  הנוזל,  של 
יש  המערכת.  על  להגן  מעוניין  אתה  שמפניה 
להכין תמיסה מימית עם פוטנציאל זיהום מים 

.)EN 1717:2002( 2 של
 Immergas החומרים שמהם עשויים הדוודים של 
על  המבוססים  קפיאה  למניעת  נוזלי  בפני  עמידים 
אתילן ופרופילן גליקול )אם התערובת הוכנה בהתאם 

לתקנים בענף(.
להשלכה נכונה, פעל על פי הוראות הספק.

מפני  הביתיים  החמים  המים  מעגל  על  -  הגן 
לפי בקשה  אביזר המסופק  קפיאה באמצעות 
)ערכה למניעת קפיאה(, שכולל שני רכיבי חימום 
ותרמוסטט  הרלוונטיים  הכבלים  את  חשמלי, 
ההתקנה  הוראות  את  בעיון  )קרא  בקרה 

הכלולות במארז של ערכת האביזר(.
ההגנה מפני קפיאה על הדוד מובטחת רק אם:
-  הדוד מחובר נכון למעגלי אספקת החשמל;

-  המתג הראשי מחובר;
-  רכיבי הערכה למניעת קפיאה טובים.

בתנאים אלה, הדוד מוגן מפני קפיאה עד לטמפרטורה 
. -15°C של

כתוצאה  שנגרמים  נזקים  מכסה  אינה  האחריות 
המפורטות  בהוראות  עמידה  ואי  חשמל  מהפסקת 

בעמוד הקודם.

שבו  במקום  הדוד  את  מתקינים  אם  לב:  שים 
הטמפרטורה עשויה לרדת מתחת ל-0°C, יש לבודד 

את צינורות החימום.
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1.3 ZAŠTITA OD SMRZAVANJA.
Mininalna temperatura -5°C. Kotao je serijski 
opremljen funkcijom protiv smrzavanja koja 
stavlja u pogon pumpu i gorionik svaki put kada 
se temperatura vode sadržane u kotlu spusti 
ispod 4°C.
Funkcija protiv smrzavanja se obezbeđuje samo 
ako:
- je kotao pravilno povezan na krugove za 

napajanje gasom i strujom;
- se kotao konstantno napaja;
- kotao nije u režimu “Off”;
- kotao nije u stanju blokade zbog neuključivanja 

(Pogl. 2.5);
-  osnovne komponente kotla nisu u kvaru.
U ovakvim uslovima je kotao zaštićen protiv 
smrzavanja sve do prostorne temperature od -5°C.

Minimalna temperatura -15°C. U slučaju 
da je kotao instaliran u prostoru u kojem se 
temperatura spušta ispod -5°C i ako dođe do 
prekida napajanja gasom, ili ako je kotao u 
stanju blokade zbog neuključivanja, može doći 
do smrzavanja aparata.
Da biste onemogućili rizik od smrzavanja, 
pridržavajte se sledećih uputstava:
- zaštitite od smrzavanja grejni sistem tako 

što ćete u njega ubaciti kvalitetan antifiriz 
(posebno napravljen za grejne sisteme). Pri 
tome pažljivo pratite uputstva proizvođača 
vezana za potreban procenat antifriza u 
rastvoru da bi se sistem očuvao na željenoj 
minimalnoj temperaturi. 

Materijali od kojih su koltrovi napravljeni su 

otporni na antifriz tečnosti na bazi etilen glikola 
i propilena.
U vezi sa trajanjem i eventualnim odlaganjem , 
pridržavajte se indikacija snabdevača.
- Zaštitite od smrzavanja sanitarni krug na način 

da koristite opremu koja se prilaže na zahtev 
(komplet protiv smrzavanja) koja se sastoji od 
električnog otpornika, odgovarajućeg kabla 
i komandnog termostata (pažljivo pročitajte 
uputstva za montažu sadržana u pakovanju 
kompleta sa opremom).

Zaštita kotla od smrzavanja je na ovaj način 
obezbeđena samo ako:
- se kotao pravilno poveže na krug za električno 

napajanje;
- je opšti prekidač ukopčan;
- komponente kompleta protiv smrzavanja nisu 

u kvaru.
U takvim uslovima kotao je zaštićen od smrzavanja 
sve do temperature od -15°C.

Nisu pokrivena garancijom oštećenja koja su 
posledica prekida u snabdevanju električnom 
energijom i nepoštivanja onoga što smo naveli na 
prethodnoj stranici.

NAPOMENA: u slučaju instalacije kotla na 
mestima na kojima se temperatura spušta ispod 
0°C moraju se izolovati cevi za povezivanje.

1.2 GLAVNE DIMENZIJE.

Objašnjenja:
 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 ACV - Ulaz tople sanitarne vode komplet 

solarnog ventila (Opcija)
 AF - Ulaz hladne sanitarne vode 
 R - Povratni deo uređaja
 M - Polazni deo uređaja
 V - Električno povezivanje

 NAPOMENA: grupa za povezivanje (opcija)

Visina 
(mm) Širina (mm) Dubina (mm)

781 440 340
PRIKLJUČCI

GAS SANITARNA 
VODA UREĐAJ

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.3 გაყინვისგან დაცვა.
მინიმალური ტემპერატურა -5°C. ბოილერი 
აღჭურვილია ანტიშემომყინავი ფუნქციით, 
რომელიც ააქტიურებს დგუშს და სანთურას, 
როდესაც სისტემის წყლის ტემპერატურა 
ბოილერში 4°C-ზე დაბლა ვარდება.
ა ნ ტ ი შ ე მ ო მ ყ ი ნ ა ვ ი ს  ფ უ ნ ქ ც ი ო ნ ი რ ე ბ ა 
გარანტირებულია მხოლოდ შემდეგი პირობების 
დაცვით:
- ბოილერი სწორად არის მიერთებული გაზის 

და ელექტრო კვების ქსელში;
- ბ ო ი ლ ე რ ს  მ უ დ მ ი ვ ა დ  მ ი ე წ ო დ ე ბ ა 

ელექტროენერგია;
–  ბ ო ი ლ ე რ ი  ა რ  ა რ ი ს  " გ ა მ ო რ თ უ ლ " 

მდგომარეობაში;
- ბოილერზე არ არის დაბლოკილი ანთება 

(პარ. 2.5)
- ბოილერის მნიშვნელოვან კომპონენტებს 

გაუმართავობა არ აქვს.
ასეთ პირობებში ბოილერი დაცულია გაყინვისგან 
გარემოს -5°C ტემპერატურამდე.

მინიმალური ტემპერატურა -15°C.  თუ 
ბოილერი დამონტაჟებულია ისეთ ადგილას, 
სადაც ტემპერატურა -5°C-ზე დაბლა ვარდება, 
და თუ მოხდა ისე, რომ სისტემას გაზი არ 
მიეწოდება (ან ბოილერის ანთების დაბლოკვის 
შემთხვევაში), მაშინ არსებობს მოწყობილობის 
გაყინვის საშიშროება.
გაყინვის რისკის თავიდან ასაცილებლად 
შეასრულეთ ქვემოთ მოცემული ინსტრუქცია:
– დაიცავით გაცხელების სისტემა გაყინვისგან 

მაღალი ხარისხის ანტიშემომყინავი სითხის 
დამატებით, რომელიც ჯანმრთელობისთვის 
ს ა შ ი შ ა დ  ა რ ა ა  მ ი ჩ ნ ე უ ლ ი .  ს ი ს ტ ე მ ი ს 
დასაცავად მწარმოებლის მიერ მითითებული 
მინიმალური ტემპერატურის შესაბამისი 
სითხის პროცენტულობის ზედმიწევნით დაცვა 
აუცილებელია. წყალხსნარი უნდა მომზადდეს 

წყლის მე–2 შესაძლო დაბინძურების კლასის 
გათვალისწინებით. (EN 1717:2002).

Immergas-ის ბოილერები დამზადებულია 
ე თ ი ლ ე ნ ი ს  დ ა  პ რ ო პ ი ლ ე ნ - გ ლ ი კ ო ლ ი ს 
საფუძველზე მომზადებული ანტიშემომყინავი 
სითხეების მიმართ მდგრადი მასალისგან (თუ 
ნარევი მომზადდა სამრეწველო სტანდარტების 
შესაბამისად).
უტილიზაციის წესი აღწერილია მწარმოებლის 
ინსტრუქციაში.
- უ ზ რ უ ნ ვ ე ლ ყ ა ვ ი თ  ს ა ყ ო ფ ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ო 

ცხელი წყლის სისტემის გაყინვისგან დაცვა 
მოთხოვნით მოწოდებული აქსესუარებით 
(ანტიშემომყინავი კომპლექტი), რომელიც 
შედგება ორი ელექტრონული გამაცხელებელი 
ელემენტისგან, შესაბამისი კაბელის და 
მაკონტროლებელი თერმოსტატისგან ; 
(ყურადღებით წაიკითხეთ დამონტაჟების 
ინსტრუქცია,  რომელიც მოგეწოდებათ 
დამხმარე მოწყობილობასთან ერთად).

შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ ,  ბ ო ი ლ ე რ ი ს  დ ა ც ვ ა 
ანტიშემომყინავით უზრუნველყოფილია 
მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:
- ბოილერი სწორად არის მიერთებული 

ელექტროკვების ქსელში;
- დაყენებულია ძირითადი ჩამრთველი;
- ანტიშემომყინავი ნაკრების კომპონენტები 

გამართულად მუშაობენ.
ასეთ პირობებში ბოილერი დაცულია გაყინვისგან 
-15°C ტემპერატურამდე.

ზემოთ ჩამოთვლილი წესების არ დაცვის 
შემთხვევაში ზიანი არ დაიფარება საგარანტიო 
მომსახურებით. 

შენიშვნა: თუ ბოილერი დამონტაჟებულია ისეთ 
ადგილებში, სადაც ტემპერატურა 0°C-ზე დაბლა 
ვარდება, მაშინ საჭიროა მილების მიერთებების 
იზოლაცია.

1.2 ძირითადი ზომები.

განმარტება:
 G - გაზის მიწოდება
 AC - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

გამოსავალი
 ACV - მზის სარქველის საყოფაცხოვრებო 

ცხელი წყლის ნაკრებში 
შესასვლელი (არჩევითი)

 AF - საყოფაცხოვრებო ცივი წყლის 
შემშვები

 R - დაბრუნება გათბობის სისტემიდან
 M - გათბობის სისტემის მიწოდება
 V - ელექტრულ ქსელში ჩართვა

შენიშვნა:  შეერთებების ჯგუფი 
(დამატებითი)

სიმაღლე 
(მმ)

სიგანე
(მმ)

სიღრმე
(მმ)

781 440 340
შეერთებები

გაზი საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყალი სისტემა

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.3 PROTECTION ANTIGEL.
Température minimum -5°C. La chaudière 
standard est équipée d’une fonction antigel qui 
permet de mettre en fonction la pompe et le brû-
leur quand la température de l’eau à l’intérieur de 
la chaudière descend en-dessous de 4°C.
La fonction antigel est assurée seulement 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 en modalité “Off”;
- la chaudière n’est pas bloquée pour absence 

d’allumage (Parag. 2.5);
- les composants essentiels de 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 s’il n’y a pas d’ali-
mentation gaz (ou bien la chaudière se bloque 
pour absence d’allumage) il est possible que 
l’appareil se congèle.
Pour éviter le risque de congélation, respecter les 
instructions suivantes:
- protéger contre le gel le circuit de chauffage 

en introduisant dans ce circuit un liquide 
anticongelant (spécifique pour installations 
de chauffage) de bonne marque, en suivant 
scrupuleusement les instructions du fabricant 
de celui-ci concernant le pourcentage néces-
saire par rapport à la température minimale à 
laquelle on souhaite préserver l’installation. 

Les matériaux avec lesquels sont réalisées les 
chaudières résistent à des liquides anticongelants 
à base d’éthylènes glycols et propylènes.
Pour la durée et l’éventuelle élimination, suivre 
les indications du fournisseur.
- protéger du gel le circuit sanitaire en utili-

sant un accessoire que l’on peut fournir sur 
demande (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).

La protection contre la congélation de la chaudière 
est de cette façon assurée seulement si:
- la chaudière est correctement branchée au circuit 

d’alimentation électrique;
- 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.

1.2 PRINCIPALES DIMENSIONS.

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

soupape solaire (Option)
 AF - Entrée eau froide sanitaire 
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
 V - Branchement électrique

 N.B.:  groupe raccordement (option)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

781 440 340
ATTACHES

GAZ EAU  
SANITAIRE

INSTALLA-
TION

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.3 ANTI-FREEZE PROTECTION.
Minimum temperature -5°C. The boiler is sup-
plied with an antifreeze function as standard that 
activates 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 “Off ” mode;
- the boiler is not in no ignition block (Par. 2.5);
- the boiler essential components are not faulty.
In these conditions the boiler is protected against 
freezing to an environmental 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 block), the appliance 
can freeze.
To prevent the risk of freezing follow the instruc-
tions below:
- Protect the heating circuit from freezing by 

adding a high quality anti-freeze liquid that is 
not considered a health hazard. It is necessary 
to carefully follow manufacturer instructions 
regarding this liquid when considering the 
percentage necessary that depends on the mini-
mum temperature the system is to be protected 
from. An aqueous solution must be prepared 
with a potential water pollution potential of 2 
(EN 1717:2002).

The materials that Immergas boilers are made 
from are resistant to ethylene and propylene glycol-
based anti-freeze liquids (If the mixtures have been 
prepared according to industry standards).
For life and possible disposal, follow the supplier’s 
instructions.
- Protect the domestic hot water circuit against 

freezing by using an accessory that is supplied 
on request (anti-freeze 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 electricity 

power supply circuits;
- 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.

N.B.: if the boiler is installed in places where 
the temperature falls below 0°C, the heating 
attachment pipes must be insulated.

1.2 MAIN DIMENSIONS.

Height 
(mm)

Width 
(mm)

Depth 
(mm)

781 440 340
CONNECTIONS

GAS DOMESTIC 
HOT WATER SYSTEM

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Key:
 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 ACV - Solar valve kit DHW inlet  

(Optional)
 AF - Domestic cold water inlet
 R - System return
 M - System flow
 V - Electrical connection

N.B.: connection group (optional)
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1.3 DONMAYA QARŞI MÜHAFİZƏ.
Minimum temperatur -5°C. kombi qazanının 
standart dəstinə daxil olan antifriz funksiyası 
kombi qazanında sistem suyunun temperaturu 
4°C-dən aşağı düşdükdə nasosu və odluğu işə 
salır.
Bu anti-friz funksiyasına yalnış aşağıdakı 
hallarda zəmanət verilir:
- kombi qazanı qaz və elektrik mənbələrinə 

düzgün birləşdirildikdə;
- kombi qazanı daima enerji mənbəyinə qoşulu 

olduqda.
- kombi qazanı sönmüş (“Off”) rejimdə 

olmadıqda;
- kombi qazanı alışmanın ləğvi blokunda deyil 

(Bənd 2.5);
- kombi qazanının əsas komponentləri xətalı 

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

Minimum temperatur -15°C. Kombi qazanı 
temperaturun -5°C-dən aşağı düşdüyü yerdə 
quraşdırılırsa və qaz yoxdursa (yaxud kombi 
qazanı alışmanın bloklanmasına daxil olur), 
cihaz dona bilər.
Donma riskinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı 
qaydalara əməl edin:
- Sağlamlığa ziyanı olmayan yüksək keyfiyyətli 

anti-friz mayesini əlavə etməklə isitmə 
dövriyyəsini donmadan mühafizə edin. 
Sistemin mühafizə olunması üçün minimum 
temperaturdan asılı olan faizi nəzərə alaraq 
bu maye ilə bağlı istehsalçının qaydalarına 
diqqətlə riayət etmək lazımdır.  Suyu 

çirkləndirmə potensialı 2 olan sulu məhlulu 
hazırlamaq lazımdır (EN 1717:2002)

Immergas kombi qazanlarının hazırlandığı 
materiallar etilenə və qlisol əsaslı propilen 
anti-friz mayelərinə davamlıdır (Əgər qarışıqlar 
sənaye standartlarına əsasən hazırlanmışdır).
Uzun müddətliliyi və quraşdırma üçün 
təchizatçının təlimatlarına əməl edin.
- İki elektrik qızıdırıcı elementdən, müvafiq 

kabellərdən və idarə termostatından ibarət 
olan xüsusi sifarişlə təchiz edilən aksessuardan 
(antifriz dəsti) istifadə etməklə məişət qaynar 
su dövriyyəsini mühafizə edin (aksessuar 
dəstinə daxil olan quraşdırma göstərişlərini 
diqqətlə oxuyun).

Kombi qazanının mühafizəsi yalnız aşağıdakılar 
zamanı təmin edilənlərdir:
- kombi qazanı qaz və elektrik mənbələrinə 

düzgün birləşdirilmişdir;
- əsas açar daxil edilmişdir;
- anti-friz dəstinin komponentləri qaydasında 

olduqda.
Bu şəraitlərdə kombi qazanı -15°C temperaturda 
donmanın qarşısını alır.

Elektrik mənbəyindəki nasazlıq və ya yuxarıda 
qeyd edilənlərə əməl edilməməsi zamanı yaranan 
xətalar zəmanətə daxil deyil.

Qeyd: kombi qazanı temperaturun 0°C-dən aşağı 
düşən yerlərdə quraşdırılırsa, qızdırıcıya əlavə 
edilən borular izolə edilməlidir.

1.2 ƏSAS ÖLÇÜLƏR.

Açar sözlər:
 G - Qaz mənbəyi
 AC - Daxili qaynar su çıxışı
 ACV - Günəş klapanı dəstinin MQS girişi 

(Xüsusi sifarişlə)
 AF - Daxili soyuq su girişi
 R - Sistemin qayıtması
 M - Sistemin axını
 V - Elektrik birləşməsi

Qeyd: birləşmə qrupu (xüsusi sifarişlə)

Hündürlük 
(mm)

En
(mm)

Dərinlik
(mm)

781 440 340
BİRLƏŞMƏLƏR

QAZ
MƏİŞƏT 
QAYNAR 

SU
SİSTEM

Q AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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 األبعاد األساسية .2.1

لوحة الرموز:  

“G” تعنى “التزويد بالغاز” 
“AC” تعنى مخرج املاء الساخن  

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

“AF” تعنى “مدخل املاء البارد”  
“R” تعنى “عودة الشبكة” 

“M” تعنى “تدفق الشبكة” 
“V” تعنى “التوصيل الكهريب” 

مالحظة هامة: مجموعة التوصيل )اختياري( 

ارتفاع

)ملم(
عرض

)ملم(
عمق

)ملم(
781440340

وصالت

شبكةماء ساخنغاز

GACAFRM
”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

3.1  حامية ضد التجمد 
أقل درجة حرارة هي 5 درجات مئوية تحت الصفر. طبقا ًللمعايري التشغيلية 

املضخة  عمل  عىل  تحافظ  التجمد  ضد  حامية  بوظيفة  مزودة  الغالية  فإن 

واملوقد عندما تنخفض درجة حرارة املاء املوجود داخل الغالية تحت مستوى 

ال 4 درجات مئوية. 

ضامن فاعلية وعمل وظيفة الحامية ضد التجمد مرتبط بتحقيق ما ييل: 

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

- تزويد الغالية بالغاز بشكل مستمر؛ 
Off الغالية ليست يف منط اإليقاف -

-  عدم انسداد أو غلق  الغالية وعدم وجود أي خلل عند إشعالها )فقرة 5.2(؛ 
-  عدم وجود أي خلل أو تلف  يف أحد مكونات الغالية. 

عند توافر هذه املعايري والحاالت، تصبح الغالية محمية ضد التجمد لغاية 

درجة حرارة 5- درجات مئوية تحت الصفر. 

تركيب  حالة  يف  الصفر.  تحت  مئوية  درجات   15 هي  حرارة  درجة  أقل 

الغالية يف مكان تنخفض درجة الحرارة فيه تحت مستوى 5- درجات مئوية 

تحت الصفر وفيه يحدث أحياناً نقص يف اإلمداد بالغاز )أو يف حالة توقف 

الغالية نتيجة لعدم االشتعال(، ميكن أن يتسبب كل ذلك يف تجمد الجهاز. 

لتجنب التعرض لحدوث تجمد الجهاز، احرص عىل إتباع التعليامت اآلتية: 

-  يجب حامية دائرة التدفئة من التجمد عن طريق إدخال سائل مضاد للتجمد 
داخل هذه الدائرة، عىل أن يكون ذا جودة عالية وأال  يكون مرضاً بالصحة. 

من الرضوري إتباع تعليامت الرشكة املصنعة لسائل منع التجمد هذا خصوصاً 

فيام يتعلق باملقدار املطلوب نسبة إىل أقل درجة حرارة يُرغب يف حفظ 

شبكة التدفئة عندها. يجب أن تكون درجة احتاملية وجود التلوث يف املاء 

الناتجة عن املحلول املايئ املستخدم هي الدرجة 2. 

IMMER- داملوا التي تم استخدامها لتكوين دائرة التدفئة يف غاليات

تركيبها  أساس  التي  للتجمد  املضادة  للسوائل  مقاومة  مواد  هي   GAS
جيالكول الربوبلني و اإلثيلني )يف حالة أن عمليات الخلط والرتكيب قد متت 

باحرتافية عالية(. 

لالستعالم عن مدة العمر االفرتايض للجهاز وعن كيفية التخلص منه، يرجى 

إتباع تعليامت الرشكة املصنعة. 

أحد  استخدام  طريق  عن  التجمد  من  الساخن  املاء  دائرة  بحامية  -  قم 
الكامليات التشغيلية التي يتم التزويد بها عند الطلب )املجموعة املضادة 

للتجمد( املكونة من دائرة مقاومة كهربائية بها مجموعة كابالت خاصة 

وتحتوى عىل ترموستات ميكن ضبطه والتحكم فيه )قم بدقة وعناية بقراءة 

تعليامت الرتكيب املوجودة يف علبة مجموعة الكامليات التشغيلية هذه(. 

التأكد  حالة  يف  فقط  يتحقق  أن  ميكن  للتجمد  التعرض  من  الغالية  حامية 

من تنفيذ األيت: 

بالطاقة  التزود  مصادر  بدوائر  صحيح  بشكل  الغالية  توصيل  تم  قد  -  أنه 
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. 

اإلمداد  انقطاع  عن  الناتجة  والتلفيات  األرضار  تلك  الضامن  من  يستثنى 

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

الصفحة السابقة. 

مالحظة هامة: يف حالة تركيب الغالية يف األماكن التي تنخفض فيها درجة 

الحرارة تحت درجة الصفر املئوية، يصبح من املطلوب القيام بعملية عزل 

ألنابيب التوصيل.



7

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Підключення газу (Агрегат категорії II2H3+).
На ш і  ко тл и  мож у т ь  п р а ц юв ат и  на 
природному газі - метані (G20) та зрідженому 
нафтовому газі G.P.L. (пропані, бутані). Труби 
підведення газу повинні мати такий самий 
або більший діаметр, що й з’єднання котла 
3/4”G. Перш ніж виконувати підключення 
газу, необхідно ретельно очистити всередині 
всі трубопроводи для підведення палива, щоб 
цілком видалити можливі забруднення, що 
можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, 
на який налагоджено котел (див. заводську 
табличку даних на котлі). Якщо вони різні, 
необхідно провести переналагодження котла 
на інший тип газу (див. переналагодження 
агрегату відповідно до іншого типу газу). 
Також важливо перевірити динамічний тиск 
газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки газ 
подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся у правильному підключенні 
газового вентилю. Розміри труби для 
підведення газу мають відповідати вимогам 
чинного законодавства, щоб гарантувати 
правильні витрати газу на пальнику, в тому 
числі при роботі котла на максимальній 
п о т у ж н о с т і ,  а  т а к ож  г а р а н т у в а т и 
експлуатаційні показники котла (технічні 
характеристики). Система під’єднання має 
відповідати чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для 
роботи на газовому паливі, що не містить 
забруднень, тому установка газового фільтра 
на вході газу в котел є обов’язковою.
Баки для зберігання (якщо газ живлення 
подається зі сховищ GPL).
- Може трапитися, що в нових баках для 

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

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

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

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

Гідравлічні підключення мають виконуватися 
раціонально з застосуванням з’єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

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

Ув а г а :  Що б  з а б е з п е ч и т и  т р и в а л у 
т а  е ф е к т и в н у  р о б о т у  к о т л а , 
рекомендується встановити комплект 
«дозатору поліфосфатів» за умови води з 
характеристиками високою здатності для 
утворення вапнякових відкладень.

Електричне підключення. Котел «Maior Eolo» 
відповідає стандартам захисту IPX5D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату 
тільки при правильному та ефективному 
підключенні до установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм 
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.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на заводській 
табличці з даними на самому котлі. Котли постачаються 
з силовим кабелем типу «X» без вилки. Вилка шнуру 
живлення має вставлятися в розетку електричної 
мережі 230В ±10% / 50Гц із правильною полярністю 
«фаза-нуль» (L-N) і заземленням . У такій 
мережі має бути передбачений двополюсний 
вимикач, з класом III перенапруги. Щоб 
виконати заміну шнуру живлення, зверніться 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Iммergas). Шнур живлення 
має відповідати передбаченому маршруту.
Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, розгалужувачі 
або подовжувачі.
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1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Підключення газу (Агрегат категорії II2H3+).
На ш і  ко тл и  мож у т ь  п р а ц юв ат и  на 
природному газі - метані (G20) та зрідженому 
нафтовому газі G.P.L. (пропані, бутані). Труби 
підведення газу повинні мати такий самий 
або більший діаметр, що й з’єднання котла 
3/4”G. Перш ніж виконувати підключення 
газу, необхідно ретельно очистити всередині 
всі трубопроводи для підведення палива, щоб 
цілком видалити можливі забруднення, що 
можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, 
на який налагоджено котел (див. заводську 
табличку даних на котлі). Якщо вони різні, 
необхідно провести переналагодження котла 
на інший тип газу (див. переналагодження 
агрегату відповідно до іншого типу газу). 
Також важливо перевірити динамічний тиск 
газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки газ 
подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся у правильному підключенні 
газового вентилю. Розміри труби для 
підведення газу мають відповідати вимогам 
чинного законодавства, щоб гарантувати 
правильні витрати газу на пальнику, в тому 
числі при роботі котла на максимальній 
п о т у ж н о с т і ,  а  т а к ож  г а р а н т у в а т и 
експлуатаційні показники котла (технічні 
характеристики). Система під’єднання має 
відповідати чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для 
роботи на газовому паливі, що не містить 
забруднень, тому установка газового фільтра 
на вході газу в котел є обов’язковою.
Баки для зберігання (якщо газ живлення 
подається зі сховищ GPL).
- Може трапитися, що в нових баках для 

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

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

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

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

Гідравлічні підключення мають виконуватися 
раціонально з застосуванням з’єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

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

Ув а г а :  Що б  з а б е з п е ч и т и  т р и в а л у 
т а  е ф е к т и в н у  р о б о т у  к о т л а , 
рекомендується встановити комплект 
«дозатору поліфосфатів» за умови води з 
характеристиками високою здатності для 
утворення вапнякових відкладень.

Електричне підключення. Котел «Maior Eolo» 
відповідає стандартам захисту IPX5D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату 
тільки при правильному та ефективному 
підключенні до установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм 
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.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на заводській 
табличці з даними на самому котлі. Котли постачаються 
з силовим кабелем типу «X» без вилки. Вилка шнуру 
живлення має вставлятися в розетку електричної 
мережі 230В ±10% / 50Гц із правильною полярністю 
«фаза-нуль» (L-N) і заземленням . У такій 
мережі має бути передбачений двополюсний 
вимикач, з класом III перенапруги. Щоб 
виконати заміну шнуру живлення, зверніться 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Iммergas). Шнур живлення 
має відповідати передбаченому маршруту.
Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, розгалужувачі 
або подовжувачі.
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зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

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

Ув а г а :  Що б  з а б е з п е ч и т и  т р и в а л у 
т а  е ф е к т и в н у  р о б о т у  к о т л а , 
рекомендується встановити комплект 
«дозатору поліфосфатів» за умови води з 
характеристиками високою здатності для 
утворення вапнякових відкладень.

Електричне підключення. Котел «Maior Eolo» 
відповідає стандартам захисту IPX5D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату 
тільки при правильному та ефективному 
підключенні до установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм 
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.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на заводській 
табличці з даними на самому котлі. Котли постачаються 
з силовим кабелем типу «X» без вилки. Вилка шнуру 
живлення має вставлятися в розетку електричної 
мережі 230В ±10% / 50Гц із правильною полярністю 
«фаза-нуль» (L-N) і заземленням . У такій 
мережі має бути передбачений двополюсний 
вимикач, з класом III перенапруги. Щоб 
виконати заміну шнуру живлення, зверніться 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Iммergas). Шнур живлення 
має відповідати передбаченому маршруту.
Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, розгалужувачі 
або подовжувачі.

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

1.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ.
Підключення газу (Агрегат категорії II2H3+).
На ш і  ко тл и  мож у т ь  п р а ц юв ат и  на 
природному газі - метані (G20) та зрідженому 
нафтовому газі G.P.L. (пропані, бутані). Труби 
підведення газу повинні мати такий самий 
або більший діаметр, що й з’єднання котла 
3/4”G. Перш ніж виконувати підключення 
газу, необхідно ретельно очистити всередині 
всі трубопроводи для підведення палива, щоб 
цілком видалити можливі забруднення, що 
можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, 
на який налагоджено котел (див. заводську 
табличку даних на котлі). Якщо вони різні, 
необхідно провести переналагодження котла 
на інший тип газу (див. переналагодження 
агрегату відповідно до іншого типу газу). 
Також важливо перевірити динамічний тиск 
газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки газ 
подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся у правильному підключенні 
газового вентилю. Розміри труби для 
підведення газу мають відповідати вимогам 
чинного законодавства, щоб гарантувати 
правильні витрати газу на пальнику, в тому 
числі при роботі котла на максимальній 
п о т у ж н о с т і ,  а  т а к ож  г а р а н т у в а т и 
експлуатаційні показники котла (технічні 
характеристики). Система під’єднання має 
відповідати чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для 
роботи на газовому паливі, що не містить 
забруднень, тому установка газового фільтра 
на вході газу в котел є обов’язковою.
Баки для зберігання (якщо газ живлення 
подається зі сховищ GPL).
- Може трапитися, що в нових баках для 

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

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

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

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

Гідравлічні підключення мають виконуватися 
раціонально з застосуванням з’єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
відповідальності.

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

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

Ув а г а :  Що б  з а б е з п е ч и т и  т р и в а л у 
т а  е ф е к т и в н у  р о б о т у  к о т л а , 
рекомендується встановити комплект 
«дозатору поліфосфатів» за умови води з 
характеристиками високою здатності для 
утворення вапнякових відкладень.

Електричне підключення. Котел «Maior Eolo» 
відповідає стандартам захисту IPX5D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату 
тільки при правильному та ефективному 
підключенні до установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм 
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.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на заводській 
табличці з даними на самому котлі. Котли постачаються 
з силовим кабелем типу «X» без вилки. Вилка шнуру 
живлення має вставлятися в розетку електричної 
мережі 230В ±10% / 50Гц із правильною полярністю 
«фаза-нуль» (L-N) і заземленням . У такій 
мережі має бути передбачений двополюсний 
вимикач, з класом III перенапруги. Щоб 
виконати заміну шнуру живлення, зверніться 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Iммergas). Шнур живлення 
має відповідати передбаченому маршруту.
Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, розгалужувачі 
або подовжувачі.
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або більший діаметр, що й з’єднання котла 
3/4”G. Перш ніж виконувати підключення 
газу, необхідно ретельно очистити всередині 
всі трубопроводи для підведення палива, щоб 
цілком видалити можливі забруднення, що 
можуть завадити справній роботі котла. Крім 
того, необхідно завжди перевіряти, щоб газ з 
мережі постачання відповідав тому типу газу, 
на який налагоджено котел (див. заводську 
табличку даних на котлі). Якщо вони різні, 
необхідно провести переналагодження котла 
на інший тип газу (див. переналагодження 
агрегату відповідно до іншого типу газу). 
Також важливо перевірити динамічний тиск 
газу в мережі (метану або G.P.L.), звідки газ 
подається на котел, оскільки недостатній 
тиск може вплинути на потужність котла, 
викликаючи незручності для користувача.
Переконайтеся у правильному підключенні 
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підведення газу мають відповідати вимогам 
чинного законодавства, щоб гарантувати 
правильні витрати газу на пальнику, в тому 
числі при роботі котла на максимальній 
п о т у ж н о с т і ,  а  т а к ож  г а р а н т у в а т и 
експлуатаційні показники котла (технічні 
характеристики). Система під’єднання має 
відповідати чинним нормам.

Якість газу. Даний котел призначений для 
роботи на газовому паливі, що не містить 
забруднень, тому установка газового фільтра 
на вході газу в котел є обов’язковою.
Баки для зберігання (якщо газ живлення 
подається зі сховищ GPL).
- Може трапитися, що в нових баках для 

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

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

Гідравлічне підключення.
Ув а г а:  що б г ар а нтія  на  первинний 
теплообмінник залишалася в силі, перш 
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роботі системи.
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хімічна обробка води у тепловому контурі з 
метою запобігання утворенню накипу.

Гідравлічні підключення мають виконуватися 
раціонально з застосуванням з’єднань 
на шаблоні котла. Злив з запобіжних 
клапанів котла необхідно під’єднати до 
зливної лійки. Інакше, якщо спрацювання 
зливного клапану призведе до заливання 
приміщення, виробник котла не нестимуть 
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IMMERGAS, який встановлюється на лінії 
перед приєднанням входу холодної води до 
котла. Рекомендуємо також, щоб рідина-
теплоносій (напр: вода + гліколь) основної 
системи котла (системи опалення) відповідала 
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характеристиками високою здатності для 
утворення вапнякових відкладень.

Електричне підключення. Котел «Maior Eolo» 
відповідає стандартам захисту IPX5D для всіх 
компонентів. Електробезпечність агрегату 
тільки при правильному та ефективному 
підключенні до установки заземлення, яку 
виконано з дотриманням чинних норм 
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.

Переконайтеся також в тому, що параметри 
електричної установки відповідають максимальній 
споживаній потужності котла, вказаної на заводській 
табличці з даними на самому котлі. Котли постачаються 
з силовим кабелем типу «X» без вилки. Вилка шнуру 
живлення має вставлятися в розетку електричної 
мережі 230В ±10% / 50Гц із правильною полярністю 
«фаза-нуль» (L-N) і заземленням . У такій 
мережі має бути передбачений двополюсний 
вимикач, з класом III перенапруги. Щоб 
виконати заміну шнуру живлення, зверніться 
до фахівця (наприклад, в Уповноважений 
Сервісний Центр Iммergas). Шнур живлення 
має відповідати передбаченому маршруту.
Якщо необхідно замінити мережні плавкі 
запобіжники на електронній платі керування, 
використовуйте швидкі плавкі запобіжники 
3,15A. Для електроживлення приладу ніколи 
не використовуйте адаптери, розгалужувачі 
або подовжувачі.
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1.4 BAĞLANTILAR.
Gaz bağlantısı (cihaz kategorisi II2H3+).
Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. 
ile çalışmak üzere üretilmişlerdir. Beslenme 
borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit 
veyahut da daha büyük olması gerekmektedir. 
Gaz bağlantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve 
boruları içerisinde ileride kombinin veriminin 
düşmesine neden olabilecek tüm kalıntıların te-
mizlenmesi gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan 
gazın kombi için öngörülen türde olduğunu kon-
trol etmek gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde 
yer alan etikete bakınız). Farklılık olması halinde 
kombi üzerinde müdahale yapılarak diğer cins 
gaza uydurulması gerekir (gaz değişimi duru-
munda cihazların dönüşümüne bakınız). Ayrıca, 
hattan gelen gazın (metan veyahut LPG) dinamik 
basıncının kontrol edilmesi gerekmektedir, 
çünkü gaz girişindeki basıncın yetersiz olması 
halinde cihazdan verim sağlanması zorlaşır ve 
kullanıcı için sorunlar oluşabilir.
Gaz musluğu bağlantısının doğru yapıldığından 
emin olun. Gaz besleme borusunun boyutu, 
gazın brülör’e tam ve güvenli şekilde iletilmesini 
sağlayacak şekilde ve yürürlükteki yasal düzenle-
melere riayet edilerek sağlıklı bir şekilde cihazın 
azami güçte çalışırken de en iyi verimin elde 
edilmesini temin edecek şekilde boyutlandırılmış 
olmalıdır (teknik veriler). Bağlantı sisteminin ya-
sal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz tortusuz yanıcı gazlar 
ile çalışması için tasarlandı, aksi durumlarda, 
cihazın girişine yakıtı saflaştırmak için uygun 
filtreler yerleştirilmesi gereklidir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme ha-
linde).
- Yeni LPG stok tanklarının durgun gaz kalıntısı 

(azot) ihtiva etmesi meydana gelebilir ki bu 
cihaza tahsis edilmiş karışımı fakirleştirerek 
anormal işleyişlere sebep olur.

- LPG gazının karışım kompozisyonlarına bağlı 
olarak tanklarda stoklanması esnasında muhte-
lif alaşım katmanlarının oluşması söz konusu 
olabilir. Bu, cihaza tahsis edilen karışımın ısı 
kuvvetinde değişikliğe sebep olarak cihazda 
verimlilik değişkenliklerine sebep olur.

Hidrolik bağlantısı.
Dikkat: kombinin bağlantılarının yapılmasından 
evvel cihaz garantisinin geçerliliğini yitirmemesi 
için, ana değiştiricide (borular, ısıtıcı aksam, vs.) 
oluşması muhtemel kalıntıları çözücü veyahut 
da emsal maddeler kullanarak arındırınız, aksi 
takdirde kombinin çalışmasına olumsuz etki 
yaparlar.

Yürürlükteki normlara göre cihaz ve tesisatı kireç 
birikimlerinden korumak için termik tesisat 
suyuna kimyasallar uygulanması zorunludur.

Hidrolik bağlantıların kombi şablonunda be-
lirtilen bağlantı noktalarına uyulmak suretiyle 
sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Kombinin güvenlik valf tahliyesinin bir tahliye 
hunisine bağlanması gerekmektedir. Aksi takdir-
de, emniyet valfının devreye girmesi halinde ve 
cihazın bulunduğu mekanı su basması durumun-
da üretici sorumlu tutulamaz.

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

İçme suyu kirliliği ile ilgili standartlarca belir-
lenen koşulları sağlamak amacıyla, kombinin 
soğuk su girişinde IMMERGAS çek-valf kul-
lanılması tavsiye edilir. Ayrıca, primer devreye 
(kalorifer devresine) giren ısı taşıyıcı akışkanın 
(örn. su + glikol) standartlara uygun olması 
tavsiye edilir.

Dikkat: cihazın kullanma ömrünü ve randıman 
özelliklerini muhafaza etmek için kireç katmanları 
oluşumuna neden olacak su tiplerininin mevcut 
olması halinde “polifosfat doz ayarlayıcısı” seti 
monte edilmesi tavsiye edilir.

Elektrik bağlantısı. “Maior Eolo” kombi tüm 
çihaz için bir IPX5D koruma seviyesine sahiptir. 
Bu cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal 
düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir 
topraklı hatta doğru bir şekilde ve yürülükteki 
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 bulu-
nan plakada belirtilen cihaz tarafından absorve 
edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu kontrol 
edin. Kombiler, “X” tipi, fişsiz giriş kablosu ile 
donatılmışlardır. Güç kaynağı kablosu 230V ±10% 
/ 50Hz bir şebekeye L-N kutuplaşması ve toprak 
bağlantısına sadık kalınarak bağlanmalıdır 
, aynı şebeke üzerinde yüksek gerilim kategorili 
III. sınıf çoklu kutup bir irtibat kesici öngörülmüş 
olmalıdır. Kablonun değiştirilmesi durumunda 
uzmanlaşmış bir teknisyene müracaat ediniz 
(mesela Immergas Teknik Hizmet Servisi). Güç 
kaynağı kablosunun belirtilmiş güzergahı takip 
etmesi gerekmektedir.
Ayarlama kartı  üzerindeki sigortaların 
değiştirilmesi durumunda, 3,15A hızlı tip si-
gorta kullanınız. Cihazın ana elektrik girişinin 
sağlanması amacıyla, hat bağlantısınıda adaptör-
ler, üçlü prizler veyahut da uzatma kablolarının 
kullanılmasına müsaade edilmez.
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1.4 CONEXIONES.
Conexión gas (Aparato categoría II2H3+).
Nuestras calderas están fabricadas para poder 
funcionar con gas metano (G20) y 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 inte-
rior 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 
dinámica de la red (metano o GLP) que se va a 
utilizar para alimentar la caldera, ya que una pre-
sión insuficiente puede influir sobre la potencia 
del generador provocando molestias al usuario.

Compruebe la correcta conexión de la llave del 
gas. 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 del equipo (datos 
técnicos). El sistema de conexión debe ser con-
forme con las normas.

Calidad del gas combustible. La caldera ha sido 
concebida para funcionar con gas combustible 
sin impurezas. De lo contrario 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 gas inerte 
(nitrógeno) que empobrecen la mezcla sumi-
nistrada al aparato causando funcionamientos 
anómalos.

- 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 suministrada al aparato y consecuen-
temente la variación de las prestaciones del 
mismo.

Conexión hidráulica.
Atención: Para que no caduque la garantía del 
intercambiador primario, antes de realizar las co-
nexiones de la caldera limpie bien la instalación 
térmica (tuberías, cuerpos calentadores, etc.) con 
decapantes adecuados o desincrustantes capaces 
de eliminar los posibles residuos que podrían 
afectar el buen funcionamiento de la caldera.

Según las normativas vigentes es obligatorio 
tratar el agua de la instalación térmica mediante 
tratamiento químico para preservar la instalación 
y el aparato de los depósitos de cal.

Las conexiones hidráulicas deben ser efectuadas 
de forma racional, utilizando los puntos de co-
nexión indicados por la plantilla de la caldera. El 
desagüe de las válvulas de seguridad de la caldera 
debe ser empalmado a un embudo de descarga. 
En caso contrario, si las válvulas de descarga 
intervienen e inundan 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.

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

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

Conexión eléctrica. La caldera “Maior Eolo” 
tiene un grado de protección IPX5D en todo el 
aparato. La seguridad eléctrica del aparato se al-
canza sólo cuando se conecta a una instalación de 
puesta a tierra eficaz, realizada según 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.

Compruebe 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 alimentación especial, de tipo “X” sin 
enchufe. El cable de alimentación se debe conectar 
a una red de 230 V ±10% / 50 Hz, respetando la 
polaridad L-N y la conexión de tierra , dicha 
red debe disponer de desconexión omnipolar con 
categoría de sobretensión clase III. Si debe sustituir 
el cable de alimentación diríjase a un técnico habi-
litado (por ejemplo el Servicio de asistencia técnica 
autorizado Immergas). El cable de alimentación 
debe pasar por donde haya sido previsto.
Si hay que sustituir los fusibles de red en la tarjeta 
de regulación, use fusibles de 3,15 A rápidos. Para 
la alimentación general del aparato desde la red 
eléctrica se prohíbe el uso de adaptadores, tomas 
múltiples y alargadores.
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Подключение к газовой магистрали 
(Прибор категории II2H3+).
Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном 
газе (СНГ). Диаметр подающей трубы 
должен быть большим или равным диаметру 
соединительного патрубка бойлера 3/4”G. 
Перед осуществлением подсоединения к 
газовой магистрали следует произвести 
тщательную очистку всех труб, служащих 
для подачи газа из нее к бойлеру, с целью 
уд а ле н и я  в о з мож н ы х  з а г ря з не н и й , 
которые могут помешать его правильному 
фу нкционир ов анию.  След уе т  т акже 
убедиться в том, что газ в ней соответствует 
тому, для которого разработан бойлер (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели бойлера). В противном случае 
следует произвести модификацию бойлера 
для его адаптации к другому типу газа (см. 
«Модификация устройств в случае изменения 
типа газа»).  Следует также замерить 
динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания бойлера, и 
убедиться в его соответствии требованиям, 
так как недостаточная величина давления 
может сказаться на мощности агрегата и 
привести к проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения 
г а з о в о г о  в е н т и л я .  Тр у б а  п о д а ч и 
горючего газа должна иметь размеры, 
соответствующие действующим нормативам, 
чтобы гарантировать требуемый расход 
газа, подаваемого на горелку, даже при 
максимальной мощности генератора и 
о б е с п е ч и в а т ь  э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.

К ач е с т в о  г о рю ч е г о  г а з а .  А п п а р ат 
был изготовлен 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 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

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

- По причине состава смеси сжиженного 
нефтяного газа, во время хранения газа 
в резервуарах, возможно, произвести 
проверку стратификации компонентов 
смеси. Это может вызвать изменение 
теплопроизводительности выделяемой 
смеси, а в последствии и изменения 
эксплуатационных качеств аппарата.

Гидравлическое соединение.
Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение бойлера, для сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
аккуратно очистить всю тепловую установку 
(трубопроводную сеть, нагревающие тела и 
т.д.) соответствующими декапирующими 
ср едс тв ами и ли а нтина кипинами в 
состоянии удалить загрязнения, которые 
могут ухудшить работу котла.

В  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м и 
нормативными требованиями, вода в системе 
отопления должна пройти химическую 
обработку в целях уберечь систему и 
устройство от накипи.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём, 
используя соединения на шаблоне бойлера. 
Выход защитных клапанов бойлера должны 
быть подключены к сточной воронке. В 
противном случае, если срабатывание 
спускных клапанов приведет к затоплению 
помещения, изготовитель бойлера не будет 
нести ответственность.

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

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

Внимание:  чтобы обеспечить долгий 
срок работы бойлера, а также сохранить 
его характеристики и эффективность, 
рекомендуется установить комплект 
«дозатора полифосфатов» при использовании 
воды, характеристики которой могут 
способствовать образованию известковых 
отложений.

Подключение к электрической сети. 
Бойлер «Maior Eolo» имеет класс защиты 
IPX5D. Электрическая безопасность агрегата 
обеспечивается только при его подсоединении 
к контуру заземления, выполненному в 
соответствии с действующими нормами 
безопасности.

Внимание:  Изготовитель снимае т с 
себя всякую ответственность за ущерб, 
нанесенный людям или имуществу, в 
случае незаземления котла и несоблюдения 
соответствующих норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электрической 
с е т и  с о о т в е т с т в у ю т  м а кс и м а л ь ной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 

помещенной на стенке бойлера. Бойлеры 
поставляются со шнуром электропитания «X» 
без вилки. Кабель электропитания должен быть 
включен в электрическую сеть напряжением 
230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблюдением 
полярности LN и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например, 
к технику Авторизированного Сервисного 
центра Immergas). Кабель электропитания 
должен быть проложен в соответствии с 
указаниями.
В случае необходимости замены плавких 
предохранителей на регулировочном 
блоке используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока 3,15A. При 
подсоединении бойлера к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
шайбы, предназначенные одновременно для 
нескольких устройств, и удлинители.
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соответствующие действующим нормативам, 
чтобы гарантировать требуемый расход 
газа, подаваемого на горелку, даже при 
максимальной мощности генератора и 
о б е с п е ч и в а т ь  э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.

К ач е с т в о  г о рю ч е г о  г а з а .  А п п а р ат 
был изготовлен 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 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

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

- По причине состава смеси сжиженного 
нефтяного газа, во время хранения газа 
в резервуарах, возможно, произвести 
проверку стратификации компонентов 
смеси. Это может вызвать изменение 
теплопроизводительности выделяемой 
смеси, а в последствии и изменения 
эксплуатационных качеств аппарата.

Гидравлическое соединение.
Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение бойлера, для сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
аккуратно очистить всю тепловую установку 
(трубопроводную сеть, нагревающие тела и 
т.д.) соответствующими декапирующими 
ср едс тв ами и ли а нтина кипинами в 
состоянии удалить загрязнения, которые 
могут ухудшить работу котла.

В  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м и 
нормативными требованиями, вода в системе 
отопления должна пройти химическую 
обработку в целях уберечь систему и 
устройство от накипи.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём, 
используя соединения на шаблоне бойлера. 
Выход защитных клапанов бойлера должны 
быть подключены к сточной воронке. В 
противном случае, если срабатывание 
спускных клапанов приведет к затоплению 
помещения, изготовитель бойлера не будет 
нести ответственность.

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

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

Внимание:  чтобы обеспечить долгий 
срок работы бойлера, а также сохранить 
его характеристики и эффективность, 
рекомендуется установить комплект 
«дозатора полифосфатов» при использовании 
воды, характеристики которой могут 
способствовать образованию известковых 
отложений.

Подключение к электрической сети. 
Бойлер «Maior Eolo» имеет класс защиты 
IPX5D. Электрическая безопасность агрегата 
обеспечивается только при его подсоединении 
к контуру заземления, выполненному в 
соответствии с действующими нормами 
безопасности.

Внимание:  Изготовитель снимае т с 
себя всякую ответственность за ущерб, 
нанесенный людям или имуществу, в 
случае незаземления котла и несоблюдения 
соответствующих норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электрической 
с е т и  с о о т в е т с т в у ю т  м а кс и м а л ь ной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 

помещенной на стенке бойлера. Бойлеры 
поставляются со шнуром электропитания «X» 
без вилки. Кабель электропитания должен быть 
включен в электрическую сеть напряжением 
230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблюдением 
полярности LN и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например, 
к технику Авторизированного Сервисного 
центра Immergas). Кабель электропитания 
должен быть проложен в соответствии с 
указаниями.
В случае необходимости замены плавких 
предохранителей на регулировочном 
блоке используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока 3,15A. При 
подсоединении бойлера к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
шайбы, предназначенные одновременно для 
нескольких устройств, и удлинители.
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1.4 ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Подключение к газовой магистрали 
(Прибор категории II2H3+).
Наши бойлеры разработаны для работы на 
метане (G20) и на сжиженном нефтяном 
газе (СНГ). Диаметр подающей трубы 
должен быть большим или равным диаметру 
соединительного патрубка бойлера 3/4”G. 
Перед осуществлением подсоединения к 
газовой магистрали следует произвести 
тщательную очистку всех труб, служащих 
для подачи газа из нее к бойлеру, с целью 
уд а ле н и я  в о з мож н ы х  з а г ря з не н и й , 
которые могут помешать его правильному 
фу нкционир ов анию.  След уе т  т акже 
убедиться в том, что газ в ней соответствует 
тому, для которого разработан бойлер (см. 
табличку номинальных данных, помещенную 
на панели бойлера). В противном случае 
следует произвести модификацию бойлера 
для его адаптации к другому типу газа (см. 
«Модификация устройств в случае изменения 
типа газа»).  Следует также замерить 
динамическое давление в магистрали 
(метана или сжиженного нефтяного газа), 
предназначенной для питания бойлера, и 
убедиться в его соответствии требованиям, 
так как недостаточная величина давления 
может сказаться на мощности агрегата и 
привести к проблемам для пользователя.
Убедитесь в правильности подсоединения 
г а з о в о г о  в е н т и л я .  Тр у б а  п о д а ч и 
горючего газа должна иметь размеры, 
соответствующие действующим нормативам, 
чтобы гарантировать требуемый расход 
газа, подаваемого на горелку, даже при 
максимальной мощности генератора и 
о б е с п е ч и в а т ь  э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
характеристики агрегата (технические 
характеристики). Применяемые соединения 
должны соответствовать действующим 
нормам.

К ач е с т в о  г о рю ч е г о  г а з а .  А п п а р ат 
был изготовлен 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 
сжиженного газа).
- Может случиться, что новые накопительные 

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

- По причине состава смеси сжиженного 
нефтяного газа, во время хранения газа 
в резервуарах, возможно, произвести 
проверку стратификации компонентов 
смеси. Это может вызвать изменение 
теплопроизводительности выделяемой 
смеси, а в последствии и изменения 
эксплуатационных качеств аппарата.

Гидравлическое соединение.
Внимание:  перед тем как произвести 
подсоединение бойлера, для сохранения 
гарантии первичного теплообменника, 
аккуратно очистить всю тепловую установку 
(трубопроводную сеть, нагревающие тела и 
т.д.) соответствующими декапирующими 
ср едс тв ами и ли а нтина кипинами в 
состоянии удалить загрязнения, которые 
могут ухудшить работу котла.

В  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м и 
нормативными требованиями, вода в системе 
отопления должна пройти химическую 
обработку в целях уберечь систему и 
устройство от накипи.

Гидравлические соединения должны 
быть произведены рациональным путём, 
используя соединения на шаблоне бойлера. 
Выход защитных клапанов бойлера должны 
быть подключены к сточной воронке. В 
противном случае, если срабатывание 
спускных клапанов приведет к затоплению 
помещения, изготовитель бойлера не будет 
нести ответственность.

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

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

Внимание:  чтобы обеспечить долгий 
срок работы бойлера, а также сохранить 
его характеристики и эффективность, 
рекомендуется установить комплект 
«дозатора полифосфатов» при использовании 
воды, характеристики которой могут 
способствовать образованию известковых 
отложений.

Подключение к электрической сети. 
Бойлер «Maior Eolo» имеет класс защиты 
IPX5D. Электрическая безопасность агрегата 
обеспечивается только при его подсоединении 
к контуру заземления, выполненному в 
соответствии с действующими нормами 
безопасности.

Внимание:  изготовитель  снимае т  с 
себя всякую ответственность за ущерб, 
нанесенный людям или имуществу, в 
случае незаземления котла и несоблюдения 
соответствующих норм безопасности.

Убедитесь также, что параметры электрической 
с е т и  с о о т в е т с т в у ю т  м а кс и м а л ь ной 
потребляемой мощности, величина которой 
указана на табличке номинальных данных, 

помещенной на стенке бойлера. Бойлеры 
поставляются со шнуром электропитания «X» 
без вилки. Кабель электропитания должен быть 
включен в электрическую сеть напряжением 
230 В ±10% и частотой 50 Гц с соблюдением 
полярности LN и заземления , на данной сети 
должен быть предусмотрен однопозиционный 
переключатель III категории перенапряжения. 
В случае замены кабеля питания обратиться 
к квалифицированному технику (например, 
к технику Авторизированного Сервисного 
центра Immergas). Кабель электропитания 
должен быть проложен в соответствии с 
указаниями.
В случае необходимости замены плавких 
предохранителей на регулировочном 
блоке используйте быстродействующие 
предохранители на силу тока 3,15A. При 
подсоединении бойлера к сети электропитания 
запрещается использовать переходники, 
шайбы, предназначенные одновременно для 
нескольких устройств, и удлинители.
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מקרא:
-  אספקת גז  G  

-  יציאת מים חמים ביתיים  AC  
 ACV -  ערכת שסתום סולרי של 
כניסת מים חמים ביתיים 

)אופציונלי(
-  כניסת מים קרים ביתיים  AF  

-  החזרת מערכת  R  
-  אספקת מערכת  M  

-  חיבור חשמלי  V  

שים לב: קבוצת חיבור 
)אופציונלי(

גובה 
)מ"מ(

רוחב
)מ"מ(

עומק
)מ"מ(

781440340
חיבורים

מים חמים גז
מערכתביתיים

GACAFRM
”3/4”1/2”1/2”3/4”3/4

1.2  מידות ראשיות

1.3  הגנה מפני קפיאה
פונקציה  כולל  הדוד   5- ° C מינימלית  טמפרטורה 
מפעילה  אשר  קפיאה,  מפני  הגנה  של  סטנדרטית 
המים  טמפרטורת  כאשר  והמבער  המשאבה  את 

.4 ° C-בדוד יורדת מתחת ל
פונקציית ההגנה מפני קפיאה תפעל רק אם:

-  הדוד מחובר נכון למעגלי אספקת גז וחשמל;
-  הדוד מחובר כל הזמן לחשמל;

-  הדוד אינו במצב “כבוי”;
-  הדוד אינו נמצא בחסימת הדלקה )סעיף 2.5(;

-  אין תקלה ברכיבים החיוניים של הדוד.
בתנאים אלה, הדוד מוגן מפני קפיאה עד לטמפרטורת 

. -5°C סביבה של

מותקן  הדוד  אם   .-15°C מינימלית  טמפרטורה 
מתחת  לרדת  עשויה  הטמפרטורה  שבו  במקום 
בחסימת  נמצא  שהדוד  )או  גז  אין  אם  או    -5°C-ל

הדלקה(, הוא עלול לקפוא.
כדי למנוע סכנת קפיאה, פעל לפי ההוראות הבאות:
ידי  על  קפיאה  מפני  החימום  מעגל  על  -  הגן 
הוספת נוזל איכותי למניעת קפיאה שאינו מהווה 
סכנה בריאותית. יש להקפיד על הוראות היצרן 
נוזל זה כשמחשבים את השיעור הנחוץ  לגבי 
המינימום  לטמפרטורת  בהתאם  הנוזל,  של 
יש  המערכת.  על  להגן  מעוניין  אתה  שמפניה 
להכין תמיסה מימית עם פוטנציאל זיהום מים 

.)EN 1717:2002( 2 של
 Immergas החומרים שמהם עשויים הדוודים של 
על  המבוססים  קפיאה  למניעת  נוזלי  בפני  עמידים 
אתילן ופרופילן גליקול )אם התערובת הוכנה בהתאם 

לתקנים בענף(.
להשלכה נכונה, פעל על פי הוראות הספק.

מפני  הביתיים  החמים  המים  מעגל  על  -  הגן 
לפי בקשה  אביזר המסופק  קפיאה באמצעות 
)ערכה למניעת קפיאה(, שכולל שני רכיבי חימום 
ותרמוסטט  הרלוונטיים  הכבלים  את  חשמלי, 
ההתקנה  הוראות  את  בעיון  )קרא  בקרה 

הכלולות במארז של ערכת האביזר(.
ההגנה מפני קפיאה על הדוד מובטחת רק אם:
-  הדוד מחובר נכון למעגלי אספקת החשמל;

-  המתג הראשי מחובר;
-  רכיבי הערכה למניעת קפיאה טובים.

בתנאים אלה, הדוד מוגן מפני קפיאה עד לטמפרטורה 
. -15°C של

כתוצאה  שנגרמים  נזקים  מכסה  אינה  האחריות 
המפורטות  בהוראות  עמידה  ואי  חשמל  מהפסקת 

בעמוד הקודם.

שבו  במקום  הדוד  את  מתקינים  אם  לב:  שים 
הטמפרטורה עשויה לרדת מתחת ל-0°C, יש לבודד 

את צינורות החימום.
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1.4  חיבורים
.)II2H3+  חיבור לגז )קטגוריית מכשיר

מתאן  גז  באמצעות  לפעול  נועדו  שלנו  הדוודים 
)G20( וגפ”מ )LPG(. על צינורות האספקה להיות 
זהים בגודלם לאביזרי דוד G“3/4  או גדולים מהם. 
לפני חיבור צינור הגז, יש לנקות בזהירות את החלק 
כדי להסיר  צינורות מערכת הזנת הגז  הפנימי של 
יש  כן,  כמו  הדוד.  בטיב  לפגוע  שעלולים  משקעים 
לוודא כי הגז תואם לגז המיועד לדוד )עיין בלוחית 
הנתונים של הדוד(. במקרה של הבדל, יש להמיר 
את המכשיר לתפעול עם גז מסוג אחר )עיין בחלק 
לגבי המרת המכשיר לסוגי גז אחרים(. בנוסף, יש 
או  )מתאן  הדינמית  הגז  אספקת  לחץ  את  לבדוק 
גפ”מ( בהתאם לסוג המשמש בדוד, משום שרמות 
בלתי מספיקות עלולות להקטין את עוצמת הגנרטור 

ולגרום לתקלות.
צינור  על המידות של  נכון.  הגז מחובר  ודא שברז 
מנת  על  החלות  לתקנות  להתאים  הגז  אספקת 
להבטיח זרימת גז תקינה אל הדוד, גם בתנאים של 
את  להבטיח  מנת  ועל  מקסימלית,  גנרטור  עוצמת 
טיב המכשיר )מפרטים טכניים(. על מערכת החיבור 

לעמוד בתקנים.

איכות גז הפעלה המכשיר נועד להפעלה באמצעות 
גז טהור; אחרת, מומלץ להרכיב מסננים מיוחדים 
בזרם שבראש המכשיר כדי לטהר את הגז לרמה 

הדרושה.
מכלי אחסון )במקרה של אספקת גפ”מ(.

להכיל  עשויים  חדשים  גפ”מ  אחסון  -  מכלי 
משקעי גזים אינרטיים )חנקן( הפוגעים באיכות 
דבר  המכשיר,  למארז  המסופקת  התערובת 

הגורם לפעילות חריגה.
-  בשל ההרכב של תערובת הגפ”מ, בזמן האחסון 
רכיבי  של  ריבוד  להתרחש  עלול  במכלים 
לשינויים  לגרום  עלול  זה  תהליך  התערובת. 
המסופקת  התערובת  של  החימום  בעוצמת 

למכשיר ולשינויים בביצועיו.
חיבור למים

כדי להימנע מביטול האחריות, לפני חיבור  חשוב: 
החימום  מערכת  את  בזהירות  לנקות  יש  הדוד 
ניקוי  באמצעות  וכדומה(  רדיאטורים  )צינורות, 
מיוחד בחומצה או הסרת אבנית מהמוצרים על מנת 
לפעולה  להפריע  העלולים  מהמשקעים  להיפטר 

התקינה של הדוד.

המים  את  לטהר  חובה  החלים,  לתקנים  בהתאם 
מנת  על  כימיקלים  באמצעות  החימום  שבמערכת 

להגן על המערכת והמכשיר מפני משקעי אבנית.

יש לחבר את אספקת המים באופן הגיוני באמצעות 
יציאת  את  לחבר  יש  הדוד.  שבלוחית  המחברים 
שסתומי הבטיחות של הדוד למשפך ניקוז. אחרת, 
היצרן מתנער מכל אחריות במקרה של הצפה אם 

שסתומי הניקוז חודרים פנימה.

נזקים  של  במקרה  אחראי  אינו  היצרן  אזהרה: 
הנגרמים על ידי הכללת מילוי אוטומטי.

למשקעי  להוביל  עלולה  המים  איכות  אם  חשוב: 
זמן  לאורך  המכשיר  טיב  על  לשמור  כדי  אבנית, 
מומלץ להתקין את ערכת “מיכל הפוליפוספט”. על פי 
התקנים החלים, חובה לטהר את המים בטמפרטורה 
וטמפרטורה  החימום  במעגל  מעלות   25 שמעל 
שמעל 15 מעלות במערכת המים החמים הביתיים 
באמצעות קונדישינר על בסיס כימיקלים לאספקת 
לאספקת  מרכך  עם  או   100Kw-חשמל שקטנה מ

.100Kw-חשמל שגדולה מ

חיבור לחשמל לדוד ‘Maior Eolo’ יש דירוג הגנה 
IPX5D עבור המכשיר כולו. חיבור נכון של היחידה 
הבטיחות  תקני  ידי  על  כמצוין  הארקה,  למערכת 

הנוכחיים, שומר על בטיחות החשמל של היחידה.

אזהרה: היצרן מתנער מכל אחריות בקשר לנזקים 
חוסר  מסיבת  לרכוש  או  אדם  לבני  הנגרמים 
ההתייחסות  חוסר  או  הדוד  של  ההארקה  חיבור 

לסטנדרטים. 

כמו כן, יש להבטיח כי ההתקנה החשמלית עומדת 
בלוחית  כמוצג  המקסימלי,  הנספג  המתח  במפרטי 
הנתונים של הדוד. הדוודים מסופקים עם כבל חשמל 
אספקת  כבל  את  לחבר  יש  תקע.  ללא   ”X“ מסוג 
 230V ±10% / 50Hz החשמל אל אספקת חשמל של
זו  . ברשת  וחיבור להארקה   L-N עם קוטביות
צריך להיות גם מאמ”ת מקטגוריה III. להחלפת כבל 
החשמל יש לפנות אל טכנאי מוסמך )כגון השירות 
הטכני של Immergas(. יש להתקין את כבל החשמל 

כמוצג באיור.
אם מחליפים את הנתיכים הראשיים בלוח החיבורים, 
 .”quick-blow“ 3.15 מסוגA יש להשתמש בנתיכי
אין להשתמש במתאמים, מפצלים או כבלים מאריכים 

לאספקת חשמל למכשיר.
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1.4 POVEZIVANJA.
Povezivanje na gas (Aparat kategorije II2H3+).
Naši kotlovi su proizvedeni za rad na gas metan 
(G20) i L.P.G.. Cev za napajanje mora da bude ista 
ili veća od spojke kotla 3/4"G. Pre nego što obavite 
povezivanje na gas, morate obaviti dobro čišćenje 
svih unutrašnjih cevi uređaja za snabdevanje 
gorivom na način da se uklone eventualno ostaci 
koji bi mogli onemogućiti pravilan rad kotla. Sem 
toga kontrolišite da li snabdeveni gas odgovara 
onome za koji je pripremljen kotao (vidi pločicu 
sa podacima postavljenu na kotlu). Ako se 
oni razlikuju, morate intervenisati na kotlu da 
obavite prilagođavanje na drugu vrstu gasa (vidi 
konverziju aparata u slučaju promene gasa). Sem 
toga, važno je proveriti dinamički pritisak mreže 
(metan ili L.P.G) koji će se koristiti za napajanje 
kotla. Nedovoljan pritisak može uticati na 
snagu generatora i može izazvati neprijatnosti 
korisniku.
Uverite se da je povezivanje slavine za gas pravilno 
obavljeno. Cev za snabdevanje gasom mora imati 
prikladne dimenzije na bazi propisa na snazi 
da bi se garantovala pravilna nosivost gasa u 
gorioniku čak i u uslovima maksimalne snage 
generatora i da bi se garantovale performanse 
aparata (tehnički podaci). Sistem spajanja mora 
biti u skladu sa propisima.

Kvalitet goriva gasa. Aparat je dizajniran da bi 
radio na gas bez nečistoća; u suprotnom slučaju 
se moraju postaviti prikladni filteri na početnom 
delu aparata da bi se obezbedila čistoća goriva.
Rezervoari za skladištenje (u slučaju napajanja 
iz depozita LPG-a).
- Može se desiti da novi rezervoari za skladištenje 

LPG-a mogu sadržavati inertne ostatke gasa 
(azota) i osiromašuju mešavinu koju ispušta 
aparat čime dolazi do anomalija u radu.

- Zbog sastava mešavine LPG-a može se desiti 
da tokom skladištenja u rezervoarima dođe 
do uslojavanja komponenata mešavine. Tako 
nešto može dovesti do promene snage ispuštane 
mešavine u aparat čime se menja i performas 
istog.

Hidraulično povezivanje.
Pažnja: pre nego što obavite povezivanje kotla, da 
ne bi došlo do nevaženja garancije na primarnom 
izmenjivaču, dobro operite termički uređaj 
(cevi, radijatore, itd.)prikladnim sredstvima za 
uklanjanje kamenca koji su u stanju da očiste od 
ostataka koji bi mogli ugroziti ispravan rad kotla.

U skladu sa odgovarajućim važećim zakonskim 
odredbama voda grejnog sistema se mora 
hemijski tretirati da bi se izbeglo taloženje 
kamenca u sistemu i uređaju.

Hidraulično priključivanje se mora racionalno 
obaviti na način da koristite priključke na 
šablonu kotla. Odvod bezbednosnih ventila 
kotla se mora povezati na levak za pražnjenje. 
U suprotnom, ako dođe bezbednosni ventili 
intervenišu i poplave prostoriju, proizvođač kotla 
za to ne snosi odgovornost.

Pažnja: proizvođač neće odgovarati za štetu 
uzrokovanu postavljanjem automatskih punjača.

Da bi se ispunili sistemski zahtevi utvrđeni na 
osnovu propisa iz oblasti zagađenja pijaće vode, 
preporučujemo Vam instalaciju IMMERGAS 
kompleta nepovratnih ventila koji treba 
postaviti na ulaz hladne vode u kotao. Takođe 
se preporučuje da tečnost, koja prenosi toplotu 
(npr. voda + glikol), dodata u glavni sistem 
kotla (grejni sistem) bude u skladu sa lokalnim 
važećim propisima. 

Pažnja: da bi se aparat očuvao u što boljem 
stanju, savetujemo instalaciju kompleta 
"dozirača polifosfata" tamo gde vode imaju 
takve karakteristike da mogu dovesti do stvaranja 
kamenca.

Električno povezivanje. Kotao "Maior Eolo" ima 
stepen zaštite IPX5D za ceo uređaj. Električna 
bezbednost aparata se postiže samo ako je 
on savršeno povezan na efikasan uređaj za 
uzemljenje, izrađen na način koji predviđaju 
bezbednosni propisi na snazi.

Pažnja: proizvođač otklanja sa sebe bilo koju 
odgovornost za štetu nanesenu ljudima ili 
predmetima a koja je posledica neobavljenog 
uzemljenja kotla i nepoštivanja referentnih 
propisa.

Uverite se i da je električni uređaj prikladan 
maksimalnoj snazi koju apsorbuje a ista se 
navodi na pločici sa podacima postavljenoj na 
kotlu. Kotlovi imaju specijalni kabl za napajanje 
tipa"X" bez utikača. Kabl za napajanje se mora 
priključiti na mrežu od 230V ±10% / 50Hz 
poštujući polaritet L-N i uzemljenje , na 
takvoj mreži se mora predvideti višepolarno 
iskapčanje sa kategorijom previsokog napona 
klase III. U slučaju zamene kabla za napajanje , 
obratite se kvalifikovanom tehničaru (na primer 
Ovlašćenom Tehničkom Servisu preduzeća 
Immergas). Kabl uvek mora poštovati propisani 
pravac.
U slučaju da se moraju zameniti mrežni osigurači 
na kartici za prilagođavanje, koristite brze 
osigurače 3,15A. Za opšte napajanje aparata sa 
električne mreže, ne dozvoljava se korišćenje 
adaptera, višestrukih utičnica i produžnih 
kablova.
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1.4 შეერთებები.
გაზის მიერთება (მოწყობილობის კატეგორია 
II2H3+).
ჩვენი ბოილერები გათვალისწინებულია 
მეთანის აირზე (G20) და გათხევადებულ 
ნ ა ხ შ ი რ წ ყ ა ლ ბ ა დ ი ა ნ  ა ი რ ზ ე  ს ა მ უ შ ა ო დ . 
მოწოდების მილები უნდა იყოს 3/4"G ბოილერის 
ფიტინგის ტოლი ან უფრო დიდი. გაზის 
მილის მიერთებამდე, კარგად გაწმინდეთ 
საწვავის მიწოდების სისტემის მილები 
შიგნიდან და მოაცილეთ ჭუჭყი, რომელმაც 
შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბოილერის 
ეფექტურობაზე. ასევე დარწმუნდით, რომ გაზის 
ტიპი შეესაბამება იმ ტიპს, რომლისთვისაც 
განკუთვნილია ბოილერი (იხ. ბოილერის 
მონაცემთა ფირფიტა). თუ განსხვავებულია, 
მოწყობილობა უნდა გადაკეთდეს სხვა ტიპის 
გაზის გამოსაყენებლად (იხ. მოწყობილობის 
სხვა ტიპის გაზზე გადაყვანა). დინამიური 
აირის მიწოდების (მეთანი ან გათხევადებული 
ნახშირწყალბადიანი აირი) წნევა აგრეთვე უნდა 
შემოწმდეს ბოილერში გამოყენებული აირის 
ტიპის შესაბამისად, რადგან არასაკმარისმა 
წნევამ შეიძლება შეამციროს გენერატორის 
გამოსავალი და გამოიწვიოს გაუმართაობა.
უზრუნველვყავით აირის ონკანის სწორი 
მიერთება. აირის მიწოდების მილი უნდა 
იყოს სათანადო ზომის, მოქმედი ნორმების 
შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ ,  რ ა თ ა  გ ა რ ა ნ ტ ი რ ე ბ უ ლ ი 
იქნეს აირის სწორი ნაკადი ბოილერში, 
გენერატორის მაქსიმალური გამოსავლის 
პ ი რ ო ბ ე ბ შ ი ც  კ ი ,  დ ა  მ ო წ ყ ო ბ ი ლ ო ბ ი ს 
ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად (ტექნიკური 
სპეციფიკაციები). გამოყენებული შეერთების 
ს ი ს ტ ე მ ა  ა ს ე ვ ე  უ ნ დ ა  შ ე ე ს ა ბ ა მ ე ბ ო დ ე ს 
სტანდარტებს.

საწვავი აირის ხარისხი.  მოწყობილობა 
გ ა ნ კ უ თ ვ ნ ი ლ ი ა  მ ი ნ ა რ ე ვ ე ბ ი ს  ა რ მ ქ ო ნ ე 
აირზე სამუშაოდ; წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
რეკომენდებულია მოწყობილობიდან ზემოთ 
მიმართული სპეციალური ფილტრების 
დამონტაჟება, აირის სისუფთავის აღსადგენად.
შემნახველი ავზები (თუ მიწოდება ხდება 
გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირის 
საცავიდან).
- გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირის 

შემნახველი ახალი ავზები შეიძლება შეიცავდეს 
ნარჩენ ინერტულ აირებს (აზოტი), რომელიც 
ამცირებს მოწყობილობაში მიწოდებული 
ნარევის ხარისხს და იწვევს გაუმართავ 
ფუნქციონირებას.

- გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი აირის 
შემადგენლობის გამო, ნარევის კომპონენტების 
დონეები შეიძლება შეიცვალოს ავზში შენახვის 
პერიოდში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს 
ცვლილებები ნარევის გათბობის სიმძლავრეში, 
რომელიც გააჩნია მოწყობილობას, რამაც, თავის 
მხრივ, შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის 
ეფექტურობის ცვლილება.

ჰიდრავლიკური შეერთება.
მნიშვნელოვანია: ბოილერის შეერთებამდე, 
გ ა რ ა ნ ტ ი ი ს  გ ა ბ ა თ ი ლ ე ბ ი ს  თ ა ვ ი დ ა ნ 
ასარიდებლად, საგულდაგულოდ გაასუფთავეთ 
გაცხელების სისტემა (მილები, რადიატორები 
და სხვ.) ნადების მოსაშორებელი სპეციალური 
პროდუქტების გამოყენებით, რომ არ შეფერხდეს 
ბოილერის გამართული მუშაობა.

მოქმედი სტანდარტების  შესაბამისად, 
აუცილებელია გამაცხელებელ სისტემაში 
არსებული წყლის ქიმიური დამუშავება, რათა 
დაცული იქნეს სისტემა და მოწყობილობა 
მინადუღისგან და კირის ნალექისგან.

წ ყ ლ ი ს  ს ი ს ტ ე მ ი ს  შ ე ე რ თ ე ბ ე ბ ი  უ ნ დ ა 
განხორციელდეს რაციონალურად, ბოილერის 

შაბლონზე არსებული შეერთებების გამოყენებით. 
ბოილერის დამცავი სარქვლების გამოსავალი 
უნდა უერთდებოდეს სადრენაჟო წყალსარინს. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ სადრენაჟო 
სარქველების ამუშავება გამოიწვევს დატბორვას, 
მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ იქნება.

ყ რ ა დ ღ ე ბ ა , მ წ ა რ მ ო ე ბ ე ლ ი  ა რ  ა რ ი ს 
პასუხისმგებელი  ავტომატური შევსებით 
გამოწვეულ ზიანზე. 

მნიშვნელოვანია: მოწყობილობის ეფექტური 
მუშაობის პერიოდის გაზრდის მიზნით, 
თუ გამოყენებულმა  წყალმა  შეიძლება 
წარმოქმნას კირის ნალექი, რეკომენდებულია 
„პოლიფოსფატის დოზატორის“ დამონტაჟება. 
მოქმედი სტანდარტების  შესაბამისად, 
აუცილებელია წყალი დამუშავდეს, სულ მცირე, 
25 ფრანგულ გრადუსზე თერმულ ციკლში, 
ხოლო სასმელი ცხელი წყალი — 15 ფრანგულ 
გრადუსზე მაკონდიცირებელი ქიმიური 
საშუალებებით 100 კვტ სიმძლავრისთვის ან 
შემარბილებელი საშუალებებით 100 კვტ–ზე 
მეტი სიმძლავრისთვის.

ელექტრული შეერთება: Maior Eolo ბოილერს 
გააჩნია მთლიანი მოწყობილობის დაცვის IPX5D 
რეიტინგი. ბლოკის ელექტროუსაფრთხოება 
უზრუნველყოფილია იმ შემთხვევაში, თუ ის 
სწორად არის მიერთებული დამიწების ეფექტურ 
სისტემასთან, როგორც გათვალისწინებულია 
უსაფრთხოების მოქმედი სტანდარტებით.

ყ რ ა დ ღ ე ბ ა , მ წ ა რ მ ო ე ბ ე ლ ი  ი ხ ს ნ ი ს 
პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლ ო ბ ა ს  ა დ ა მ ი ა ნ ე ბ ზ ე  ა ნ 
ნ ი ვ თ ე ბ ზ ე , რ ო მ ე ლ ი ც  გ ა მ ო წ ვ ე უ ლ ი ა 
გამათბობლის დამიწების და სტანდარტებთან 
შეუსაბამობის გამო.

გ ა რ დ ა  ა მ ი ს ა ,  დ ა რ წ მ უ ნ დ ი თ ,  რ ო მ 
ელექტრომონტაჟი შეესაბამება მაქსიმალური 
სიმძლავრის სპეციფიკაციებს, როგორც ნაჩვენებია 
ბოილერის მონაცემთა ფირფიტაზე. ბოილერები 
აღჭურვილია X ტიპის ელექტროკაბელით 
ჩანგლის გარეშე. კვების კაბელი შეერთებული 
უნდა იყოს 50 ჰც სიხშირის 230 ვ ±10% 
ძაბვის ქსელში, L-N პოლარობის დაცვით და 
დამიწებით . ამ ქსელში გათვალისწინებული 
უ ნ დ ა  ი ყ ო ს  ძ ა ბ ვ ი ს  გ ა დ ა ჭ ა რ ბ ე ბ ი ს  I I I 
კატეგორიის ერთპოზიციიანი ამომრთველი. 
ელექტროკაბელის გამოცვლის დროს მიმართეთ 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრიდან). ელექტროკაბელი უნდა განლაგდეს 
ისე, როგორც ნაჩვენებია.
კვების ქსელის მარეგულირებელ დაფაზე 
საცობის გამოცვლის საჭიროების შემთხვევაში 
გამოიყენეთ 3 ,15  ა  სწრაფად მოქმედი 
დამცველები. ბოილერის ელექტრო ქსელში 
შესაერთებლად არასოდეს გამოიყენოთ 
გადამყვანები, განშტოებელი შტეფსელები და 
დამაგრძელებლები.
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1.4 RACCORDEMENTS.
Raccordement gaz (Appareil catégorie II2H3+).
Nos chaudières sont fabriquées pour fonctionner 
avec du gaz méthane (G20), G.P.L. La tuyauterie 
d’alimentation doit être égale ou supérieure 
au branchement de la chaudière 3/4»G. Avant 
d’effectuer le branchement du gaz, il faut effectuer 
un nettoyage interne soigné 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. Il faut de plus contrôler que le gaz 
distribué corresponde à celui pour lequel a été 
prédisposée la chaudière (voir plaque des don-
nées située sur la chaudière). S’ils sont différents, 
il est nécessaire d’intervenir sur la chaudière 
pour une adaptation à un autre type de gaz (voir 
conversion des appareils en cas de changement 
de gaz). Il est important de plus de vérifier la 
pression dynamique de réseau (méthane ou 
G.P.L.) que l’on utilisera pour l’alimentation de 
la chaudière, 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 
étudié pour fonctionner avec du gaz combus-
tible sans impuretés, dans le cas contraire, il 
est opportun d’insérer les filtres appropriés en 
amont de l’appareil afin de 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.

- A cause de la composition du mélange de GPL, 
on peut vérifier pendant la période de stoc-
kage dans les réservoirs, une stratification des 
composants du mélange. Ceci peut causer une 
variation du pouvoir calorifique du mélange 
fourni à l’appareil avec des conséquentes varia-
tions de ses prestations.

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

En fonction des règlementations en vigueur, il 
est obligatoire de traiter l’eau de l’installation 
thermique au moyen d’un traitement chimique, 

afin de préserver l’installation et l’appareil des 
dépôts de calcaire.

Les branchements hydrauliques doivent être 
effectués rationnellement en utilisant les attaches 
sur le gabarit de la chaudière. L’évacuation des 
vannes de sécurité de la chaudière doit être 
branchée à un entonnoir d’évacuation. Dans le 
cas contraire, si les vannes d’évacuation devaient 
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 
l’installation du kit «doseur de polyphosphates» 
en présence d’eaux dont les caractéristiques 
peuvent provoquer l’apparition d’incrustations 
de calcaire. Selon les règlementations en vigueur, 
il est obligatoire de traiter l’eau au-delà des 25° 
français pour le circuit de chauffage et au-delà 
des 15° français pour l’eau sanitaire, à l’aide d’un 
traitement chimique de conditionnement pour 
puissances < 100 kW ou d’adoucisseur pour puis-
sances > 100 kW.

Branchement électrique. La chaudière “Maior 
Eolo” a pour tout l’appareil un degré de protec-
tion IPX5D. La sécurité électrique de l’appareil 
est atteinte uniquement quand celui-ci est 
parfaitement branché à une installation efficace 
de mise à la terre, effectuée selon les normes de 
sécurité en vigueur.

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

Vérifier de plus que l’installation électrique soit 
adaptée à la puissance maximum absorbée par 
l’appareil indiquée sur la plaque des données 
située sur la chaudière. Les chaudières sont 
équipées du câble d’alimentation spécial de type 
«X» sans fiche. Le câble d’alimentation doit être 
branché à un réseau de 230V ±10% / 50Hz en res-
pectant la polarité L-N et le branchement de terre 

, sur ce réseau une déconnexion omnipolaire 
avec une catégorie de surtension de classe III doit 
être prévue. En cas de remplacement du câble 
d’alimentation, contacter un technicien qualifié 
(par exemple le Service d’Assistance Technique 
Autorisé Immergas). Le câble d’alimentation doit 
respecter le parcours prescrit.
Si l’on devait remplacer les fusibles de réseau 
sur la carte de réglage, utiliser des fusibles de 
3,15A rapides. Pour l’alimentation générale de 
l’appareil du réseau électrique, il n’est pas permis 
l’utilisation d’adaptateurs, de prises multiples et 
de rallonges.
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1.4 CONNECTIONS.
Gas connection (Appliance category II2H3+).
Our boilers are designed to operate with methane 
gas (G20) and LPG. Supply pipes must be the 
same as or larger than the 3/4”G boiler fitting. 
Before connecting the gas line, carefully clean 
inside all the fuel feed system pipes to remove any 
residue that could impair boiler efficiency. Also 
make sure the gas corresponds to that for which 
the boiler is prepared (see boiler data-plate). If 
different, the appliance must be converted for 
operation with the other type of gas (see conver-
ting 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, as insufficient levels can reduce generator 
output and cause malfunctions.
Ensure correct gas cock connection. The gas 
supply pipe must be suitably dimensioned accor-
ding to current regulations in order to guarantee 
correct gas flow to the burner even in conditions 
of maximum generator output and to guarantee 
appliance efficiency (technical specifications). 
The coupling system must conform to standards.

Fuel gas quality. The appliance has been desig-
ned to operate with gas free of impurities; other-
wise it is advisable to fit special filters upstream 
from the appliance to restore the purity of the gas.
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.
Important: In order not to void the 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.

In compliance with Standards in force it is man-
datory to treat the water in the heating system 
chemically in order to protect the system and 
appliance from deposits of lime scale.

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

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

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

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

Electrical connection: The “Maior Eolo” boiler 
has an IPX5D protection rating for the entire 
appliance. Electrical safety of the unit is reached 
when it is correctly connected to an efficient 
earthing system as specified by current safety 
standards.

Important: 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 corre-
sponds to maximum absorbed power specifications 
as shown on the boiler data-plate. Boilers are sup-
plied 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 technician 
(e.g. the Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service). The power cable must be laid as shown.
In the event of mains fuses replacement on the 
connection board, use a 3.15A quick-blow fuses. 

Q
U

R
A

ŞD
IR

IC
I

İS
T

İF
A

D
Ə

Ç
İ

T
E

X
N

İK
İ Q

U
L

L
U

Q

1.4 BİRLƏŞDİRMƏLƏR
Qaz birləşməsi (Cihaz kateqoriyasıII2H3+).
Bizim kombi 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 kombi qazanının səmərəliliyinə 
mənfi təsir edə bilən hər hansı qalıqları 
təmizləyin. Eyni zamanda qazın kombi qazanının 
müvafiq hissəsinə getməsini təmin edin (bax: 
kombi 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 
kombi 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 çənlərində qalıq təsirsiz 

qazlar (azot) ola bilər ki, bu da cihaza verilən 
qarışığı korlayaraq cihazın işində qeyri-
normallıq yarada 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 birləşmə
Mühüm qeyd:  Zəmanə t in  qüvvədən 
düşməsinin qarşısını almaq üçün kombi qazanını 
birləşdirməzdən əvvəl qızdırıcı sistemi (borular, 
radiatorlar və s.) xüsusi təmizləyici və ya 
ərp yuyucu məhsullarla təmizləyərək kombi 
qazanının düzgün işləməsəinə mane olacaq hər 
hansı qalıqları çıxarın.

Qüvvədə olan Standartlara əsasən sistemi 
və cihazı paslanmadan qorumaq üçün istilik 
sistemindəki su kimyəvi maddələrlə işlənməlidir.

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

Hidravlik birləşmələr kombi qazanı şablonunda 
muftalardan istifadə etməklə məqsədyönlü 
şəkildə yerinə yetirilməlidir. kombi qazanının 
təhlükəsizlik klapanının çıxışı müvafiq drenaja 
qoşulmalıdır. Əks halda istehsalçı drenaj klapanı 
ilişdikdə daşma zamanı yaranan hər hansı zədə 
üçün məsuliyyəti üzərinə götürmür.

Mühüm qeyd: avadanlığın işləklik xassələrinin 
ömrünü uzatmaq üçün tərkibi ərpin yaranmasıba 
səbəb olan sudan istifadə olunduğu zaman 
"poliforsfat dispenserin" quraşdırılması 
məsləhət görülür. Qüvvədə olan Standartlar 
əsasında gücü < 100 kVt olan cihazlarda işləyici 
tkimyəvi maddələrdən, gücü isə > 100 kVt olan 
cihazlarda isə yumşaldıcı maddələrdən istifadə 
etməklə qızdırıcı dövriyyədə suyu 25 Fransız 
dərəcəsi, MQS isə 15 Fransız dərəcəsi ilə 
işlənməlidir.

Elektrik birləşmələr: “Maior Eolo” kombi 
qazanının bütün hissələrinə IPX5D mühafizə 
dərəcəsi tədbiq olunur. 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 kombi 
qazanının məlumat lövhəsində göstərildiyi 
kimi maksimum hopdurulan enerji xassələrinə 
müvafiq olmasını təmin edin. Kombi qazanları 
"X" növlü ştepselsiz enerji naqilləri ilə birgə 
təchiz edilir. Elektrik enerjisi kabeli L-N 
qütblüyünə və torpaqlama birləşməsinə əməl 
etməklə 230V ±10% / 50Hz şəbəkə enerjisinə 
birləşdirilməlidir . Bu şəbəkə həmçinin III 
sinif izavi gərginlik kateqoriyalı çox qütblü 
avtomatla təchiz olunmalıdır. Enerji təchizat 
naqilini dəyişən zaman ixtisaslı şirkətlə əlaqə 
saxlayın (məs., Immergas Səlahiyyətli Satış 
Sonrası Texniki Yardım Xidməti). Enerji naqili 
göstərildiyi kimi çəkilməlidir.
Birləşmə lövhəsində əsas xəttin qoruyucularını 
dəyişən zaman 3.15A tez yanan qoruyuculardan 
istifadə edin. Avadanlığın əsas enerji mənbəyi 
üçün heç zaman adapterlərdən, çoxçıxışlı 
patronlardan və ya elektrik uzadıcılardan istifadə 
etməyin.

7

ب
رتكي

بال
ئم 

قا
ال

نة
صيا

بال
ئم 

قا
ال

دم
تخ

س
امل

4.1 التوصيالت 
 ) II2H3+ توصيل الغاز )جهاز فئة

تم تصميم الغاليات الخاصة بنا لتعمل بالغاز الطبيعي )G20( وبغاز البرتول 

املسال )G.P.L.(. يجب أن تكون أنابيب التوصيل مساوية أو أكرب من وصلة 

الغالية G 3/4 ”. قبل القيام بعملية توصيل الغاز، يجب تنظيف كل أنابيب 

شبكة توصيل الغاز من الداخل بعناية وإزالة كل ما قد يوجد من شوائب 

ورواسب والتي ميكنها أن تؤثر سلباً عىل كفاءة أداء الغالية. يلزم أيضاً أن 

يكون الغاز املوصل للغالية متوافقاً مع النوعية التي تعمل معها الغالية )أنظر 

لوحة البيانات املوجودة يف الغالية(. يف حالة وجود أي اختالفات يف نوعية 

الغاز، يصبح من الرضوري القيام بتعديل الغالية لتصبح جاهزة للعمل بنوعية 

أخرى من الغاز )أنظر كيفية تحويل األجهزة يف حالة تغيري نوعية الغاز(. من 

املهم جداً أيضاً فحص الضغط الدينامييك لشبكة الغاز )الغاز الطبيعي أو غاز 

البرتول املسال G.P.L( بحيث يتم التأكد من كونه مناسباً ليستخدم لتزويد 

الغالية بالغاز بشكل مطابق ملواصفاتها، يف حالة وجود نقص يف قوة ضغط 

الغاز فإن ذلك قد يؤثر سلباً عىل قوة املولد يف الغالية وعىل املستخدم نفسه.

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

يكون مقاس وحجم  أنابيب توصيل الغاز متناسبني ومتوافقني مع القواعد 

والقوانني املعمول بها يف هذا الشأن من أجل ضامن الحصول عىل تدفق سليم 

ومناسب للغاز إىل املوقد حتى يف ظروف اإلمداد القصوى للمولد ومن أجل 

االستفادة الكاملة من إمكانيات الغالية )بيانات فنية(. يجب أن يكون نظام 

الربط واملزاوجة مطابقاً للمعايري والقواعد.

جودة الغاز املستخدم. تم تصنيع الجهاز ليعمل بالغاز الخايل من الشوائب، 

لذلك يف حالة وجود شوائب يصبح من املستحسن استخدام مرشحات مناسبة 

يتم تركيبها يف الجهاز لتنقية الغاز املستخدم.

.)GPL صهاريج التخزين )يف حالة اإلمداد من مستودع غاز البرتول املسال

-  من املمكن أن تكون صهاريج تخزين غاز البرتول املسال GPL بها بقايا 
ورواسب غاز خامل )النيرتوجني( مام قد يضعف الخليط الذي يزود به الجهاز، 

األمر الذي قد يسبب خلل و رضر يف العملية التشغيلية له.

-  بسبب طبيعة تكوين خليط غاز البرتول املسال GPL فإنه من املمكن 
أن يحدث تكوين طبقات منقسمة ملكونات خليط الغاز أثناء فرتة التخزين 

داخل الصهاريج. وهذا قد يسبب اختالفا يف قوة التسخني الحرارية للخليط 

املوجهة إىل الجهاز مام يسبب تغري وتقلب يف مدى أداء الجهاز.

التوصيل الهيدرولييك )توصيل املياه(.

انتبه: قبل القيام بعمليات التوصيل الخاصة بالغالية ويك ال تتسبب يف فقدان 

فاعلية الضامن عىل املبادل الحراري األويل، قم بغسل الشبكة الحرارية بعناية 

)األنابيب واألجسام التي تسخن املياه وما شابه ذلك(  مستخدماً مواد تخليلة 
ومزيلة للرتسبات مناسبة وقادرة عىل التخلص من أي بقايا محتملة قد تؤثر 

سلباً عىل عمل الغالية.

طبقاً  الحرارية  الشبكة  يف  املستخدم  التسخني  ملاء  كيميائية  معالجة  يجب 

للقواعد التقنية املعمول بها يف هذا اإلطار بهدف الحفاظ عىل الشبكة والجهاز 

من التعرض ألي تكون للقشور الرتسيبية.

يجب أن تتم عمليات توصيل املياه بشكل عقالين عن طريق استخدام املفاتيح 

األمان  صاممات  ترصيف  منفذ  الغالية.  قالب  عىل  املوجودة  والتوصيالت 

فإن  وإال  الترصيف.   مبحقن  موصوال  يكون  أن  يجب  الغالية  يف  املوجودة 

الرشكة املصنعة غري مسئولة بتاتًا عن أي إرضار تحدث نتيجة لعدم التوصيل 

الصحيح لصاممات الترصيف ويف حالة طوافان املياه.

انتبه: انتبه: ال تتحمل الرشكة املصنعة أية مسئولية عن األرضار التي تسببها 

التعبئة التلقائية التي ال تحمل عالمة الرشكة.

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 الكهريب. تتميز الغالية “Eolo Star 24 3 E” بدرجة الحامية 

IPX4D. السالمة والحامية الكهربائية الخاصة بالغالية، ميكن ضامنها فقط 
عندما يتم توصيل الغالية بالشكل الصحيح والكامل بشبكة كهرباء بها طرف 

أريض فعال تم تصميمه وتركيبه طبقاً لقواعد األمان املعمول بها يف هذا اإلطار.

انتبه: انتبه: الرشكة املصنعة ال تتحمل أي مسئولية عن أي إرضار يتعرض لها 

األشخاص أو األشياء نتيجة لعدم توصيل الغالية بطرف أريض أو نتيجة لعدم 

إتباع القواعد املعمول بها يف هذا اإلطار.

يجب التأكد أيضاً من أن الشبكة الكهربائية تتناسب من ناحية القوة والجهد 

مع أقىص قدرة طاقة استيعابية للجهاز واملوضحة واملحددة يف لوحة بيانات 

بدون   ”X“ نوعية خاص  تيار  توصيل  بكابل  الغاليات  تزويد  تم  الغالية. 

قابس. يجب توصيل كابل التغذية بالتيار بشبكة تيار رئييس  270 فولت 

، كام  % Hz 50 \ 10± باستقطاب L-N  و بوجود طرف أرىض  
أن شبكة التيار يجب 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 إىل أحد الفنيني املؤهلني املرصح لهم )مثل 

مركز خدمة العمالء و الدعم الفني املعتمد IMMERGAS(. يجب وضع 

كابل توصيل التيار يف مكانه ومساره الصحيحني املحددين.

يف حالة الرغبة يف استبدال فيوز الشبكة الخاصة بلوحة التحكم والضبط ، فإنه 
يجب استخدام فيوز 3,15A  رسيعة. لتزويد الجهاز بشكل عام بالطاقة 

أي  أو  محوالت  أي  استخدام  مسموح  غري  الشبكة،  يف  املوجودة  الكهربائية 

مآخذ توصيل تيار متعددة أو أي وصالت تطويل.
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Позиція користувача для 
регулювання температури опалення

Електричне підключення пристрою ДК Co-
mando Amico RemotoV2 або хронотермостату 
On/Off (за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після 
відключення напруги від котла. Наявний 
термостат або кімнатний хронотермостат 
On/Off мають підключатися до затисків 40 
та 41, виймаючи перемичку X40 (Мал.  3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
On/Off належить до «зачищеного» типу, тобто, не 
залежить від напруги в мережі, в іншому випадку 
це призведе до пошкодження електронної плати 
керування. Наявний цифровий пристрій ДК 
Comando Amico RemotoV2 має підключатися до 
затисків 41 та 44, виймаючи перемичку X40 на 
електронній платі (у котлі) та слідкуючи, щоб не 
поміняти місцями полюси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого 
хронотермостату On/Off, необхідно підготувати 
дві окремі лінії, згідно чинному законодавству 
щодо електричних систем. Забороняється 
використання трубопроводів котла як 
заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж 
подати на котел електричне живлення.

1.6 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ (ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім 
давачем (Мал. 1-4), який постачається за 
ок р е м и м  з а м ов л е н н я м .  Д а в ач  м оже 
підключатися безпосередньо до електричної 
системи котла, дозволяючи автоматично 
зменшувати максимальну температуру в системі 
опалення, залежно від зовнішньої температури, 
яку він вимірює. Підключений зовнішній давач 
працює завжди і не залежить від наявності 
або типу використовуваного кімнатного 
хронотермостату. Залежність між температурою 
у системі опалення і зовнішньою температурою 
визначається позицією перемикача на панелі 
керування котла відповідно до кривих на 
діаграмі (Мал. 1-5). Електричне підключення 
зовнішнього давача має виконуватися до 
затисків 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

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

Котел може працювати з кімнатними 
хронотермос татами або прис троями 
дистанційного керування, які постачаються 
за окремим замовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Iммergas можуть під’єднуватися 
лише 2 дротами. Уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/
Вимкн). За допомогою хронотермосату 
можна:

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

 - задати до 4 різних тижневих програм 
включно для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темп. 
comfort.

 • забезпечити безперервну роботу при 
зменшеній темп. 

 • забезпечити безперервну роботу при 
температурі проти замерзання, яку можна 
регулювати.

 Д л я  ж и в л е н н я  х р о н о т е р м о с т а т у 
знадобляться 2 лужні батарейки 1,5В типу 
LR 6 ;

• Пристрій дистанційного керування Amico 
RemotoV2 (CARV2) з функцією кліматичного 
хронотермостату. Панель пристрою ДК 
CARV2 дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось 
у попередньому параграфі, а також 
контролювати та мати під рукою всю 
важливу інформацію про роботу котла та 
теплової системи, з можливістю зручно 
змінювати попередньо задані параметри 
з власного місця, а не з місця, де саме 
встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до 
реальних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Живлення на 
хронотермостат подається безпосередньо з 
котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних 
між котлом і хронотермостатом.

Увага: Якщо система розподілена на зони 
за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто, необхідно 
встановити його в режим On/Off.

Пристрій ДК Comando Amico RemotoV2 (CARV2) 
Цифровий хронотермостат On/Off
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Котел може також працювати із зовнішнім 
давачем (Мал. 1-4), який постачається за 
ок р е м и м  з а м ов л е н н я м .  Д а в ач  м оже 
підключатися безпосередньо до електричної 
системи котла, дозволяючи автоматично 
зменшувати максимальну температуру в системі 
опалення, залежно від зовнішньої температури, 
яку він вимірює. Підключений зовнішній давач 
працює завжди і не залежить від наявності 
або типу використовуваного кімнатного 
хронотермостату. Залежність між температурою 
у системі опалення і зовнішньою температурою 
визначається позицією перемикача на панелі 
керування котла відповідно до кривих на 
діаграмі (Мал. 1-5). Електричне підключення 
зовнішнього давача має виконуватися до 
затисків 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

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

Котел може працювати з кімнатними 
хронотермос татами або прис троями 
дистанційного керування, які постачаються 
за окремим замовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Iммergas можуть під’єднуватися 
лише 2 дротами. Уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/
Вимкн). За допомогою хронотермосату 
можна:

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

 - задати до 4 різних тижневих програм 
включно для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темп. 
comfort.

 • забезпечити безперервну роботу при 
зменшеній темп. 

 • забезпечити безперервну роботу при 
температурі проти замерзання, яку можна 
регулювати.

 Д л я  ж и в л е н н я  х р о н о т е р м о с т а т у 
знадобляться 2 лужні батарейки 1,5В типу 
LR 6 ;

• Пристрій дистанційного керування Amico 
RemotoV2 (CARV2) з функцією кліматичного 
хронотермостату. Панель пристрою ДК 
CARV2 дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось 
у попередньому параграфі, а також 
контролювати та мати під рукою всю 
важливу інформацію про роботу котла та 
теплової системи, з можливістю зручно 
змінювати попередньо задані параметри 
з власного місця, а не з місця, де саме 
встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до 
реальних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Живлення на 
хронотермостат подається безпосередньо з 
котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних 
між котлом і хронотермостатом.

Увага: Якщо система розподілена на зони 
за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто, необхідно 
встановити його в режим On/Off.

Пристрій ДК Comando Amico RemotoV2 (CARV2) 
Цифровий хронотермостат On/Off
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Позиція користувача для 
регулювання температури опалення

Електричне підключення пристрою ДК Co-
mando Amico RemotoV2 або хронотермостату 
On/Off (за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після 
відключення напруги від котла. Наявний 
термостат або кімнатний хронотермостат 
On/Off мають підключатися до затисків 40 
та 41, виймаючи перемичку X40 (Мал.  3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
On/Off належить до «зачищеного» типу, тобто, не 
залежить від напруги в мережі, в іншому випадку 
це призведе до пошкодження електронної плати 
керування. Наявний цифровий пристрій ДК 
Comando Amico RemotoV2 має підключатися до 
затисків 41 та 44, виймаючи перемичку X40 на 
електронній платі (у котлі) та слідкуючи, щоб не 
поміняти місцями полюси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого 
хронотермостату On/Off, необхідно підготувати 
дві окремі лінії, згідно чинному законодавству 
щодо електричних систем. Забороняється 
використання трубопроводів котла як 
заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж 
подати на котел електричне живлення.

1.6 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ (ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім 
давачем (Мал. 1-4), який постачається за 
ок р е м и м  з а м ов л е н н я м .  Д а в ач  м оже 
підключатися безпосередньо до електричної 
системи котла, дозволяючи автоматично 
зменшувати максимальну температуру в системі 
опалення, залежно від зовнішньої температури, 
яку він вимірює. Підключений зовнішній давач 
працює завжди і не залежить від наявності 
або типу використовуваного кімнатного 
хронотермостату. Залежність між температурою 
у системі опалення і зовнішньою температурою 
визначається позицією перемикача на панелі 
керування котла відповідно до кривих на 
діаграмі (Мал. 1-5). Електричне підключення 
зовнішнього давача має виконуватися до 
затисків 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

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

Котел може працювати з кімнатними 
хронотермос татами або прис троями 
дистанційного керування, які постачаються 
за окремим замовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Iммergas можуть під’єднуватися 
лише 2 дротами. Уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/
Вимкн). За допомогою хронотермосату 
можна:

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

 - задати до 4 різних тижневих програм 
включно для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темп. 
comfort.

 • забезпечити безперервну роботу при 
зменшеній темп. 

 • забезпечити безперервну роботу при 
температурі проти замерзання, яку можна 
регулювати.

 Д л я  ж и в л е н н я  х р о н о т е р м о с т а т у 
знадобляться 2 лужні батарейки 1,5В типу 
LR 6 ;

• Пристрій дистанційного керування Amico 
RemotoV2 (CARV2) з функцією кліматичного 
хронотермостату. Панель пристрою ДК 
CARV2 дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось 
у попередньому параграфі, а також 
контролювати та мати під рукою всю 
важливу інформацію про роботу котла та 
теплової системи, з можливістю зручно 
змінювати попередньо задані параметри 
з власного місця, а не з місця, де саме 
встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до 
реальних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Живлення на 
хронотермостат подається безпосередньо з 
котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних 
між котлом і хронотермостатом.

Увага: Якщо система розподілена на зони 
за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто, необхідно 
встановити його в режим On/Off.
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Цифровий хронотермостат On/Off
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Позиція користувача для 
регулювання температури опалення

Електричне підключення пристрою ДК Co-
mando Amico RemotoV2 або хронотермостату 
On/Off (за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після 
відключення напруги від котла. Наявний 
термостат або кімнатний хронотермостат 
On/Off мають підключатися до затисків 40 
та 41, виймаючи перемичку X40 (Мал.  3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
On/Off належить до «зачищеного» типу, тобто, не 
залежить від напруги в мережі, в іншому випадку 
це призведе до пошкодження електронної плати 
керування. Наявний цифровий пристрій ДК 
Comando Amico RemotoV2 має підключатися до 
затисків 41 та 44, виймаючи перемичку X40 на 
електронній платі (у котлі) та слідкуючи, щоб не 
поміняти місцями полюси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого 
хронотермостату On/Off, необхідно підготувати 
дві окремі лінії, згідно чинному законодавству 
щодо електричних систем. Забороняється 
використання трубопроводів котла як 
заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж 
подати на котел електричне живлення.

1.6 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ (ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім 
давачем (Мал. 1-4), який постачається за 
ок р е м и м  з а м ов л е н н я м .  Д а в ач  м оже 
підключатися безпосередньо до електричної 
системи котла, дозволяючи автоматично 
зменшувати максимальну температуру в системі 
опалення, залежно від зовнішньої температури, 
яку він вимірює. Підключений зовнішній давач 
працює завжди і не залежить від наявності 
або типу використовуваного кімнатного 
хронотермостату. Залежність між температурою 
у системі опалення і зовнішньою температурою 
визначається позицією перемикача на панелі 
керування котла відповідно до кривих на 
діаграмі (Мал. 1-5). Електричне підключення 
зовнішнього давача має виконуватися до 
затисків 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

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

Котел може працювати з кімнатними 
хронотермос татами або прис троями 
дистанційного керування, які постачаються 
за окремим замовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Iммergas можуть під’єднуватися 
лише 2 дротами. Уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/
Вимкн). За допомогою хронотермосату 
можна:

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

 - задати до 4 різних тижневих програм 
включно для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темп. 
comfort.

 • забезпечити безперервну роботу при 
зменшеній темп. 

 • забезпечити безперервну роботу при 
температурі проти замерзання, яку можна 
регулювати.

 Д л я  ж и в л е н н я  х р о н о т е р м о с т а т у 
знадобляться 2 лужні батарейки 1,5В типу 
LR 6 ;

• Пристрій дистанційного керування Amico 
RemotoV2 (CARV2) з функцією кліматичного 
хронотермостату. Панель пристрою ДК 
CARV2 дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось 
у попередньому параграфі, а також 
контролювати та мати під рукою всю 
важливу інформацію про роботу котла та 
теплової системи, з можливістю зручно 
змінювати попередньо задані параметри 
з власного місця, а не з місця, де саме 
встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до 
реальних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Живлення на 
хронотермостат подається безпосередньо з 
котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних 
між котлом і хронотермостатом.

Увага: Якщо система розподілена на зони 
за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто, необхідно 
встановити його в режим On/Off.
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Позиція користувача для 
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Електричне підключення пристрою ДК Co-
mando Amico RemotoV2 або хронотермостату 
On/Off (за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після 
відключення напруги від котла. Наявний 
термостат або кімнатний хронотермостат 
On/Off мають підключатися до затисків 40 
та 41, виймаючи перемичку X40 (Мал.  3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
On/Off належить до «зачищеного» типу, тобто, не 
залежить від напруги в мережі, в іншому випадку 
це призведе до пошкодження електронної плати 
керування. Наявний цифровий пристрій ДК 
Comando Amico RemotoV2 має підключатися до 
затисків 41 та 44, виймаючи перемичку X40 на 
електронній платі (у котлі) та слідкуючи, щоб не 
поміняти місцями полюси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого 
хронотермостату On/Off, необхідно підготувати 
дві окремі лінії, згідно чинному законодавству 
щодо електричних систем. Забороняється 
використання трубопроводів котла як 
заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж 
подати на котел електричне живлення.

1.6 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ (ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім 
давачем (Мал. 1-4), який постачається за 
ок р е м и м  з а м ов л е н н я м .  Д а в ач  м оже 
підключатися безпосередньо до електричної 
системи котла, дозволяючи автоматично 
зменшувати максимальну температуру в системі 
опалення, залежно від зовнішньої температури, 
яку він вимірює. Підключений зовнішній давач 
працює завжди і не залежить від наявності 
або типу використовуваного кімнатного 
хронотермостату. Залежність між температурою 
у системі опалення і зовнішньою температурою 
визначається позицією перемикача на панелі 
керування котла відповідно до кривих на 
діаграмі (Мал. 1-5). Електричне підключення 
зовнішнього давача має виконуватися до 
затисків 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

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

Котел може працювати з кімнатними 
хронотермос татами або прис троями 
дистанційного керування, які постачаються 
за окремим замовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Iммergas можуть під’єднуватися 
лише 2 дротами. Уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/
Вимкн). За допомогою хронотермосату 
можна:

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

 - задати до 4 різних тижневих програм 
включно для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темп. 
comfort.

 • забезпечити безперервну роботу при 
зменшеній темп. 

 • забезпечити безперервну роботу при 
температурі проти замерзання, яку можна 
регулювати.

 Д л я  ж и в л е н н я  х р о н о т е р м о с т а т у 
знадобляться 2 лужні батарейки 1,5В типу 
LR 6 ;

• Пристрій дистанційного керування Amico 
RemotoV2 (CARV2) з функцією кліматичного 
хронотермостату. Панель пристрою ДК 
CARV2 дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось 
у попередньому параграфі, а також 
контролювати та мати під рукою всю 
важливу інформацію про роботу котла та 
теплової системи, з можливістю зручно 
змінювати попередньо задані параметри 
з власного місця, а не з місця, де саме 
встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до 
реальних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Живлення на 
хронотермостат подається безпосередньо з 
котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних 
між котлом і хронотермостатом.

Увага: Якщо система розподілена на зони 
за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто, необхідно 
встановити його в режим On/Off.

Пристрій ДК Comando Amico RemotoV2 (CARV2) 
Цифровий хронотермостат On/Off
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Електричне підключення пристрою ДК Co-
mando Amico RemotoV2 або хронотермостату 
On/Off (за окремим замовленням). Описані 
надалі дії мають виконуватися тільки після 
відключення напруги від котла. Наявний 
термостат або кімнатний хронотермостат 
On/Off мають підключатися до затисків 40 
та 41, виймаючи перемичку X40 (Мал.  3-2). 
Переконайтеся в тому, що контакт термостату 
On/Off належить до «зачищеного» типу, тобто, не 
залежить від напруги в мережі, в іншому випадку 
це призведе до пошкодження електронної плати 
керування. Наявний цифровий пристрій ДК 
Comando Amico RemotoV2 має підключатися до 
затисків 41 та 44, виймаючи перемичку X40 на 
електронній платі (у котлі) та слідкуючи, щоб не 
поміняти місцями полюси, (Мал. 3-2).

Увага: При використанні цифрового пристрою 
ДК Comando Amico RemotoV2 або будь-якого 
хронотермостату On/Off, необхідно підготувати 
дві окремі лінії, згідно чинному законодавству 
щодо електричних систем. Забороняється 
використання трубопроводів котла як 
заземлювачі електричної або телефонної 
установки. Перевірте всі ці факти, перш ніж 
подати на котел електричне живлення.

1.6 ЗОВНІШНІЙ ДАВАЧ (ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ).

Котел може також працювати із зовнішнім 
давачем (Мал. 1-4), який постачається за 
ок р е м и м  з а м ов л е н н я м .  Д а в ач  м оже 
підключатися безпосередньо до електричної 
системи котла, дозволяючи автоматично 
зменшувати максимальну температуру в системі 
опалення, залежно від зовнішньої температури, 
яку він вимірює. Підключений зовнішній давач 
працює завжди і не залежить від наявності 
або типу використовуваного кімнатного 
хронотермостату. Залежність між температурою 
у системі опалення і зовнішньою температурою 
визначається позицією перемикача на панелі 
керування котла відповідно до кривих на 
діаграмі (Мал. 1-5). Електричне підключення 
зовнішнього давача має виконуватися до 
затисків 38 і 39 на електронній платі котла 
(Мал. 3-2).

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

Котел може працювати з кімнатними 
хронотермос татами або прис троями 
дистанційного керування, які постачаються 
за окремим замовленням. (Мал. 1-3)
Всі хронотермостати Iммergas можуть під’єднуватися 
лише 2 дротами. Уважно ознайомтеся з інструкціями 
з монтажу та використання пристрою з цього 
комплекту.

• Цифровий хронотермостат On/Off (Увімкн/
Вимкн). За допомогою хронотермосату 
можна:

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

 - задати до 4 різних тижневих програм 
включно для увімкнення та вимкнення;

 - вибрати бажаний стан роботи з наданих 
альтернатив:

 • забезпечити безперервну роботу при темп. 
comfort.

 • забезпечити безперервну роботу при 
зменшеній темп. 

 • забезпечити безперервну роботу при 
температурі проти замерзання, яку можна 
регулювати.

 Д л я  ж и в л е н н я  х р о н о т е р м о с т а т у 
знадобляться 2 лужні батарейки 1,5В типу 
LR 6 ;

• Пристрій дистанційного керування Amico 
RemotoV2 (CARV2) з функцією кліматичного 
хронотермостату. Панель пристрою ДК 
CARV2 дозволяє користувачу скористатися 
всіма тими функціями, про які йшлось 
у попередньому параграфі, а також 
контролювати та мати під рукою всю 
важливу інформацію про роботу котла та 
теплової системи, з можливістю зручно 
змінювати попередньо задані параметри 
з власного місця, а не з місця, де саме 
встановлено котел. Панель пристрою 
ДК оснащена самодіагностикою для 
відображення на дисплеї наявних неполадок 
та порушень в роботі котла. Кліматичній 
хромотермостат, вбудований в панель 
пристрою ДК, забезпечує налаштувати 
температуру подачі в системі згідно до 
реальних потреб приміщення для обігріву, 
з метою отримання бажаної температури 
з великою точністю і, тобто, з помітним 
заощадженням витрат. Живлення на 
хронотермостат подається безпосередньо з 
котла за допомогою тих самих 2 дротів, які 
використовуються для передавання даних 
між котлом і хронотермостатом.

Увага: Якщо система розподілена на зони 
за допомогою спеціального комплекту, 
пристрій CARV2 має використовуватися з 
вимкненою власною функцією кліматичного 
терморегулювання, тобто, необхідно 
встановити його в режим On/Off.

Пристрій ДК Comando Amico RemotoV2 (CARV2) 
Цифровий хронотермостат On/Off
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Kalorifer ısısının kullanıcı 
tarafından ayarlanma konumu

Amico Uzaktan KumandaV2 elektrik bağlantısı 
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel). 
Aşağıda belirtilen işlemlerin cihazdan elektrik 
girişinin kesilmesinden sonra yapılması ge-
rekmektedir. Muhtemel termostat veya ortam 
kronotermostatı On/Off, X40 köprüsü kaldırılıp 
40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır (şekil 3-2). 
On/Off termostat kablo kenetinin “temiz” tipte 
olmasına yani şebeke geriliminden bağımsız 
olmasına dikkat ediniz, böyle olmaması halinde 
elektronik ayar kartı hasar görebilir. Muhtemel 
Amico Uzaktan KumandaV2 X40 köprüsü kesi-
lerek, elektronik kart üzerinde 41 ve 44 slotlara 
bağlanır (Şek. 3-2).

Önemli: Amico Uzaktan KumandaV2, veya 
herhangi bir kronometrik termostat On/Off 
kullanılması halinde elektrik tesisatları konu-
sundaki yürürlükte bulunan yasal düzenle-
meler gereğince iki ayrı hat bulundurulması 
zorunluluğu mevcuttur. Tüm kombi boru 
döşeme tertibatları asla elektrik veya telefon 
topraklı prizi olarak kullanılmamalıdırlar. Bu 
nedenle buna benzer bir durumun oluşmadığını 
kombinin elektrik bağlantılarını yapmadan evvel 
kontrol ediniz.

1.6 DIŞ SONDA (OPSİYONEL).
Kombi, bir opsiyonel set şeklinde müsait 
olan dış sonda (Şek. 1-4) aplikasyonuna göre 
hazırlanmıştır.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak 
bağlanabilen bu sonda, çalışır vaziyetteki tesisata 
gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık değişikliklerine 
uydurmak için dış ısı arttığında tesisattaki 
maksimum gönderme ısısını otomatik ola-
rak azaltır. Dış sonra daima kullanılan oda 
kronotermostatının türünden veya mevcudiye-
tinden bağımsız olarak bağlı iken çalışır. Tesisatın 
gönderme ısısı ve dış ısı arasındaki ilişki, kom-
binin paneli üzerinde bulunan selektörün po-
zisyonundan diagramda sunulan eğimlere göre 
belirlenir (Şek. 1-5). Dış sonda elektrik bağlantısı 
38 ve 39 numaralı kablo kenetleri ile kombinin 
elektronik kartı üzerine yapılmalıdır (Şek. 3-2).

1.5 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ORTAM KRONOTERMOSTATI 
(OPSİYONEL).

Kombi, opsiyonel setler olarak sunulan kro-
notermostatlar ve uzaktan kumandaların 
uygulanmasına elverişlidir. (Şekil 1-3)
Tüm Immergas kronometrik termostatları 
yalnızca 2 kablo ile bağlanabilir. Aksesuar se-
tinde yer alan kullanım ve montaj talimatlarını 
dikkatlice okuyunuz.

• Dijital kronometrik termostat On/Off. Krono-
metrik termostat aşağıda belirtilen işlemlerin 
yapılabilmesine olanak sağlar:

 - ortam için iki ısı değeri ayarlanması: biri 
gündüz için (konfor ısısı) ve diğeri de gece 
için (kısık ısı);

 - haftalık olarak azami dört açma ve kapama 
programının ayarlanabilmesi;

 - olası farklı alternatifler arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi;

 • konfor ısısında kalıcı çalışma.
 • kısık ısıda kalıcı çalışma.
 • ayarlanabilir buzlanmayı önleyici ısıda kalıcı 

çalışma.
 Kronotermostat 2 adet 1,5 V, LR6 tipi alkalin 

pil ile beslenir;
• Klimatik kronotermostat işlevi ile Amico 

Uzaktan KumandaV2 (CARV2). CARV2 paneli 
kullanıcıya, önceki noktada resmedilen işlevlerin 
yanı sıra, cihazın monte edildiği yere gitmeye 
gerek kalmadan ve hepsinden önemlisi el 
altından cihazın ve termik tesisatın işlevleri ile 
ilgili bilgileri kontrol altında tutmak ve daha 
önce ayarlanmış göstergelere rahatça müdahale 
edebilme olanağı verirler. Panel, kombinin olası 
işlev anormalliklerini ekranda görüntülemek 
için bir oto-teşhis ile donatılmıştır. Uzaktan 
kumandada yer alan klimatik kronometrik 
termostat ısıtılması gereken ortamın gerçek 
gereksinimlerinin belirlenerek gerekli ısının 
yayılmasını sağlar, bu suretle de ortamda arzu-
lanan ısının sabit kalmasının yanı sıra işletme 
maliyetlerinde tasarruf sağlanmasına katkıda 
bulunur. Kronometrik termostat, kombi ile 
kronometrik termostat arasında veri aktarımını 
sağlayan 2 kablo aracılığıyla doğrudan doğruya 
kombi cihazından beslenir.

Önemli: Tesisat özel CARV2 seti aracılığı ile böl-
gelere ayrılmış ise iklimsel termo-ayarlama işlevi 
hariç tutularak veya On/Off moduna getirilerek 
kullanılmalıdır.

Comando Amico RemotoV2 (CARV2)
Dijital kronometrik termostat On/Off
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Posición de la regulacióon de 
usuario temperatura calefacción

Conexión eléctrica Comando Amico Remo-
to V2 o cronotermostato On/Off (Opcional). 
Las operaciones indicadas a continuación se 
deben realizar después de desconectar el equipo 
de la corriente eléctrica. El posible termostato o 
cronotermostato 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 Comando Amico Remoto 
V2 debe ser conectado a los bornes 41 y 44 eli-
minando el puente X40 en la tarjeta electrónica 
prestando atención a no invertir la polaridad en 
las conexiones, (Fig. 3-2).

Importante: Si se utiliza el Comando Amico 
RemotoV2 o cualquier cronotermostato On/
Off, es obligatorio instalar dos líneas separadas 
en conformidad con las normas vigentes acerca 
de las instalaciones eléctricas. Ninguna tubería 
unida a la caldera debe servir de toma de tierra 
de la instalación eléctrica o telefónica. Por lo 
tanto antes de conectar la caldera a la electricidad 
asegúrese de que esto no pase.

1.6 SONDA EXTERNA (OPCIONAL).
La caldera está preparada para la aplicación de 
la sonda externa (Fig. 1-4) que está disponible 
como kit opcional.
La sonda se puede conectar directamente a la 
instalación eléctrica de la caldera y permite 
disminuir automáticamente la temperatura 
máxima de ida a la instalación si aumenta la 
temperatura externa, para regular así el calor 
suministrado a la instalación, en función de la 
variación de la temperatura externa. La sonda 
externa funciona siempre cuando está conectada, 
independientemente de la presencia o del tipo de 
cronotermostato ambiente usado. La correlación 
entre la temperatura de ida de la instalación y 
la temperatura externa, está determinada por 
la posición del selector ubicado en el panel de 
control de la caldera, según las curvas represen-
tadas en el diagrama (Fig. 1-5). La sonda externa 
se debe conectar a los bornes 38 y 39 de la tarjeta 
electrónica de la caldera (Fig. 3-2).

1.5 MANDOS REMOTOS Y 
CRONOTERMOSTATOS DE 
AMBIENTE (OPCIONAL).

La caldera está preparada para la aplicación de 
cronotermostatos de ambiente o de los mandos 
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Mando Amico RemotoV2 (CARV2) 
Cronotermostato digital On/Off
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Положение регулятора 
пользователя температуры отопления

Э л е к т р и ч е с к о е  п о д к л ю ч е н и е 
Дистанционного Управления ДругV2 или 
хронотермостата Вкл/Выкл (Опция). 
Нижеописанные операции должны быть 
произведены, после отключения напряжения 
от агрегата. Термостат или хронотермостат 
помещения Вкл/Выкл подключается к 
клеммам 40 и 41, удаляя перемычку X40 (Илл. 
3-2). Убедиться, что контакт термостата Вкл/
Выкл «сухого» типа, то есть не зависит от 
напряжения сети, в противном случае получит 
ущерб электронный блок регулирования. 
Е сли подк лючае тся  Дис т а нционно е 
Управление ДругV2, необходимо подключить 
его к клеммам 41 и 44, удаляя перемычку X40 
на электронной плате, следует уделить особое 
внимания, чтобы не перепутать полярность 
соединений (Илл. 3-2).

В а ж н о :  В  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и я 
Дистанционного управления ДругV2 или 
любого другого хронотермостата Вкл/Выкл, 
необходимо предоставить две отдельных 
линии, согласно действующим нормативным 
требованиям, касающихся электрических 
установок. Весь трубопровод котла не 
должен никогда быть использован как 
клемма заземления электропроводки и 
телефонной линии. Убедиться в этом перед 
электрическим подключением бойлера.

1.6 ВНЕШНИЙ ПРОБНИК 
(ФАКУЛЬТАТИВНО).

На бойлер возможна установка внешнего 
зонда (Илл. 1-4) который имеется в наличии 
в виде факультативного комплекта.
Н а с т о я щ и й  з о н д  п о д с о е д и н я е т с я 
непосредственно к бойлеру и позволяет 
автоматически уменьшать максимальную 
температуру подачи водопроводной воды при 
повышении внешней температуры, таким 
образом, тепло поставляемое установкой 
зависит от внешней температуры. Внешний 
датчик действует всегда, вне зависимости 
от наличия и от вида подключенного 
хронотермостата помещения. Соотношение 
между температурой подаваемой воды 
на установку и внешней температурой, 
определяется положением рукоятки на 
приборном щитке бойлера,  согласно 
кривым, указанным на диаграмме (Илл. 1-5). 
Электрическое подключение зонда должно 
происходить с помощью клемм 38 и 39 на 
электрической плате бойлера (Илл. 3-2).

1.5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ХРОНОТЕРМОСТАТ 
ПОМЕЩЕНИЯ (ОПЦИЯ).

Бойлер предусмотрен для подключения 
х р о н о т е р м о с т а т о в  п о м е щ е н и я  и 
дистанционного управления, которые 
доступны в факультативном комплекте. 
(Илл. 1-5)
В с е  х р о н о т е р м о с т а т ы  I m m e r g a s 
подсоединяются 2  проводами. Прочитать 
внимательно инструкцию по установке 
и эксплуатации оснащённую с данным 
комплектом.

• Цифровой хронотермостат Вкл/Выкл. 
Хронотермостат позволяет:

 - установить 2 значения температуры 
помещения: дневное (температура - 
комфорт)  и  ночное (пониженная 
температура);

 - устанавливать до 4 различных недельных 
программ включения и выключения;

 - выбрать желаемый режим работы среди 
различных вариантов:

 • постоянная работа при темп. комфорт.
 • постоянная работа при пониженной 

температуре.
 • постоянная работа при противоморозной 

регулируемой темп.
 Хронотермостат питается от 2 щелочных 

батареек 1,5 В типа LR 6.
• Дистанционное Управление ДругV2 (CARV2) с 

работой климатического хронотермостата. 
Панель CARV2 позволяет пользователю 
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 
самоконтролем, который отображает на 
дисплее все возможные неполадки работы 
бойлера. Климатический хронотермостат 
вс т роен в  панель дис т анционного 
управления и позволяет регулировать 
темпер ат у ру  подачи ус т а новки,  в 
зависимости от необходимости отопления 
помещения, таким образом, что бы получить 
желаемую температуру помещения с 
высокой точностью, а значит и с очевидной 
экономией затрат. Хронтермостат питается 
непосредственно от бойлера с помощью 
тех же 2  проводов, которые служат для 
передачи данных между бойлером и 
хронотермостатом.

Важно: Если установка разделена на зоны, 
с помощью специального комплекта CARV2 
должен использоваться без функции 
климатического терморегулирования, то 
есть, устанавливая режим работы On/Off.

Дистанционное управление другV2 (CARV2) 
Цифровой хронотермостат вкл/выкл
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требованиям, касающихся электрических 
установок. Весь трубопровод котла не 
должен никогда быть использован как 
клемма заземления электропроводки и 
телефонной линии. Убедиться в этом перед 
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Электрическое подключение зонда должно 
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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 
самоконтролем, который отображает на 
дисплее все возможные неполадки работы 
бойлера. Климатический хронотермостат 
вс т роен в  панель дис т анционного 
управления и позволяет регулировать 
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желаемую температуру помещения с 
высокой точностью, а значит и с очевидной 
экономией затрат. Хронтермостат питается 
непосредственно от бойлера с помощью 
тех же 2  проводов, которые служат для 
передачи данных между бойлером и 
хронотермостатом.

Важно: Если установка разделена на зоны, 
с помощью специального комплекта CARV2 
должен использоваться без функции 
климатического терморегулирования, то 
есть, устанавливая режим работы On/Off.

Дистанционное управление другV2 (CARV2) 
Цифровой хронотермостат вкл/выкл
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помещения, таким образом, что бы получить 
желаемую температуру помещения с 
высокой точностью, а значит и с очевидной 
экономией затрат. Хронтермостат питается 
непосредственно от бойлера с помощью 
тех же 2  проводов, которые служат для 
передачи данных между бойлером и 
хронотермостатом.

Важно: Если установка разделена на зоны, 
с помощью специального комплекта CARV2 
должен использоваться без функции 
климатического терморегулирования, то 
есть, устанавливая режим работы On/Off.

Дистанционное управление другV2 (CARV2) 
Цифровой хронотермостат вкл/выкл
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1.5  שלטים רחוקים ווסתי טמפרטורה 
)אופציונלי(

ווסתי  רחוקים  שלטים  עם  לשימוש  מתאים  הדוד 
טמפרטורה )תרמוסטטים( אותם ניתן לרכוש כערכות 

אופציונליות. )איור 1-3(
מחוברים   Immergas של  התרמוסטטים  כל 
באמצעות 2 כבלים בלבד. קרא בעיון את הוראות 

ההרכבה והמשתמש הכלולות בערכת האביזר.

•  תרמוסטט דיגיטלי להפעלה/כיבוי התרמוסטט 
מאפשר:

החדר:  לטמפרטורת  ערכים  שני  -  להגדיר   
אחד ליום )טמפרטורה נעימה( ואחד ללילה 

)טמפרטורה נמוכה יותר(;
הפעלה/כיבוי  תכניות  ארבעה  עד  -  להגדיר   

שבועיות;
מבין  הנדרש  ההפעלה  מצב  את  -  לבחור   

החלופות השונות הקיימות:
•  פעולה קבועה בטמפרטורה נעימה;  
•  פעולה קבועה בטמפרטורה נמוכה;  

מתכווננת  בטמפרטורה  קבועה  •  פעולה   
למניעת קפיאה.

  התרמוסטט מופעל על ידי שתי סוללות אלקליין 
.LR 6 1.5 מסוגV

 V2 Comando Amico Remoto רחוק  •  שלט 
)  CARV2( עם פונקציית  תרמוסטט בקרת אקלים. 
נוסף לפונקציות המתוארות בנקודה הקודמת, לוח 
הבקרה של CARV2 מאפשר למשתמש לשלוט 
בכל המידע החשוב לפעולת המכשיר ומערכת 
החימום, עם יכולת לשנות בקלות את הערכים 
הקודמים שהוגדרו, מבלי שיצטרך לגשת למקום 
שבו המכשיר מותקן בפועל. לוח הבקרה כולל 
רכיב לאבחון עצמי שמציג חריגות בתפקוד הדוד. 
תרמוסטט בקרת האקלים שכלול בלוח הבקרה 
של השלט הרחוק מאפשר לכוון את טמפרטורת 
אספקת המערכת לפי הצורך בפועל של החדר 
המחומם, על מנת לשמור על טמפרטורת החדר 
הרצויה ברמת דיוק גבוהה, וכך לחסוך בעלויות 
מהדוד  ישירות  מוזן  התרמוסטט  ההפעלה. 
משתמשים  שבהם  כבלים   2 אותם  באמצעות 
להעביר את הנתונים בין הדוד לבין התרמוסטט.

אזורים  לתתי  מחולקת  המערכת  אם  חשוב: 
באמצעות הערכה המתאימה, יש להשתמש בשלט 
CARV2 כאשר פונקציית תרמוסטט בקרת האקלים 

מכובה, כלומר לכבות אותה.

 Comando הרחוק  השלט  של  חשמל  חיבורי 
כיבוי/הפעלה  תרמוסטט  Amico RemotoV2או 

הבאות  הפעולות  את  לבצע  יש  )אופציונלי(. 
את  לחבר  יש  מהחשמל.  המכשיר  ניתוק  אחרי 
אל  הכיבוי/הפעלה  מערכות  או  התרמוסטטים 
 X40 הג’אמפר  את  לעקוף  כדי  ו-41   40 מהדקים 
הכיבוי/ ודא שהמגעים של תרמוסטט   .)3-2 )איור 

הפעלה הם מסוג “נקי”, כלומר בלתי תלויים באספקת 
לכרטיס  לנזק  לגרום  לא  עדי  הראשית,  החשמל 
הרחוק  השלט  את  לחבר  יש  האלקטרוני.  הכיוונון 
 41 מהדקים  אל   Comando Amico RemotoV2

ו-44 כדי לעקוף את הג’אמפר X40 במעגל, ולשים 
לב לא להפוך את החיבורים )איור 3-2(.

 Comando רחוק  בשלט  משתמשים  אם  חשוב: 
Amico RemotoV2 או כל תרמוסטט כיבוי/הפעלה 

אחר, יש לדאוג לשני קווים נפרדים בהתאם לתקנות 
להשתמש  אין  חשמליות.  מערכות  לגבי  הקיימות 
לעולם בצינורות הדוד להארקת המערכת החשמלית 
ודא שסיכון  לפני החיבור החשמלי,  טלפון.  קווי  או 

זה לא קיים.

1.6  חיישן חיצוני )אופציונלי(
הדוד מתאים לשימוש עם חיישן חיצוני )איור 1-4( 

אותו ניתן לרכוש כערכה אופציונלית.
ניתן לחבר את החיישן ישירות אל מערכת החשמל של 
הדוד ולאפשר לו להנמיך אוטומטית את טמפרטורת 
אספקת המערכת המקסימלית כאשר הטמפרטורה 
יורדת, על מנת לכוון את אספקת החום  החיצונית 
אל המערכת בהתאם לשינוי בטמפרטורה החיצונית. 
כשמחברים חיישן חיצוני, הוא פועל תמיד באופן בלתי 
טמפרטורת  בין  המתאם  החדר.  בתרמוסטט  תלוי 
אספקת המערכת לבין הטמפרטורה החיצונית נקבע 
על ידי מיקום הבורר בלוח הבקרה של הדוד, בהתאם 
לעקומות המופיעות בתרשים )איור 1-5(. יש לחבר 
במעגל  ו-39   38 אל מהדקים  החיצוני  החיישן  את 

המודפס של הדוד. )איור 3-2

תרמוסטט כיבוי/הפעלה עם שעון עצר דיגיטלי
)CARV2 ( Comando Amico RemotoV2 שלט רחוק

מיקום רכיב כוונון טמפרטורת החימום המרכזי
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prijateljskog upravljača ili termostata On/
Off (Opciono). Naknadno opisane operacije 
se obavljaju nakon što ste iskopčali aparat sa 
napona. Eventualni termostat ili prostorni 
tajmer On/Off se mora povezati na kleme 40 i 
41 eliminišući skakač X40 (Sl. 3-2). Uverite se 
da je kontakt termostata On/Off "čistog" tipa 
znači da ne zavisi od napona mreže, u suprotnom 
slučaju bi se oštetila elektronska kartica za 
prilagođavanje. Eventualni Digitalni daljinski 
prijateljski upravljačV2 se mora povezati na kleme 
41 i 44 i mora se eliminisati džamper X40 na 
elektronskoj kartici; tom prilikom vodite računa 
da ne izmenite polaritet veza (sl. 3-2).

Važno: ako se koristi Digitalni daljinski prijateljski 
upravljačV2 ili bilo koji On/Off vremenski 
termostat obevezno se moraju obezbediti dve 
odvojene linije u skladu sa važećim zakonskim 
propisim za elektroinstalacije. Sve cevi kotla 
se nikada ne smeju koristiti kao uzemljenje za 
elektronski ili telefonski uređaj. Zato se uverite da 
do toga nije došlo pre nego što obavite električno 
povezivanje kotla.

1.6 SPOLJNA SONDA (OPCIONO).
Kotao je pripremljen za postavljanje spoljne 
sonde (sl. 1-4) koja se isporučuje kao opcioni 
komplet. 
Sonda se povezuje direktno na električne 
instalacije kotla i omogućava automatsko 
smanjenje maksimalne izlazne temperature u 
trenutku povećanja spoljašnje temperature a 
sve to da bi se omogućilo prilagođavanje toplote 
koja se daje sistemu u odnosu na promenu 
spoljašnje temperature. Spoljna sonda uvek radi 
kada je povezana, nezavisno od prisustva ili od 
vrste vremenskog prostornog termostata koji se 
koristi. Veza između izlazne temperature sistema 
i spoljašnje temperature je određena na osnovu 
položaja prekidača koji se nalazi na kontrolnoj 
tabli kotla prema u zavisnosti od krive prikazane 
na dijagramu (sl. 1-5). Spoljna sonda se mora 
povezati na kleme 38 i 39 na elektronskoj kartici 
kotla (sl. 3-2).

1.5 DALJINSKI UPRAVLJAČI I 
PROSTORNI TERMOSTATI 
(OPCIONO).

Kotao je pripremljen za postavljanje prostornih 
termostata ili daljinskih upravljača koji su 
dostupni kao opcioni kompleti (sl. 1-3).
Svi termostati preduzeća Immergas se mogu 
povezati sa samo 2 žice. Pažljivo pročitajte 
uputstva za montažu i upotrebu sadržane u 
kompletu sa opremom.

• Vremenski digitalni termostat On/Off 
Termostat omogućuje da:

 - se podese dve vrednosti temperature : jedna 
za dan (temperatura komfor) i jedna za noć 
(snižena temperatura);

 - se podese sve do četiri različita nedeljna 
programa uključenja i isključenja;

 - se izabere način rada koji želite između 
različitih mogućih alternativa:

 • rad bez prekida na temp. komfort.
 • rad bez prekida na sniženoj temp.
 • rad bez prekida na podesivoj temp. protiv 

smrzavanja
 Termostat se napaja sa 2 alkalne baterije od 

1,5V tipa LR 6;
• Digitalni daljinski prijateljski upravljač V2 

(CARV2) sa funkcijom vremenskog klimatskog 
termostata Komandna ploča Digitalnog 
daljinskog prijateljskog upravljača daje 
mogućnost korisniku da, osim funkcija 
ilustrovanih u prethodnom tekstu, ima na 
dohvat ruke i pod kontrolom, sve važne 
informacije koje se tiču rada aparata i toplotnog 
sistema sa mogućnošću da jednostavno menja 
prethodno podešene parametre bez potrebe 
odlaska do mesta gde je instaliran aparat. 
Ova komandna ploča je opremljena uređajem 
za automatsku dijagnozu što omogućava 
prikazivanje eventualnih anomalija u radu kotla 
na njegovom displeju. Klimatski termostat 
ugrađen u daljinskom upravljaču omogućuje 
prilagođavanje polazne temperature uređaja u 
odnosu na stvarne potrebe prostora za grejanje 
na način da se postigne željena temperatura 
prostora i to veoma precizno čime će se 
evidentno uštedeti na troškovima. Termostat 
se napaja direktno sa kotla preko iste 2 žice 
koje prenose podatke sa kotla na termostat.

Važno: ako je sistem podeljen na zone pomoću 
odgovarajućeg kompleta, funkcija klimatskog 
regulisanja temperature digitalnog daljinskog 
prijateljskog upravljača mora biti isključena, 
odnosno postavljena u On/Off režim.V2 

Električno povezivanje Digitalnog daljinskog 

Digitalni daljinski prijateljski upravljačV2 (CARV2) 
Vremenski digitalni termostat On/Off 

Položaj podešavanja temperature grejanja 
od strane korisnika 
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Comando Amico Remoto დისტანციური 
მართვაV2 ან ჩართ/გამორთ ქეონოთერმოსტატის 
ელექტრო შეერთებები (დამატებით). ქვემოთ 
აღწერილი ოპერაციები უნდა შესრულდეს 
მოწყობილობის ძაბვის გამორთვის შემდეგ. 
ყველა თერმოსტატი ან შენობის ჩართ/გამორთ 
ქრონოთერმოსტატი უნდა შეერთდეს 40 და 41 
კლემებზე ზღუდარი X40 მოხსნით (ნახ. 3–2). 
დარწმუნდით, რომ ჩართ/გამორთ თერმოსტატის 
კონტაქტი არის "მშრალი" ტიპის, ე.ი. არ არის 
დამოკიდებული ქსელის ძაბვაზე, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში დაზიანდება რეგულირების 
ელექტრობლოკი. ყველა Comando Amico Remoto 
დისტანციური მართვაV2 უნდა შეერთდეს 41 და 44 
კლემებზე, ზღუდარი X40 მოხსნით, შეერთებისას 
ყურადღება მიაქციეთ პოლარულობას (ნახ. 3-2).

მნიშვნელოვანია: თუ გამოიყენება Comando 
Amico Remoto დისტანციური მართვაV2 ან სხვა 
რომელიმე ჩართ/გამორთ ქრონოთერმოსტატი, 
საჭიროა ორი განსხვავებული ხაზის გამოყოფა, 
ელექტრო სისტემების შესახებ არსებული 
განაწესის შესაბამისად. არ შეიძლება ბოილერის 
მილების გამოყენება ელექტროსისტემის ან 
ტელეფონის ხაზების დამიწებისთვის. ბოილერის 
ელექტროშეერთებების შესრულებამდე, 
მაქსიმალურად შეამცირეთ ეს რისკი.

1.6 გარე ზონდი (დამატებით).
ბოილერი გათვალისწინებულია გარე ზონდის 
(ნახ .  1–4)  გამოსაყენებლად,  რომელიც 
ხელმისაწვდომია დამატებითი ნაკრების სახით.
ზონდი შეიძლება შეუერთდეს პირდაპირ 
ბოილერის ელექტრო სისტემას და გამოსვლის 
მაქსიმალური ტემპერატურა ავტომატურად 
შეამციროს გარემოს ტემპერატურის ზრდის 
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი ,  რ ა თ ა  დ ა ა რ ე გ უ ლ ი რ ო ს 
სისტემისთვის მიწოდებული სითბო გარემოს 
ტემპერატურის შესაბამისად. გარე ზონდი 
ყოველთვის მოქმედებს დამოუკიდებლად იმისა, 
გამოყენებულია თუ არა შენობის თერმოსტატი 
და რა ტიპისაა ის. სისტემის გამოსვლის 
ტემპერატურისა და გარე ტემპერატურის 
კორელაცია განისაზღვრება ბოილერის სამართავ 
დაფაზე მარეგულირებლის მდებარეობით, 
დიაგრამაზე (ნახ. 1–5) ნაჩვენები მრუდის 
შესაბამისად. P.C.B. ბოილერზე გარე ზონდის 
ელექტრული შეერთება უნდა მოხდეს 38 და 39 
კლემებზე. (ნახ. 3-2)

1.5 დისტანციური მართვა და ოთახის 
ქრონოთერმოსტატები (დამატებითი).

ბოილერისთვის გათვალისწინებულია ოთახის 
ქრონოთერმოსტატების და დისტანციური 
მართვის  გამოსაყენებლად,  რომლებიც 
ხელმისაწვდომია დამატებითი ნაკრებების 
სახით. (ნახ. 1–3)
Immergas ყველა ქრონოთერმოსტატის მიერთება 
ხდება მხოლოდ 2 სადენით. ყურადღებით 
წაიკითხეთ დამატებით ნაკრებში მოცემული 
მომხმარებლის და აწყობის ინსტრუქცია.

• ჩართ/გამორთ ციფრული ქრონოთერმოსტატი. 
ქრონოთერმოსტატით შესაძლებელია:

 - ოთახის ტემპერატურის ორი მნიშვნელობის 
დაყენება: ერთი დღის პერიოდისთვის 
(კომფორტული ტემპერატურა) და მეორე 
ღამის პერიოდისთვის (უფრო დაბალი 
ტემპერატურა);

 - ჩართვა/გამორთვის ოთხი სხვადასხვა 
ყოველკვირეული პროგრამის დაყენება;

 - მუშაობის საჭირო რეჟიმის არჩევა სხვადასხვა 
შესაძლო ვარიანტებიდან:

 • მუდმივი ფუნქციონირება კომფორტული 
ტემპერატურის პირობებში;

 • მუდმივი ფუნქციონირება შემცირებული 
ტემპერატურის პირობებში;

 • მუდმივი ფუნქციონირება ანტიშემომყინავის 
რეგულირებადი ტემპერატურის პირობებში.

 ქ რ ო ნ ო თ ე რ მ ო ს ტ ა ტ ი ს  მ უ შ ა ო ბ ა ს 
უზრუნველყოფს ორი 1,5 ვ LR 6 ტიპის 
ტუტოვანი ელემენტი.

• Comando Amico Remoto დისტანციური მართვის 
აპარატიV2 (CARV2) ქრონოთერმოსტატის 
კლიმატკონტოლის ფუნქციით. წინა პუნქტში 
აღწერილ ფუნქციებთან  ერთად CAR 
პანელიV2 მომხმარებელს საშუალებას აძლევს 
მართოს მოწყობილობის და გაცხელების 
სისტემის მუშაობასთან დაკავშირებული 
ყველა მნიშვნელოვანი მონაცემი, ადრე 
მინიჭებული პარამეტრების შეცვლის 
ჩათვლით, მოწყობილობის დამონტაჟების 
ადგილას მისვლის საჭიროების გარეშე. 
პანელი აღჭურვილია თვითდიაგნოსტიკის 
ფუნქციით, რომელიც აჩვენებს ბოილერის 
გაუმართაობებს. დისტანციურ პანელში 
ჩაშენებული კლიმატის ქრონოთერმოსტატი 
საშუალებას იძლევა სისტემის მიწოდების 
ტემპერატურა დარეგულირდეს გასათბობი 
ოთახის საჭიროების შესაბამისად, რათა ოთახის 
სასურველი ტემპერატურა მიღწეული იყოს 
მაქსიმალური სიზუსტით და, შესაბამისად, 
ხარჯების დაზოგვით. ქრონოთერმოსტატს 
კვება მიეწოდება პირდაპირ ბოილერიდან, 
იმავე 2 სადენის გამოყენებით, რომლებიც 
გამოიყენება მონაცემთა გაცვლისთვის 
ბოილერსა და ქრონოთერმოსტატს შორის.

მნიშვნელოვანია: თუ სისტემა დაყოფილია 
ზონებად სათანადო კომპლექტის გამოყენებით, 
CARV2 უნდა გამოიყენებოდეს კლიმატური 
თერმორეგულირების ფუნქციის გარეშე, ანუ, 
მუშაობის ჩართ/გამორთ რეჟიმის დაყენებით.

Comando Amico Remoto დისტანციური მართვაV2 (CARV2)
ჩართ/გამორთ ციფრული ტაიმერ თერმოსტატი

გათბობის ტემპერატურის 
მარეგულირებლის მდებარეობა
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doivent être effectuées après avoir coupé le courant 
à l’appareil. L’éventuel thermostat ou thermostat 
horloge d’ambiance On/Off doit être branché aux 
bornes 40 et 41 en éliminant le pont X40 (Fig.3-
2). S’assurer que le contact du thermostat On/Off 
soit du type «propre», c’est-à-dire indépendant 
de la tension de réseau, dans le cas contraire la 
carte électronique de réglage serait endommagée. 
L’éventuelle Commande Amie à DistanceV2 doit 
être branchée aux bornes 41 et 44 en éliminant 
le pont X40 sur la carte électronique en prêtant 
attention à ne pas inverser la polarité dans les 
branchements (Fig. 3-2).

Important: il est obligatoire, dans l’éventualité 
d’utilisation de la Commande Amie à DistanceV2 
ou d’un quelconque thermostat horloge On/Off, 
de prédisposer deux lignes séparées selon les 
normes en vigueur concernant les installations 
électriques. 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.

1.6 SONDE EXTERNE (OPTION).
La chaudière est prédisposée pour l’application 
de la sonde externe (Fig. 1-4) qui est disponible 
comme kit en option.
La sonde peut être branchée directement à l’ins-
tallation électrique de la chaudière et permet 
de diminuer automatiquement la température 
maximum de refoulement à l’installation lorsque 
la température extérieure augmente afin d’adap-
ter la chaleur fournie à l’installation en fonction 
de la variation de la température extérieure. 
La sonde externe agit toujours quand elle est 
connectée indépendamment de la présence ou 
du type de thermostat d’ambiance horloge utilisé. 
L’association entre température de refoulement 
à l’installation et température extérieure est 
déterminée par la position du sélecteur présente 
sur le tableau de bord de la chaudière, selon le 
courbes représentées sur le diagramme (Fig. 
1-5). Le branchement électrique de la sonde 
extérieure doit se faire aux bornes 38 et 39 sur 
la carte électronique de la chaudière (Fig. 3-2).

1.5 COMMANDES À DISTANCE ET 
THERMOSTATS D’AMBIANCE 
HORLOGES (OPTION).

La chaudière est prédisposée pour l’application 
des thermostats d’ambiance horloges ou des com-
mandes à distance qui sont disponibles comme 
kit en option (Fig. 1-3).
Tous les thermostats horloges Immergas peuvent 
être branchés avec 2 fils seulement. Lire atten-
tivement les instructions pour le montage et 
l’utilisation contenues dans le kit accessoire.

• Thermostat d’ambiance horloge digital On/Off. 
Le thermostat horloge permet de:

 - configurer deux valeurs de température 
ambiantes: une pour la journée (température 
confort) et une pour la nuit (température 
réduite);

 - configurer jusqu’à quatre programmes 
hebdomadaires avec des allumages et des 
extinctions différents;

 - sélectionner l’état de fonctionnement souhaité 
entre les diverses possibilités:

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

réglable.
 Le thermostat horloge est alimenté avec 2 piles 

de 1,5V type LR 6 alcaline.
• Commande Amie à DistanceV2 (CARV2) avec 

fonctionnement de thermostat d’ambiance hor-
loge climatique. Le panneau de CARV2 permet 
à l’utilisateur, en plus des fonctions illustrées 
au point précédent, d’avoir sous contrôle et 
surtout à portée de main, toutes les informa-
tions importantes relatives au fonctionnement 
de l’appareil et de l’installation thermique 
avec l’opportunité d’intervenir facilement sur 
les paramètres configurés précédemment, 
sans la nécessité de se déplacer à l’endroit où 
est installé l’appareil. Le panneau est équipé 
de diagnostic automatique, pour afficher sur 
l’écran d’éventuelle anomalies de fonctionne-
ment de la chaudière. Le thermostat horloge 
climatique incorporé au panneau à distance 
permet d’adapter la température de débit de 
l’installation aux nécessités de la pièce à chauf-
fer, de façon à obtenir la valeur de température 
ambiante souhaitée avec une extrême précision 
et donc avec une économie évidente sur le coût 
de gestion. Le thermostat horloge est alimenté 
directement de la chaudière avec les mêmes 2 
fils qui servent à la transmission des données 
entre la chaudière et le thermostat horloge.

Important: en cas d’installation subdivisée en 
zones avec le kit, le CARV2 doit être utilisé en 
excluant sa fonction de thermorégulation cli-
matique, ou bien en le configurant en modalité 
On/Off.

Branchement électrique Commande Amis 
à DistanceV2 ou thermostat horloge On/Off 
(Option). Les opérations décrites ci-dessous 

Commande Amie à DistanceV2 (CARV2) 
Thermostat horloge digital On/Off

Position du réglage utilisateur 
température chauffage
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On/Off digital timer thermostat
Comando Amico Remoto remote controlV2 (CARV2)

Position of the central 
heating temperature user adjustment

using the relevant kit. the CARV2 must be used 
with its climate thermostat function disabled, i.e. 
it must be set to On/Off mode.

Comando Amico Remoto remote controlV2or 
On/Off chrono-thermostat electrical con-
nections (Optional). The operations described 
below must be performed after having removed 
the voltage from the appliance. Any thermostat 
or On/Off environment chrono-thermostat must 
be connected to clamps 40 and 41 eliminating 
jumper X40 (Fig. 3-2). Make sure that the On/
Off thermostat contact is of the “clean” type, i.e. 
independent of the mains supply, otherwise the 
electronic adjustment card would be damaged. 
Any Comando Amico Remoto remote controlV2 
must be connected to clamps 41 and 44 elimi-
nating jumper X40 on the circuit board, paying 
attention not to invert the connections (Fig. 3-2).

Important: if the Comando Amico Remoto 
remote controlV2 or any other On/Off chrono-
thermostat 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 li-
nes. Ensure elimination of this risk before making 
the boiler electrical connections.

1.6 EXTERNAL PROBE (OPTIONAL).
The boiler is prepared for the application of the 
external probe (Fig. 1-4), which is available as 
an optional kit.
The probe can be connected directly to the boiler 
electrical system and allows the max. system 
flow temperature to be automatically decreased 
when the external temperature increases, in 
order to adjust the heat supplied to the system 
according to the change in external temperature. 
The external probe always acts when connected 
independently from the presence or type of room 
thermostat used. The correlation between system 
flow temperature and external temperature is de-
termined by the position of the selector switch on 
the boiler control panel according to the curves 
shown in the diagram (Fig. 1-5). The electric con-
nection of the external probe must be made on 
clamps 38 and 39 on the boiler P.C.B. (Fig. 3-2).

For the main power supply to the appliance, 
never use adapters, multiple sockets or exten-
sion leads.

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. 1-3)
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 digital chrono-thermostat. The chrono-
thermostat allows:

 - to set two room temperature values: one for 
day (comfort temperature) and one for night 
(lower temperature);

 - to set up to four on/off differential weekly 
programs;

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

 • permanent functioning in comfort temp;
 • permanent functioning in reduced temp;
 • permanent functioning in adjustable anti-

freeze temp.
 The chrono-thermostat is powered by two 1.5V 

LR 6 type alkaline batteries.
• Comando Amico Remoto Remote Control De-

viceV2 (CARV2) with climate chrono-thermostat 
function. In addition to the functions described 
in the previous point, the CAR panelV2 enables 
the user to control all the important infor-
mation regarding operation of the appliance 
and the heating system with the opportunity 
of easily intervening on the previously set 
parameters without having to go to the place 
where the appliance is installed. The panel is 
provided with self-diagnosis to display any 
boiler functioning anomalies. The climate chro-
no-thermostat incorporated into the remote 
panel enables the system flow temperature to 
be adjusted to the actual needs of the room 
being heated, in order to obtain the desired 
room temperature with extreme precision and 
therefore with evident saving in running costs. 
The chrono-thermostat is fed directly by the 
boiler by means of the same 2 wires used for 
the transmission of data between boiler and 
chrono-thermostat.

Important: if the system is subdivided into zones 
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Comando Amico Remoto uzaqdan idarəV2 (CARV2)
Yanma/sönmə (On/off) rəqəmsal taymerli termostat

Mərkəzi qızdırıcı temperaturun istifadəçi 
tərəfindən tənzimlənmiş vəziyyəti

1.5 UZAQDAN İDARƏTMƏ VƏ OTAQ 
XRONOTERMOSTATLARI (XÜSUSİ 
SİFARİŞLƏ).

Kombi qazanı xüsusi sifarişlə təchiz edilən 
dəstlər kimi mövcud olan otaq xronotermostatları 
və ya uzaqdan idarə qurğuları ilə istifadə üçün 
hazırlanmışdır. (Şəkil 1-3)
Bütün Immergas xrono-termostatları yalnız 2 
naqillə birləşdirilir. Dəstə daxil edilmiş istifadəçi 
və quraşdırma qaydalarını ehtiyatla oxuyun.

• Ya n m a / s ö n m ə  ( o n / o f f )  r ə q ə m s a l 
xronotermostatı Xronotermostat aşağıdakılara 
imkan verir:

 - iki otaq temperaturu kəmiyyətlərini 
təyin etmək: biri gündüz üçün (rahatlıq 
temperaturu), digəri gecə üçün (daha aşağı 
temperatur);

 - dördə qədər həftəlik differensial yandırma/
söndürmə proqramı təyin etmək;

 - müxtəlif mümkün alternativlərdən tələb 
olunan istismar rejimini seçmək;

 • rahat temperaturda daimi işləmə;
 • azalmış temperaturda daimi işləmə;
 • tənzimlənə bilən donmaya qarşı temperaturda 

daimi işləmə
 Xrono-termostat iki ədəd 1.5V LR 6 alkalin 

növlü batareyadan enerji alır.
• İqlim taymer termostatı funksiyası ilə 

Comando Amico RemotoV2 Uzaqdan idarə 
cihazı (CARV2). Bundan əvvəlki bənddə təsvir 
edilimi funksiyalara əlavə olaraq, CARV2 
lövhəsi istifadəçiyə cihazın işi və qızdırıcı 
sistemlə əlaqədar bütün vacib məlumata 
nəzarət etmək və cihazın quraşdırıldığı 
yerə getmədən əvvəlcədən təyin edilmiş 
parametrlərə müdaxilə etmək imkanı verir. 
Panel avadanlığın funksiyalarındakı hər hansı 
qeyri-normallığı təsvir etmək üçün özünütəhlil 
imkanı ilə təmin edilmişdir. Uzaqdan idarə 
lövhəsinə daxil olan iqlim xronotermostat 
sistemin axın temperaturunun qızdırılan otağın 
faktiki tələblərinə uyğun tənzimlənməsinə 
imkan verərək, müstəsna dəqiqliklə lazım olan 
otaq temperaturuna nail olmağa, beləliklə də, 
xərclərə qənaət etməyə şərait yaradır. Xrono-
termostat kombi qazanı və xrono-termostat 
arasında məlumat ötürülməsi üçün istifadə 
edilən 2 ədəd naqil vasitəsilə birbaşa kombi 
qazanından enerji alır.

Mühüm qeyd: Sistem müvafiq dəstdən istifadə 
edərək zonalara bölünərsə, CARV2 iqlim 
termostatı funksiyası sönmüş şəkildə istifadə 
edilməlidir, yəni o, Yanma/Sönmə (On/Off) 
rejiminə qoyulmalıdır.

Comando Amico Remoto uzaqdan idarəV2 
və ya Yanma/sönmə (On/Off) taymer 
termostatının elektrik birləşməsi (xüsusi 
sifarişlə). Aşağıda təsvir edilmiş əməliyyatlar 
cihazdan gərginliyi kəsdikdən sonra həyata 
keçirilməlidir. Hər hansı termostat və ya 
Yanma/sönmə mühitinin xronotermostatı 
X40 birləşdiricisini aradan qaldıran 40 və 41 
sıxaclarına bağlanmalıdır (Şəkil 3-2). Yanma/
sönmə (On/off) termostat kontaktının "təmiz" 
növdə olduğunu, yəni əsas enerji xəttindən 
müstəqil olmasını təmin edin, əks halda elektron 
tənzimləmə kartı zədələnə bilər. Hər hansı 
Comando Amico Remoto uzaqdan idarəV2 
montaj sxemində X40 birləşdiricisini aradan 
qaldıran 41 və 44 sıxaclarına birləşdirilməlidir 
və birləşmələrin qarışıq düşməməsi üçün diqqətli 
olmaq lazımdır (Şəkil 3-2).

Mühüm qeyd: Comando Amico Remoto 
uzaqdan idarəV2 və ya digər Yanma/sönmə 
(On/off) xrono-termostatdan istifadə edilərsə, 
elektrik sistemlərinə dair qüvvədə olan qaydalara 
uyğun iki ayrı xətdən istifadə edin. Kombi 
qazanının heç bir borusu elektrik sistemi və ya 
telefon xətlərinin torpaqlanması üçün istifadə 
edilməməlidir. Kombi qazanının elektrik 
birləşdirmələrini etməzdən öncə bu riskin aradan 
qaldırıldığından əmin olun.

1.6 XARİCİ ZOND (XÜSUSİ 
SİFARİŞLƏ)

Kombi qazanı xüsusi sifarişlə təchiz edilən dəst 
kimi xarici zondla (Şəkil 1-4) istifadə üçün 
hazırlanmışdır.
Zond birbaşa kombi qazanının elektrik sxeminə 
birləşdirilə bilər və xarici temperaturun 
dəyişməsi ilə sistemə verilən istiliyi tənzimləmək 
üçün xarici temperatur artdıqda sistemin 
maksimum axın temperaturunu avtomatik 
şəkildə azaltmağa imkan verir. Xarici zond 
həmişə otaq termostatının olmasından və ya 
onun növündən asılı olmadan işləyir. Sistemin 
axın temperaturu ilə xarici temperatur arasında 
əlaqə sxemdə göstərilmiş əyrilərə uyğun olaraq 
kombi qazanının idarə lövhəsində selektor 
açarının vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Xarici 
zondun elektrik birləşməsi kombi qazanının 
P.C.B.-də 38 və 39 sıxacları vasitəsilə həyata 
keçirilməlidir. (Şəkil 3-2)
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)CARV2( ـ V2 جهاز تحكم عن بعد صديق

ترموستات قياس )كرونوترموستات( تشغيل/إيقاف 

أقىص

أدىن

وضعية ضبط املستخدم لدرجة حرارة التدفئة

3.14.1

5.1

5.1   أوامر التحكم عن بعد و ترموستاتات قياس وضبط حرارة البيئة املحيطة 
)الكرونرتمستاتات( )اختياري(

املحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  ترموستاتات  لرتكيب  مجهزة  الغالية 

)كرونوترموستاتات( ولتشغيل نظام أوامر التحكم عن بعد املتاحة كمجموعة 
اختيارية )شكل 3-1(.

IMMER- نميك توصيل جميع ترموستاتات قياس وضبط الحرارة املحيطة

GAS بسلكني فقط. اقرأ بدقة وانتباه تعليامت االستعامل والرتكيب املوجودة 
يف  مجموعة الكامليات.

رقمي  )كرونوترموستات(  املحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  •  ترموستات 
املحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  ترموستات  يسمح  يقاف.  تشغيل\إ

)الكرونوترموستات( مبا ييل: 
-  ضبط وتحديد قيمتني لدرجة حرارة الغرفة : قيمة واحدة لليوم )درجة 

حرارة مريحة( و درجة واحدة لليل )درجة حرارة منخفضة(؛ 

لعمليات  مختلفة  أسبوعية  برامج  أربعة  إىل  يصل  ما  وتحديد  -  ضبط 
التشغيل واإليقاف؛ 

-  اختيار وضعية الحالة التشغيلية املرغوب فيها من بني البدائل املمكنة 
املتعددة: 

• تشغيل دائم يف درجة حرارة مريحة. 
• تشغيل دائم يف درجة حرارة منخفضة. 

• تشغيل دائم يف درجة حرارة ضد التجمد ميكن ضبطها. 
مزود  )الكرونوترموستات(  املحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  ترموستات 

ببطاريتني 1,5 فولت نوعية LR 6 ألكالين )قلوية(.

•  جهاز تحكم عن بعد صديق V2 ـ )CARV2( لتشغيل ترموستات قياس 
وضبط الحرارة املحيطة )كرونوترموستات( املناخي. إضافة إىل املعلومات 

املهمة املوضحة يف النقطة السابقة، تسمح لوحة التحكم عن بعد الصديقة 

CARV2 للمستخدم مبراقبة جميع املعلومات الهامة املتعلقة بتشغيل  

بسهولة طبقاً للمعايري املحددة مسبقاً دون الذهاب إىل املكان الذي تم 

والتشخيص  الفحص  بوظيفة  التحكم  لوحة  تزويد  تم  به.  الجهاز  تركيب 

الذاتيني لتتمكن من عرض أي خلل ممكن يف أداء الغالية عىل الشاشة. 

)الكرونوترموستات(  املحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  ترموستات  يسمح 

املدمج يف لوحة التحكم عن بعد لدرجة الحرارة املتولدة من الغالية من 

تدفئة وتسخني الغرفة طبقاً للدرجة واملستوى املرغوب فيه بدقة متناهية 

مام يسمح بتوفري واضح لتكاليف اإلدارة والتشغيل. يتم تغذية ترموستات 

قياس وضبط الحرارة املحيطة )كرونوترموستات( مبارشة بواسطة الغالية 

عن طريق نفس السلكيني املستخدمني لنقل البيانات التشغيلية بني الغالية 

و ترموستات قياس وضبط الحرارة املحيطة )كرونوترموستات(.

مجموعة  استعامل  يجب  مناطق،  إىل  مقسم  جهاز  وجود  حالة  يف  هام: 

CARV2 باستثناء وظيفة الضبط الحراري املناخي، يعني الضبط عىل النمط 

 .On/Off تشغيل/إيقاف

وصلة لتوصيل التيار لجهاز التحكم عن بعد الصديق V2 أو لرتموستات قياس 

وضبط الحرارة املحيطة )كرونوترموستات( تشغيل\إيقاف )اختياري(. 

الجهاز.  عن  الكهريب  التيار  فصل  بعد  أدناه  املبينة  بالعمليات  القيام  يجب 

املحيطة  الحرارة  وضبط  قياس  ترموستات  أو  الرتموستات  توصيل  يجب 

الجامرب  إزالة  مع   41 و   40 بأطراف  تشغيل\إيقاف  )كرونوترموستات( 
X40 )شكل 3-2(. تأكد من أن نقطة توصيل الرتموستات تشغيل\إيقاف 
من نوعية “النظيف” أي املستقل عن مصدر التيار الرئييس، وإال فإن لوحة 

الضبط الكهربائية قد تترضر. يجب توصيل جهاز التحكم عن بعد الرقمي 

حال وجوده بأطراف 40 و 41 مع إزالة الجامرب X40 املوجود عىل لوحة 

الضبط الكهربايئ )يف الغالية(، )شكل 2-3(. 

هام: يف حالة استخدام جهاز التحكم عن بعد الرقمي، يصبح إجبارياً توفري 

خطني منفصلني وذلك تطبيقاً للقواعد املعمول بها والخاصة بشبكات التيار 

كطرف  الغالية  التوصيل يف  أنابيب  من  أيا  استخدام  أبداً  ال يجب  الكهريب. 

أريض لشبكة  التيار الكهريب أو لشبكة حرارة الهواتف. تأكد من عدم استخدام 

األنابيب كطرف أريض قبل القيام بتوصيل الغالية بالتيار الكهريب.

6.1. مسبار خارجي )اختياري(.
تم تجهيز الغالية ليمكن معها استخدام مسبار خارجي )شكل 1-4( وهذا 

املسبار متوفر كمجموعة اختيارية.

ميكن ربط هذا املسبار الخارجي مبارشة بشبكة التيار الكهريب الخاصة بالغالية 

كام يسمح أوتوماتيكيا بتقليل درجة الحرارة القصوى الخاصة بتدفق الشبكة 

عند زيادة درجة الحرارة الخارجية بالشكل الذي يعمل عىل موامئة معدل 

الحرارة الخاص بالشبكة مع معدل التغري يف درجة الحرارة الخارجية. يعمل 

املسبار الخارجي دامئاً بشكل مستقل عندما يتم وصله بغض النظر عن وجود أو 

نوعية ترموستات قياس وضبط الحرارة املحيطة )كرونوترموستات( املستخدم. 

العالقة املشرتكة بني درجة حرارة التدفق داخل الشبكة ودرجة حرارة املحيط 

د املوجود عىل  الخارجي هي عالقة يتم تحديدها عن طريق وضعية املحدِّ

لوحة التحكم الخاصة بالغالية عىل حسب طبيعة أكواع التوصيل املشار إليها 

يف الرسم التخطيطي )شكل 1-5(. توصيل املسبار الخارجي مبصدر التيار 
الكهريب يجب أن يتم عرب األطراف 38 و 39 املوجودة عىل لوحة التيار 

الكهريب الخاصة بالغالية )شكل 2-3(.

الجهاز وبالشبكة الحرارية والتحكم فيها مع إمكانية التحكم يف ذلك
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1.7 СИСТЕМИ ДИМОВИХ ТРУБ ДЛЯ 
КОТЛІВ ІMMRGAS.

Компанією Iммergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
монтажу впусків і випусків для забору 
повітря та відведення димових газів, без яких 
робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки 
разом з пристроєм забору повітря та 
відведення димових газів, оригінальних 
від компанії Iммergas. На таких пристроях 
маються спеціальні ідентифікаційні марки 
з написом: «не для конденсаційних котлів».

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

Див. наступні параграфи, щоб детально 
ознайомитися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома краями. 
Для правильного розташування ущільнень з 
краями на колінах та подовжувачах необхідно 
слідувати напрямку монтажу (Мал. 1-6).

• Коефіцієнти опору та еквівалентні величини 
довжини. Кожен компонент з системи 
димових труб має Коефіцієнт опору, 
отриманий шляхом експериментальних 
випробувань та наведений у таблиці 
нижче.  Коефіцієнт опору кожного 
окремого компоненту не залежить від типу 
котла, на якому його встановлено, та має 
безрозмірну величину. Але він залежить від 
температури рідин, які проходять всередині 
трубопроводу, та змінюється залежно від 
того, чи йдеться про забір повітря або про 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини у метрах труби одного й того самого 
діаметру; так названа еквівалентна довжина, 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Максимальний коефіцієнт опору для всіх 
котлів розраховується експериментально 
та дорівнює 100. Максимальний допустимий 
коефіцієнт опору відповідає опору, 
отриманому при максимальній допустимій 
довжині труб з комплектом термінала будь-
якого типу. Вся ця інформація допомагає 
зробити розрахунки, щоб вирішити, яку 
саме конфігурацію димової системи можна 
виконати.

 ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ У 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка: Під частково захищеному місці 
мається на увазі така ділянка, де агрегат не 
піддається дії негативних атмосферних явищ 
(дощу, снігу, граду, тощо.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

При викорис танні  цієї  конфігу рації 
необхідний відповідний термінал (входить 
до комплекту забору повітря для цього типу 
монтажу), якій слід встановити у внутрішній 
отвір котла (Мал.  1-9). Забір повітря 
відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлений котел, а відведення димових 
газів – в одинарний димар або безпосередньо 
назовні.
Котел у цій конфігурації належить до типу 
класифікації B22.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в е д е н н я  д и м ов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

Необхідне дотримання чинних технічних 
норм.

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла з безпосереднім 
забором повітря вимагає регулювання 
димової заслінки, як вказано у наведених 
надалі таблицях (Мал. 1-11).

• Монтаж комплекту для покриття (Мал. 
1-11). Зняти з бокових отворів (які 
знаходяться по боках від центрального) 
дві заглушки і ущільнювачі, потім покрити 
правий отвір для всмоктування відповідною 
пластиною, закріплюючи її на лівому боці за 
допомогою 2 гвинтів з комплекту постачання. 
Закріпити фланець Ø 80 для відведення на 
внутрішньому отворі котла, вставляючи 
ущільнювач з комплекту постачання 
та затягуючи гвинтами з комплекту 
постачання. Закріпити верхнє покриття 
4 гвинтами з комплекту, вставляючи 
відповідні ущільнювачі. Вставити до упору 
коліно 90° Ø 80 боком папа (гладким) у бік 
мама (з ущільнювачами з краями) фланця Ø 
80, вставити ущільнювач, пропускаючи його 
вздовж коліна, закріпити його пластиною 
з листового заліза та затиснути хомутом 
з комплекту постачання, обов’язково 
фіксуючи 4 язички ущільнювача. Вставити 
трубу для відведення боком папа (гладким) 
у бік мама коліна 90° Ø 80, вставивши 
перед цим відповідну кільцеву прокладку, 
у цей засіб забезпечується щільність та 
стикування елементів з комплекту.

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ач е п л е н н я 
подовжувачів труб. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід 
виконати такі дії: Вставити трубу або 
коліно боком папа (гладким) в бік мама 
(з ущільнювачем з краями) попередньо 
встановленого елементу до упору, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність 
та стикування елементів.

Максимальний протяг трубопроводу для 
відведення димових газів. Трубопровід для 
відведення димових газів (як у вертикальному, 
так і в горизонтальному виконанні) може 
бути подовжений до максимальної величини 
12 м по прямій, використовуючи труби 
з ізоляцією (Мал. 1-28). Для запобігання 
проблемам конденсації димових газів 
внаслідок їх обмежити довжину нормального 
(без ізоляції) трубопроводу для відведення 
димових газів Ø 80 лише 5 метрами.

Прик ла д мон т аж у з  в ер тика льним 
прямим терміналом (випуском) в частково 
з ахищеном у місці.  Викорис товуючи 
вертикальний термінал для безпосереднього 
відведення димових газів,  необхідно 
дотримуватися мінімальної відстані 300 мм 
від розташованого над ним балкону. Розмір 
A + B (все також відносно до розташованого 
вище балкону), має бути 2000 мм або більше 
(Мал. 1-10).

• Конфігурація без комплекту для покриття 
(котли типу C).

Залишаючи на місці бокові заглушки, 
можна в с т а новити а гр ег ат  з овні ,  в 
частково захищеному місці без комплекту 
для покриття. Монтаж здійснюється за 
допомогою вертикальних концентричних 
комплектів забору повітря / відведення газів 
Ø 60/100 та Ø 80/125. Опис монтажу надається 
у параграфі про монтаж у приміщеннях. В 
цієї конфігурації комплект для верхнього 
покриття гарантує додатковий захист котлу, 
його встановлення рекомендоване, але не 
обов’язкове.
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діаметру; так названа еквівалентна довжина, 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Максимальний коефіцієнт опору для всіх 
котлів розраховується експериментально 
та дорівнює 100. Максимальний допустимий 
коефіцієнт опору відповідає опору, 
отриманому при максимальній допустимій 
довжині труб з комплектом термінала будь-
якого типу. Вся ця інформація допомагає 
зробити розрахунки, щоб вирішити, яку 
саме конфігурацію димової системи можна 
виконати.

 ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ У 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка: Під частково захищеному місці 
мається на увазі така ділянка, де агрегат не 
піддається дії негативних атмосферних явищ 
(дощу, снігу, граду, тощо.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

При викорис танні  цієї  конфігу рації 
необхідний відповідний термінал (входить 
до комплекту забору повітря для цього типу 
монтажу), якій слід встановити у внутрішній 
отвір котла (Мал.  1-9). Забір повітря 
відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлений котел, а відведення димових 
газів – в одинарний димар або безпосередньо 
назовні.
Котел у цій конфігурації належить до типу 
класифікації B22.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в е д е н н я  д и м ов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

Необхідне дотримання чинних технічних 
норм.

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла з безпосереднім 
забором повітря вимагає регулювання 
димової заслінки, як вказано у наведених 
надалі таблицях (Мал. 1-11).

• Монтаж комплекту для покриття (Мал. 
1-11). Зняти з бокових отворів (які 
знаходяться по боках від центрального) 
дві заглушки і ущільнювачі, потім покрити 
правий отвір для всмоктування відповідною 
пластиною, закріплюючи її на лівому боці за 
допомогою 2 гвинтів з комплекту постачання. 
Закріпити фланець Ø 80 для відведення на 
внутрішньому отворі котла, вставляючи 
ущільнювач з комплекту постачання 
та затягуючи гвинтами з комплекту 
постачання. Закріпити верхнє покриття 
4 гвинтами з комплекту, вставляючи 
відповідні ущільнювачі. Вставити до упору 
коліно 90° Ø 80 боком папа (гладким) у бік 
мама (з ущільнювачами з краями) фланця Ø 
80, вставити ущільнювач, пропускаючи його 
вздовж коліна, закріпити його пластиною 
з листового заліза та затиснути хомутом 
з комплекту постачання, обов’язково 
фіксуючи 4 язички ущільнювача. Вставити 
трубу для відведення боком папа (гладким) 
у бік мама коліна 90° Ø 80, вставивши 
перед цим відповідну кільцеву прокладку, 
у цей засіб забезпечується щільність та 
стикування елементів з комплекту.

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ач е п л е н н я 
подовжувачів труб. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід 
виконати такі дії: Вставити трубу або 
коліно боком папа (гладким) в бік мама 
(з ущільнювачем з краями) попередньо 
встановленого елементу до упору, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність 
та стикування елементів.

Максимальний протяг трубопроводу для 
відведення димових газів. Трубопровід для 
відведення димових газів (як у вертикальному, 
так і в горизонтальному виконанні) може 
бути подовжений до максимальної величини 
12 м по прямій, використовуючи труби 
з ізоляцією (Мал. 1-28). Для запобігання 
проблемам конденсації димових газів 
внаслідок їх обмежити довжину нормального 
(без ізоляції) трубопроводу для відведення 
димових газів Ø 80 лише 5 метрами.

Прик ла д мон т аж у з  в ер тика льним 
прямим терміналом (випуском) в частково 
з ахищеном у місці.  Викорис товуючи 
вертикальний термінал для безпосереднього 
відведення димових газів,  необхідно 
дотримуватися мінімальної відстані 300 мм 
від розташованого над ним балкону. Розмір 
A + B (все також відносно до розташованого 
вище балкону), має бути 2000 мм або більше 
(Мал. 1-10).

• Конфігурація без комплекту для покриття 
(котли типу C).

Залишаючи на місці бокові заглушки, 
можна в с т а новити а гр ег ат  з овні ,  в 
частково захищеному місці без комплекту 
для покриття. Монтаж здійснюється за 
допомогою вертикальних концентричних 
комплектів забору повітря / відведення газів 
Ø 60/100 та Ø 80/125. Опис монтажу надається 
у параграфі про монтаж у приміщеннях. В 
цієї конфігурації комплект для верхнього 
покриття гарантує додатковий захист котлу, 
його встановлення рекомендоване, але не 
обов’язкове.
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1.7 СИСТЕМИ ДИМОВИХ ТРУБ ДЛЯ 
КОТЛІВ ІMMRGAS.

Компанією Iммergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
монтажу впусків і випусків для забору 
повітря та відведення димових газів, без яких 
робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки 
разом з пристроєм забору повітря та 
відведення димових газів, оригінальних 
від компанії Iммergas. На таких пристроях 
маються спеціальні ідентифікаційні марки 
з написом: «не для конденсаційних котлів».

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

Див. наступні параграфи, щоб детально 
ознайомитися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома краями. 
Для правильного розташування ущільнень з 
краями на колінах та подовжувачах необхідно 
слідувати напрямку монтажу (Мал. 1-6).

• Коефіцієнти опору та еквівалентні величини 
довжини. Кожен компонент з системи 
димових труб має Коефіцієнт опору, 
отриманий шляхом експериментальних 
випробувань та наведений у таблиці 
нижче.  Коефіцієнт опору кожного 
окремого компоненту не залежить від типу 
котла, на якому його встановлено, та має 
безрозмірну величину. Але він залежить від 
температури рідин, які проходять всередині 
трубопроводу, та змінюється залежно від 
того, чи йдеться про забір повітря або про 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини у метрах труби одного й того самого 
діаметру; так названа еквівалентна довжина, 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Максимальний коефіцієнт опору для всіх 
котлів розраховується експериментально 
та дорівнює 100. Максимальний допустимий 
коефіцієнт опору відповідає опору, 
отриманому при максимальній допустимій 
довжині труб з комплектом термінала будь-
якого типу. Вся ця інформація допомагає 
зробити розрахунки, щоб вирішити, яку 
саме конфігурацію димової системи можна 
виконати.

 ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ У 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка: Під частково захищеному місці 
мається на увазі така ділянка, де агрегат не 
піддається дії негативних атмосферних явищ 
(дощу, снігу, граду, тощо.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

При викорис танні  цієї  конфігу рації 
необхідний відповідний термінал (входить 
до комплекту забору повітря для цього типу 
монтажу), якій слід встановити у внутрішній 
отвір котла (Мал.  1-9). Забір повітря 
відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлений котел, а відведення димових 
газів – в одинарний димар або безпосередньо 
назовні.
Котел у цій конфігурації належить до типу 
класифікації B22.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в е д е н н я  д и м ов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

Необхідне дотримання чинних технічних 
норм.

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла з безпосереднім 
забором повітря вимагає регулювання 
димової заслінки, як вказано у наведених 
надалі таблицях (Мал. 1-11).

• Монтаж комплекту для покриття (Мал. 
1-11). Зняти з бокових отворів (які 
знаходяться по боках від центрального) 
дві заглушки і ущільнювачі, потім покрити 
правий отвір для всмоктування відповідною 
пластиною, закріплюючи її на лівому боці за 
допомогою 2 гвинтів з комплекту постачання. 
Закріпити фланець Ø 80 для відведення на 
внутрішньому отворі котла, вставляючи 
ущільнювач з комплекту постачання 
та затягуючи гвинтами з комплекту 
постачання. Закріпити верхнє покриття 
4 гвинтами з комплекту, вставляючи 
відповідні ущільнювачі. Вставити до упору 
коліно 90° Ø 80 боком папа (гладким) у бік 
мама (з ущільнювачами з краями) фланця Ø 
80, вставити ущільнювач, пропускаючи його 
вздовж коліна, закріпити його пластиною 
з листового заліза та затиснути хомутом 
з комплекту постачання, обов’язково 
фіксуючи 4 язички ущільнювача. Вставити 
трубу для відведення боком папа (гладким) 
у бік мама коліна 90° Ø 80, вставивши 
перед цим відповідну кільцеву прокладку, 
у цей засіб забезпечується щільність та 
стикування елементів з комплекту.

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ач е п л е н н я 
подовжувачів труб. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід 
виконати такі дії: Вставити трубу або 
коліно боком папа (гладким) в бік мама 
(з ущільнювачем з краями) попередньо 
встановленого елементу до упору, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність 
та стикування елементів.

Максимальний протяг трубопроводу для 
відведення димових газів. Трубопровід для 
відведення димових газів (як у вертикальному, 
так і в горизонтальному виконанні) може 
бути подовжений до максимальної величини 
12 м по прямій, використовуючи труби 
з ізоляцією (Мал. 1-28). Для запобігання 
проблемам конденсації димових газів 
внаслідок їх обмежити довжину нормального 
(без ізоляції) трубопроводу для відведення 
димових газів Ø 80 лише 5 метрами.

Прик ла д мон т аж у з  в ер тика льним 
прямим терміналом (випуском) в частково 
з ахищеном у місці.  Викорис товуючи 
вертикальний термінал для безпосереднього 
відведення димових газів,  необхідно 
дотримуватися мінімальної відстані 300 мм 
від розташованого над ним балкону. Розмір 
A + B (все також відносно до розташованого 
вище балкону), має бути 2000 мм або більше 
(Мал. 1-10).

• Конфігурація без комплекту для покриття 
(котли типу C).

Залишаючи на місці бокові заглушки, 
можна в с т а новити а гр ег ат  з овні ,  в 
частково захищеному місці без комплекту 
для покриття. Монтаж здійснюється за 
допомогою вертикальних концентричних 
комплектів забору повітря / відведення газів 
Ø 60/100 та Ø 80/125. Опис монтажу надається 
у параграфі про монтаж у приміщеннях. В 
цієї конфігурації комплект для верхнього 
покриття гарантує додатковий захист котлу, 
його встановлення рекомендоване, але не 
обов’язкове.
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1.7 СИСТЕМИ ДИМОВИХ ТРУБ ДЛЯ 
КОТЛІВ ІMMRGAS.

Компанією Iммergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
монтажу впусків і випусків для забору 
повітря та відведення димових газів, без яких 
робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки 
разом з пристроєм забору повітря та 
відведення димових газів, оригінальних 
від компанії Iммergas. На таких пристроях 
маються спеціальні ідентифікаційні марки 
з написом: «не для конденсаційних котлів».

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

Див. наступні параграфи, щоб детально 
ознайомитися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома краями. 
Для правильного розташування ущільнень з 
краями на колінах та подовжувачах необхідно 
слідувати напрямку монтажу (Мал. 1-6).

• Коефіцієнти опору та еквівалентні величини 
довжини. Кожен компонент з системи 
димових труб має Коефіцієнт опору, 
отриманий шляхом експериментальних 
випробувань та наведений у таблиці 
нижче.  Коефіцієнт опору кожного 
окремого компоненту не залежить від типу 
котла, на якому його встановлено, та має 
безрозмірну величину. Але він залежить від 
температури рідин, які проходять всередині 
трубопроводу, та змінюється залежно від 
того, чи йдеться про забір повітря або про 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини у метрах труби одного й того самого 
діаметру; так названа еквівалентна довжина, 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Максимальний коефіцієнт опору для всіх 
котлів розраховується експериментально 
та дорівнює 100. Максимальний допустимий 
коефіцієнт опору відповідає опору, 
отриманому при максимальній допустимій 
довжині труб з комплектом термінала будь-
якого типу. Вся ця інформація допомагає 
зробити розрахунки, щоб вирішити, яку 
саме конфігурацію димової системи можна 
виконати.

 ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ У 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка: Під частково захищеному місці 
мається на увазі така ділянка, де агрегат не 
піддається дії негативних атмосферних явищ 
(дощу, снігу, граду, тощо.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

При викорис танні  цієї  конфігу рації 
необхідний відповідний термінал (входить 
до комплекту забору повітря для цього типу 
монтажу), якій слід встановити у внутрішній 
отвір котла (Мал.  1-9). Забір повітря 
відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлений котел, а відведення димових 
газів – в одинарний димар або безпосередньо 
назовні.
Котел у цій конфігурації належить до типу 
класифікації B22.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в е д е н н я  д и м ов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

Необхідне дотримання чинних технічних 
норм.

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла з безпосереднім 
забором повітря вимагає регулювання 
димової заслінки, як вказано у наведених 
надалі таблицях (Мал. 1-11).

• Монтаж комплекту для покриття (Мал. 
1-11). Зняти з бокових отворів (які 
знаходяться по боках від центрального) 
дві заглушки і ущільнювачі, потім покрити 
правий отвір для всмоктування відповідною 
пластиною, закріплюючи її на лівому боці за 
допомогою 2 гвинтів з комплекту постачання. 
Закріпити фланець Ø 80 для відведення на 
внутрішньому отворі котла, вставляючи 
ущільнювач з комплекту постачання 
та затягуючи гвинтами з комплекту 
постачання. Закріпити верхнє покриття 
4 гвинтами з комплекту, вставляючи 
відповідні ущільнювачі. Вставити до упору 
коліно 90° Ø 80 боком папа (гладким) у бік 
мама (з ущільнювачами з краями) фланця Ø 
80, вставити ущільнювач, пропускаючи його 
вздовж коліна, закріпити його пластиною 
з листового заліза та затиснути хомутом 
з комплекту постачання, обов’язково 
фіксуючи 4 язички ущільнювача. Вставити 
трубу для відведення боком папа (гладким) 
у бік мама коліна 90° Ø 80, вставивши 
перед цим відповідну кільцеву прокладку, 
у цей засіб забезпечується щільність та 
стикування елементів з комплекту.

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ач е п л е н н я 
подовжувачів труб. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід 
виконати такі дії: Вставити трубу або 
коліно боком папа (гладким) в бік мама 
(з ущільнювачем з краями) попередньо 
встановленого елементу до упору, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність 
та стикування елементів.

Максимальний протяг трубопроводу для 
відведення димових газів. Трубопровід для 
відведення димових газів (як у вертикальному, 
так і в горизонтальному виконанні) може 
бути подовжений до максимальної величини 
12 м по прямій, використовуючи труби 
з ізоляцією (Мал. 1-28). Для запобігання 
проблемам конденсації димових газів 
внаслідок їх обмежити довжину нормального 
(без ізоляції) трубопроводу для відведення 
димових газів Ø 80 лише 5 метрами.

Прик ла д мон т аж у з  в ер тика льним 
прямим терміналом (випуском) в частково 
з ахищеном у місці.  Викорис товуючи 
вертикальний термінал для безпосереднього 
відведення димових газів,  необхідно 
дотримуватися мінімальної відстані 300 мм 
від розташованого над ним балкону. Розмір 
A + B (все також відносно до розташованого 
вище балкону), має бути 2000 мм або більше 
(Мал. 1-10).

• Конфігурація без комплекту для покриття 
(котли типу C).

Залишаючи на місці бокові заглушки, 
можна в с т а новити а гр ег ат  з овні ,  в 
частково захищеному місці без комплекту 
для покриття. Монтаж здійснюється за 
допомогою вертикальних концентричних 
комплектів забору повітря / відведення газів 
Ø 60/100 та Ø 80/125. Опис монтажу надається 
у параграфі про монтаж у приміщеннях. В 
цієї конфігурації комплект для верхнього 
покриття гарантує додатковий захист котлу, 
його встановлення рекомендоване, але не 
обов’язкове.
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1.7 СИСТЕМИ ДИМОВИХ ТРУБ ДЛЯ 
КОТЛІВ ІMMRGAS.

Компанією Iммergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
монтажу впусків і випусків для забору 
повітря та відведення димових газів, без яких 
робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки 
разом з пристроєм забору повітря та 
відведення димових газів, оригінальних 
від компанії Iммergas. На таких пристроях 
маються спеціальні ідентифікаційні марки 
з написом: «не для конденсаційних котлів».

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

Див. наступні параграфи, щоб детально 
ознайомитися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома краями. 
Для правильного розташування ущільнень з 
краями на колінах та подовжувачах необхідно 
слідувати напрямку монтажу (Мал. 1-6).

• Коефіцієнти опору та еквівалентні величини 
довжини. Кожен компонент з системи 
димових труб має Коефіцієнт опору, 
отриманий шляхом експериментальних 
випробувань та наведений у таблиці 
нижче.  Коефіцієнт опору кожного 
окремого компоненту не залежить від типу 
котла, на якому його встановлено, та має 
безрозмірну величину. Але він залежить від 
температури рідин, які проходять всередині 
трубопроводу, та змінюється залежно від 
того, чи йдеться про забір повітря або про 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини у метрах труби одного й того самого 
діаметру; так названа еквівалентна довжина, 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Максимальний коефіцієнт опору для всіх 
котлів розраховується експериментально 
та дорівнює 100. Максимальний допустимий 
коефіцієнт опору відповідає опору, 
отриманому при максимальній допустимій 
довжині труб з комплектом термінала будь-
якого типу. Вся ця інформація допомагає 
зробити розрахунки, щоб вирішити, яку 
саме конфігурацію димової системи можна 
виконати.

 ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ У 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка: Під частково захищеному місці 
мається на увазі така ділянка, де агрегат не 
піддається дії негативних атмосферних явищ 
(дощу, снігу, граду, тощо.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

При викорис танні  цієї  конфігу рації 
необхідний відповідний термінал (входить 
до комплекту забору повітря для цього типу 
монтажу), якій слід встановити у внутрішній 
отвір котла (Мал.  1-9). Забір повітря 
відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлений котел, а відведення димових 
газів – в одинарний димар або безпосередньо 
назовні.
Котел у цій конфігурації належить до типу 
класифікації B22.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в е д е н н я  д и м ов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

Необхідне дотримання чинних технічних 
норм.

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла з безпосереднім 
забором повітря вимагає регулювання 
димової заслінки, як вказано у наведених 
надалі таблицях (Мал. 1-11).

• Монтаж комплекту для покриття (Мал. 
1-11). Зняти з бокових отворів (які 
знаходяться по боках від центрального) 
дві заглушки і ущільнювачі, потім покрити 
правий отвір для всмоктування відповідною 
пластиною, закріплюючи її на лівому боці за 
допомогою 2 гвинтів з комплекту постачання. 
Закріпити фланець Ø 80 для відведення на 
внутрішньому отворі котла, вставляючи 
ущільнювач з комплекту постачання 
та затягуючи гвинтами з комплекту 
постачання. Закріпити верхнє покриття 
4 гвинтами з комплекту, вставляючи 
відповідні ущільнювачі. Вставити до упору 
коліно 90° Ø 80 боком папа (гладким) у бік 
мама (з ущільнювачами з краями) фланця Ø 
80, вставити ущільнювач, пропускаючи його 
вздовж коліна, закріпити його пластиною 
з листового заліза та затиснути хомутом 
з комплекту постачання, обов’язково 
фіксуючи 4 язички ущільнювача. Вставити 
трубу для відведення боком папа (гладким) 
у бік мама коліна 90° Ø 80, вставивши 
перед цим відповідну кільцеву прокладку, 
у цей засіб забезпечується щільність та 
стикування елементів з комплекту.

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ач е п л е н н я 
подовжувачів труб. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід 
виконати такі дії: Вставити трубу або 
коліно боком папа (гладким) в бік мама 
(з ущільнювачем з краями) попередньо 
встановленого елементу до упору, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність 
та стикування елементів.

Максимальний протяг трубопроводу для 
відведення димових газів. Трубопровід для 
відведення димових газів (як у вертикальному, 
так і в горизонтальному виконанні) може 
бути подовжений до максимальної величини 
12 м по прямій, використовуючи труби 
з ізоляцією (Мал. 1-28). Для запобігання 
проблемам конденсації димових газів 
внаслідок їх обмежити довжину нормального 
(без ізоляції) трубопроводу для відведення 
димових газів Ø 80 лише 5 метрами.

Прик ла д мон т аж у з  в ер тика льним 
прямим терміналом (випуском) в частково 
з ахищеном у місці.  Викорис товуючи 
вертикальний термінал для безпосереднього 
відведення димових газів,  необхідно 
дотримуватися мінімальної відстані 300 мм 
від розташованого над ним балкону. Розмір 
A + B (все також відносно до розташованого 
вище балкону), має бути 2000 мм або більше 
(Мал. 1-10).

• Конфігурація без комплекту для покриття 
(котли типу C).

Залишаючи на місці бокові заглушки, 
можна в с т а новити а гр ег ат  з овні ,  в 
частково захищеному місці без комплекту 
для покриття. Монтаж здійснюється за 
допомогою вертикальних концентричних 
комплектів забору повітря / відведення газів 
Ø 60/100 та Ø 80/125. Опис монтажу надається 
у параграфі про монтаж у приміщеннях. В 
цієї конфігурації комплект для верхнього 
покриття гарантує додатковий захист котлу, 
його встановлення рекомендоване, але не 
обов’язкове.
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1.7 СИСТЕМИ ДИМОВИХ ТРУБ ДЛЯ 
КОТЛІВ ІMMRGAS.

Компанією Iммergas постачаються, окремо 
від котлів, різноманітні пропозиції для 
монтажу впусків і випусків для забору 
повітря та відведення димових газів, без яких 
робота котла неможлива.

Увага: Котел має встановлюватися тільки 
разом з пристроєм забору повітря та 
відведення димових газів, оригінальних 
від компанії Iммergas. На таких пристроях 
маються спеціальні ідентифікаційні марки 
з написом: «не для конденсаційних котлів».

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

Див. наступні параграфи, щоб детально 
ознайомитися з наявними комплектами.

Розташування ущільнень з двома краями. 
Для правильного розташування ущільнень з 
краями на колінах та подовжувачах необхідно 
слідувати напрямку монтажу (Мал. 1-6).

• Коефіцієнти опору та еквівалентні величини 
довжини. Кожен компонент з системи 
димових труб має Коефіцієнт опору, 
отриманий шляхом експериментальних 
випробувань та наведений у таблиці 
нижче.  Коефіцієнт опору кожного 
окремого компоненту не залежить від типу 
котла, на якому його встановлено, та має 
безрозмірну величину. Але він залежить від 
температури рідин, які проходять всередині 
трубопроводу, та змінюється залежно від 
того, чи йдеться про забір повітря або про 
відведення димових газів. Кожен окремий 
компонент має опір, який залежить від 
довжини у метрах труби одного й того самого 
діаметру; так названа еквівалентна довжина, 
розрахована на основі співвідношення 
між відповідними коефіцієнтами опору. 
Максимальний коефіцієнт опору для всіх 
котлів розраховується експериментально 
та дорівнює 100. Максимальний допустимий 
коефіцієнт опору відповідає опору, 
отриманому при максимальній допустимій 
довжині труб з комплектом термінала будь-
якого типу. Вся ця інформація допомагає 
зробити розрахунки, щоб вирішити, яку 
саме конфігурацію димової системи можна 
виконати.

 ЗОВНІШНІЙ МОНТАЖ У 
ЧАСТКОВО ЗАХИЩЕНОМУ 
МІСЦІ.

Примітка: Під частково захищеному місці 
мається на увазі така ділянка, де агрегат не 
піддається дії негативних атмосферних явищ 
(дощу, снігу, граду, тощо.).

• Конфігурація типу B з відкритою камерою 
та примусовою тягою.

При викорис танні  цієї  конфігу рації 
необхідний відповідний термінал (входить 
до комплекту забору повітря для цього типу 
монтажу), якій слід встановити у внутрішній 
отвір котла (Мал.  1-9). Забір повітря 
відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлений котел, а відведення димових 
газів – в одинарний димар або безпосередньо 
назовні.
Котел у цій конфігурації належить до типу 
класифікації B22.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в е д е н н я  д и м ов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

Необхідне дотримання чинних технічних 
норм.

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла з безпосереднім 
забором повітря вимагає регулювання 
димової заслінки, як вказано у наведених 
надалі таблицях (Мал. 1-11).

• Монтаж комплекту для покриття (Мал. 
1-11). Зняти з бокових отворів (які 
знаходяться по боках від центрального) 
дві заглушки і ущільнювачі, потім покрити 
правий отвір для всмоктування відповідною 
пластиною, закріплюючи її на лівому боці за 
допомогою 2 гвинтів з комплекту постачання. 
Закріпити фланець Ø 80 для відведення на 
внутрішньому отворі котла, вставляючи 
ущільнювач з комплекту постачання 
та затягуючи гвинтами з комплекту 
постачання. Закріпити верхнє покриття 
4 гвинтами з комплекту, вставляючи 
відповідні ущільнювачі. Вставити до упору 
коліно 90° Ø 80 боком папа (гладким) у бік 
мама (з ущільнювачами з краями) фланця Ø 
80, вставити ущільнювач, пропускаючи його 
вздовж коліна, закріпити його пластиною 
з листового заліза та затиснути хомутом 
з комплекту постачання, обов’язково 
фіксуючи 4 язички ущільнювача. Вставити 
трубу для відведення боком папа (гладким) 
у бік мама коліна 90° Ø 80, вставивши 
перед цим відповідну кільцеву прокладку, 
у цей засіб забезпечується щільність та 
стикування елементів з комплекту.

• С т и к у в а н н я  ш л я х о м  з ач е п л е н н я 
подовжувачів труб. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід 
виконати такі дії: Вставити трубу або 
коліно боком папа (гладким) в бік мама 
(з ущільнювачем з краями) попередньо 
встановленого елементу до упору, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність 
та стикування елементів.

Максимальний протяг трубопроводу для 
відведення димових газів. Трубопровід для 
відведення димових газів (як у вертикальному, 
так і в горизонтальному виконанні) може 
бути подовжений до максимальної величини 
12 м по прямій, використовуючи труби 
з ізоляцією (Мал. 1-28). Для запобігання 
проблемам конденсації димових газів 
внаслідок їх обмежити довжину нормального 
(без ізоляції) трубопроводу для відведення 
димових газів Ø 80 лише 5 метрами.

Прик ла д мон т аж у з  в ер тика льним 
прямим терміналом (випуском) в частково 
з ахищеном у місці.  Викорис товуючи 
вертикальний термінал для безпосереднього 
відведення димових газів,  необхідно 
дотримуватися мінімальної відстані 300 мм 
від розташованого над ним балкону. Розмір 
A + B (все також відносно до розташованого 
вище балкону), має бути 2000 мм або більше 
(Мал. 1-10).

• Конфігурація без комплекту для покриття 
(котли типу C).

Залишаючи на місці бокові заглушки, 
можна в с т а новити а гр ег ат  з овні ,  в 
частково захищеному місці без комплекту 
для покриття. Монтаж здійснюється за 
допомогою вертикальних концентричних 
комплектів забору повітря / відведення газів 
Ø 60/100 та Ø 80/125. Опис монтажу надається 
у параграфі про монтаж у приміщеннях. В 
цієї конфігурації комплект для верхнього 
покриття гарантує додатковий захист котлу, 
його встановлення рекомендоване, але не 
обов’язкове.
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1.7 IMMERGAS BACA SİSTEMLERİ.
Immergas, kombiden ayrı olarak, duman 
tahliyesi ve hava aspirasyon terminallerinin 
yerleştirilmesi için farklı çözümler üretir ki 
bunlar olmaksızın kombi çalışamaz.

Dikkat: Kombi yalnızca orjinal Immergas 
hava aspirasyon ve duman tahliye düzeneği ile 
birlikte monte edilmelidir. Her boru notlarda 
bahsi geçen tanıtıcı ve ayırıcı uygun bir işaret 
tarafından tanınır: “yoğuşmalı kombiler için 
değil”.

Duman tahliye borularının yanıcı ve parlayıcı 
maddelerle temas halinde veya yakınında 
bulunmamaları ayrıca yanıcı maddelerden ma-
mul duvarlar veya yapıların içinden geçmemeleri 
gerekmektedir.

Müsait setlerin detaylı tanımlamaları için izleyen 
paragraflara bakın.

Çift dudaklı contaların yerleştirilmeleri. 
Yanaklı contaların dirsek ve uzatmalara sağlıklı 
bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj isti-
kametinin izlenmesi gerekmektedir (Şek. 1-6).

• Mukavemet faktörleri ve eşdeğer uzunluklar. 
Duman bacasının her parçası deneylere dayanan 
ve bir sonraki tabelaya taşınmış bir Mukavemet 
Faktörüne sahiptir. Her bir parçanın Mukave-
met Faktörü üzerine monte edildiği kombiden 
bağımsız ve boyutsuz bir büyüklüktedir. Oysa 
kendisi, borunun içinden geçen akışkanların 
ısısına bağlıdır ve dolayısıyla hava aspirasyon ve 
duman tahliyesi görevleri ile değişkendir. Her 
bir parça, ilgili Mukavemet Faktörleri arasındaki 
ilişkiden elde edilen, boru ile aynı çapta olan 
metre bazındaki bir uzunluğa karşılık gelen bir 
dayanıklılığa sahiptir, eşdeğer uzunluk olarak 
anılır. Tüm kombiler deneyler ile elde edilebilen 
100’e eşit bir Mukavemet Faktörüne sahiptirler. 
Kabul edilebilir azami Mukavemet Faktörü, 
her tipteki Terminal kitleri borularına ait kabul 
edilebilir azami uzunlukların karşılaştığı muka-
vemete karşılık gelirler. Bu bilgiler ile birlikte pek 
çok muhtelif boru biçimi gerçekleştirme olasılık 
araştırması için hesaplar yapılır.

1.8 KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA KURULUM.

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 kon-
figürasyon.

Bu konfigürasyonda kombinin en iç deliği üze-
rine koymak için özel terminalin kullanılması 
gerekir (terminal kurulumu için hava aspirasyon 
setinde mevcuttur) (Şek. 1-9). Hava aspirasyonu 
doğrudan kombinin kurulduğu mekandan 
sağlanır ve duman tahliyesi tek bacadan veya 
doğrudan dışarıya yapılır.
Bu konfigurasyonda kombi B22 tipi olarak 
sınıflandırılır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava aspirasyonu direkt olarak cihazın monte 

edildiği yerden yapılır, cihaz yalnızca sürekli 
havalandırılan yerlere monte edilmeli ve 
çalıştırılmalıdır;

- duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı ya da 
direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

Duman kapağı ayarı. Kombinin doğrudan aspi-
rasyon konfigürasyonunda doğru çalışması için 
ilgili tablolarda belirtildiği gibi duman kapağını 
ayarlamak gereklidir (Şek. 1-11).

• Kaplama setinin montajı (Şek. 1-8). İki tapayı 
ve mevcut contaları merkezi olana göre yan 
deliklerden sökün, sağ aspirasyon deliğini 
uygun plağı sol tarafa donanımdaki 2 vida 
ile sabitleyerek kapatın. Ø 80 tahliye flanşını 
kombinin en iç deliğine araya sette mevcut 
contayı sokarak ve donanımında olan vidalar 
ile sıkıştırarak yerleştiriniz. Üst kaplamayı araya 
ilgili contaları sokarak sette 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 
(düz) 90° Ø 80 köşesinin dişi tarafında, ilgili 
pulun yerleştirildiğinden emin olarak bağlayın, 
bu şekilde seti oluşturan unsurların birleşme ve 
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

• Uzatma borularının birleştirme contaları. Du-
man bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin erkek 
tarafını (düz), daha önce takılmış aksamın 
dişi (dudaklı contalar) tarafında çarpıştırarak 
yerleştirin, bu şekilde aksamların birleştirilme 
ve tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

Tahliye borusu azami genişliği. Tahliye boru-
su (gerek dikey gerekse yatay) termik yalıtımlı 
borular kullanılarak düz bir hatta azami 12 mt 
uzatılabilir. (Şek. 1-28). Yüzeylerdeki soğumaya 
bağlı duman buğu yoğunluğu problemlerini 
önlemek için Ø 80 normal(termik yalıtımsız) 
tahliye borusunun uzunluğunu yalnızca 5 mt ile 
sınırlandırmak gereklidir.

Kısmen korunaklı yere yöneltilmiş dikey 
terminalli kurulum örneği. Yakıt ürünlerinin 
direkt tahliyesi için dikey terminal kullanılırsa 
üst balkondan en az 300 mm mesafe bırakması 
şartına uymak gereklidir. A + B miktarı (daima 
üst balkona kıyasla) 2000 mm ye eşit veya fazla 
olmalıdır (Şek. 1-10).

• Kaplama setsiz konfigurasyon (C tipi kombi).
Monte edilmiş yan tıpaları bırakarak cihazı ka-
plama seti olmadan yerleştirmek mümkündür. 
Montaj, eşeksenli Ø  60/100 yatay tahliye / 
aspirasyon seti kullanılarak gerçekleştirilir ki 
bunlar iç mekan montajları ile ilgili paragrafa 
ertelenmiştir. Bu konfigürasyonda üst kapak seti 
kombiye ilave bir muhafaza sağlar, ancak tavsiye 
edilmekle birlikte zorunlu da değildir.
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1.7 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 sólo puede ser instalada 
conjuntamente con un dispositivo de aspira-
ción de aire y de evacuación de humos que 
sea original Immergas. Estos dispositivos se 
reconocen por una marca identificativa y di-
stintiva 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 canales de conducción o paredes de 
material inflamable.

En los siguientes apartados se describen con 
detalle los kit disponibles.

Colocación de las juntas de doble labio. Para 
colocar de manera correcta juntas de labio en 
los codos y alargadores, es necesario seguir el 
sentido de montaje (Fig.1-6).

• Factores de resistencia y longitudes equivalentes. 
Cada componente de toma de aire/evacuación de 
humos tiene un Factor de Resistencia determina-
do por pruebas experimentales, que se muestra 
en la tabla siguiente. El Factor de resistencia de 
cada componente 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 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 estas 
informaciones permite realizar los cálculos para 
verificar la posibilidad de realizar diferentes 
configuraciones de toma de aire/evacuación de 
humos.

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.

En esta configuración hay que utilizar el terminal 
apropiado (presente en el kit de aspiración para 
la instalación en objeto) que hay que colocar en 
el agujero más interior de la caldera (Fig. 1-9). 
El aire se aspira directamente del ambiente en 
el que está instalada la caldera y la descarga de 
los humos se realiza en la chimenea individual 
o directamente al exterior.
La caldera en esta configuración se clasifica 
como de tipo B22.
Con esta configuración:
- lEl aire se aspira directamente del ambiente 

en el que está instalado el aparato, el cual se 
debe instalar y debe funcionar sólo en locales 
ventilados permanentemente.

- 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.

Ajuste del regulador de paso de humos. Para 
un funcionamiento correcto de la caldera en 
configuración con aspiración directa es necesario 
regular el regulador de paso de humos según lo 
reproducido en las respectivas tablas (Fig. 1-11).

• Montaje del kit de cobertura (Fig. 1-8). 
Desmonte los dos tapones y las juntas de los 
agujeros laterales respecto al central, luego cubra 
el agujero derecho de aspiración con la placa 
correspondiente, fijándolo en el lado izquierdo 
con 2 de los tornillos proporcionados. 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. Monte la cubierta supe-
rior colocando antes las juntas correspondientes 
y apretándola con los 4 tornillos presentes en el 
kit. Introduzca el codo 90° Ø 80 con lado macho 
(liso), en el lado hembra (con juntas de labio) del 
collarín Ø 80 hasta el tope, introduzca la junta 
deslizándola a lo largo del codo, fíjela con la 
placa de chapa y apriete mediante la abrazadera 
presente en el kit teniendo cuidado de sujetar 
las 4 lengüetas de la junta. Introduzca 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 obtiene la estanqueidad y la fijación de los 
elementos que componen el kit.

• Acoplamiento de tubos alargadores. Para aco-
plar posibles alargadores con otros elementos 
de la toma de aire/evacuación de humos 
realice las siguientes operaciones: Introduzca 
el lado macho (liso) del tubo o codo en el lado 
hembra (con juntas de labio) del elemento ya 
instalado hasta el tope, de esta forma se obtiene 
la estanqueidad y la fijación de los elementos 
correctamente.

Extensión máxima del conducto de descarga. 
El tubo de descarga (en vertical o en horizontal) 
puede ser alargado hasta medir como máximo 12 
m en línea recta, utilizando tubos aislados (Fig. 
1-28). Para evitar problemas de condensación 
de humos por enfriamiento a través de las pa-
redes del tubo, es necesario limitar la longitud 
del tubo de descarga Ø 80 normal (no aislado) a 
sólo 5 metros.

Ejemplo de instalación con terminal vertical 
directo en un lugar parcialmente protegido. 
Al utilizar el terminal vertical para la descarga 
directa de los productos de la combustión es 
necesario respetar una distancia mínima de 
300 mm del balcón superior. La distancia A + 
B (respecto al balcón superior) debe ser igual o 
mayor a 2000 mm (Fig. 1-10).

• Configuración sin kit de cobertura (caldera 
tipo C).

Es posible instalar el aparato en exteriores en 
un lugar parcialmente protegido sin el kit de 
cobertura dejando las tapas laterales montadas. 
La instalación se efectúa utilizando los kit de 
aspiración / descarga horizontales concéntricos 
Ø60/100 y Ø80/125 (vea el apartado relativo a la 
instalación en interiores). En esta configuración 
el Kit de cobertura superior que garantiza una 
protección adicional a la caldera, es recomen-
dable pero no obligatorio.
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1.7 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
р а зли чные р ешения для  ус т а новки 
всасывания - дымоудаления, без которых 
бойлер не может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
для всасывания воздуха и дымоудаления 
Immergas. Данное устройство обозначено 
специальной идентификационной меткой: 
«только для конденсационных котлов».

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

Подробное описание имеющихся комплектов 
приводится в последующих параграфах.

Установка уплотнителей с двойной кромкой. 
Для правильной установки уплотнителей с 
кромкой на колена и удлинители, необходимо 
следовать направлению монтажа (Илл. 1-6).

• Факторы сопротивления и эквивалентные 
длины. Каждый компонент системы вывода 
газов имеет Фактор Сопротивления, 
полученный при пробных испытаниях и 
приведённый в нижеуказанной таблице. 
Фактор Сопротивления отдельного 
компонента зависит от типа бойлера, на 
который он устанавливается и является 
безразмерной величиной. Фактор зависит 
от температуры вещества, которое протекает 
в его внутренней структуре, и изменяется 
в зависимости от того, происходит ли 
всасывание воздуха или дымоудаления. 
Каждый отдельный компонент имеет 
с оп р о т и в л е н и е ,  с о о т в е т с т в у ющ е е 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра; так называемой 
эквивалентной длине, получаемой от 
соотношения между соответствующими 
Ф а к т о р а м и  С о п р о т и в л е н и я .  В с е 
бойлеры имеют максимальный фактор 
сопротивления, получаемый опытным путём 
со значением 100. Максимально допустимый 
Фактор Сопротивления соответствует 
обнаруженному сопротивлению при 
максимально допустимой длине труб с 
каждой типологией комплектов выводов. 
Данная информация позволяет производить 
расчёты, чтобы проверить возможность 
создания различных конфигураций системы 
вывода дыма.

1.8 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЧАСТИЧНО 
ОГОРОЖЕННОМ МЕСТЕ.

Примечание: Под частично защищённым 
помещением, подразумевается такое 
помещение, в котором бойлер не подвергнут 
прямому воздействию и прониканию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град и 
т.д.).

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Для настоящей конфигурации необходимо 
использовать специальный вывод (входящий 
в соответствующий комплект всасывания 
для нас тоящей ус т ановки)  который 
устанавливается на самое внутреннее 
отверстие бойлера (Илл.  1-9). Всасывание 
воздуха производится непосредственно с 
окружающей среды, где установлен бойлер 
и дымоудаление в отдельный дымоход или 
наружу.
При настоящей конфигурации, бойлер 
относится к категории B22.
С настоящей конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен и работать, только в постоянно 
проветриваемых помещениях;

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

Регулирование дымовой заслонки. Для 
правильной работы котла в конфигурации с 
прямым всасыванием, необходимо настроить 
дымовую заслонку согласно указаниям в 
соответствующих таблицах (Илл. 1-11).

• Установка комплекта защитного кожуха 
(Илл.  1-8). Снять с боковых отверстий, 
относительно центрального, два колпачка 
и уплотнители, затем закрыть правое 
отв ер с тие в с асыв ания с  помощью 
специа льной плас тинки,  для этого 
закрепить её с левой стороны с помощью 
двух винтов, входящих в оснащение. 
Установить выхлопной фланец Ø 80 на самое 
внутреннее отверстие бойлера, используя 
сальник, входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить 
верхний защитный кожух, прикрепляя 
его 4 болтами, входящими в оснащение 
и вставляя соответствующие сальники. 
Соединить изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной 
(«папа»), в горловину («мама») фланца Ø 80 
до упора, отрезать сальник в специальном 
желобке желаемого диаметра (Ø 80), 
провести его по всему изгибу и установить 
с помощью пластинки из листового металла 
и затянуть с помощью крепёжного хомутика, 

входящего в оснащение, убедиться при 
этом, что закреплены 4 язычка сальников. 
Подсоединить выхлопн у ю т ру бу 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. 

• С о е д и н е н и е  с ц е п л е н и е м  н а с а д о к 
удлинителей. Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
н е о бх од и мо  п р ов е с т и  с л ед у ющ и е 
операции: Подсоединить трубу или колено 
с гладкой стороны («папа») в горловину 
(«мама») (с уплотнителем с кромкой) на 
предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной 
трубы. Выхлопная труба (как вертикальная, 
так и горизонтальная) может, быть может, 
быть увеличена до максимального размера 
12 м прямолинейного участка при помощи 
изолированных труб  (Илл.  1-28).  Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 
газов, вызванное охлаждением через стенки, 
необходимо ограничить длину нормальной 
выхлопной трубы Ø 80 (не изолированной) 
до 5 метров.

Пример инсталляции с вертикальным 
дымоудалением в частично огороженном 
месте. Используя вертикальное дымоудаление 
для прямого выброса продуктов сгорания 
необходимо соблюдать минимальную 
дистанцию - 300 мм от вышерасположенного 
балкона Высота A + B (всегда относительно 
вышестоящего балкона), должна равняется 
значению 2000 мм или превышать его (Илл. 
1-13).

• Конфигурация без комплекта защитного 
кожуха (бойлер типа C).

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
возможно, установить аппарат во внешнем, 
частично огороженном месте, без комплекта 
защитного кожуха. Установка происходит, 
используя горизонтальные концентрические 
комплекты всасывания/дымоудаления 
Ø  60/100 и Ø  80/125, описание которых, 
приведено в параграфе, соответствующему 
установке в закрытых помещениях. При 
нас тоящей конфигу рации,  комплект 
верхнего защитного кожуха, гарантирующего 
дополнительную защиту, рекомендуется, но 
не является обязательным.
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1.7 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
р а зли чные р ешения для  ус т а новки 
всасывания - дымоудаления, без которых 
бойлер не может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
для всасывания воздуха и дымоудаления 
Immergas. Данное устройство обозначено 
специальной идентификационной меткой: 
«только для конденсационных котлов».

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

Подробное описание имеющихся комплектов 
приводится в последующих параграфах.

Установка уплотнителей с двойной кромкой. 
Для правильной установки уплотнителей с 
кромкой на колена и удлинители, необходимо 
следовать направлению монтажа (Илл. 1-6).

• Факторы сопротивления и эквивалентные 
длины. Каждый компонент системы вывода 
газов имеет Фактор Сопротивления, 
полученный при пробных испытаниях и 
приведённый в нижеуказанной таблице. 
Фактор Сопротивления отдельного 
компонента зависит от типа бойлера, на 
который он устанавливается и является 
безразмерной величиной. Фактор зависит 
от температуры вещества, которое протекает 
в его внутренней структуре, и изменяется 
в зависимости от того, происходит ли 
всасывание воздуха или дымоудаления. 
Каждый отдельный компонент имеет 
с оп р о т и в л е н и е ,  с о о т в е т с т в у ющ е е 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра; так называемой 
эквивалентной длине, получаемой от 
соотношения между соответствующими 
Ф а к т о р а м и  С о п р о т и в л е н и я .  В с е 
бойлеры имеют максимальный фактор 
сопротивления, получаемый опытным путём 
со значением 100. Максимально допустимый 
Фактор Сопротивления соответствует 
обнаруженному сопротивлению при 
максимально допустимой длине труб с 
каждой типологией комплектов выводов. 
Данная информация позволяет производить 
расчёты, чтобы проверить возможность 
создания различных конфигураций системы 
вывода дыма.

1.8 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЧАСТИЧНО 
ОГОРОЖЕННОМ МЕСТЕ.

Примечание: Под частично защищённым 
помещением, подразумевается такое 
помещение, в котором бойлер не подвергнут 
прямому воздействию и прониканию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град и 
т.д.).

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Для настоящей конфигурации необходимо 
использовать специальный вывод (входящий 
в соответствующий комплект всасывания 
для нас тоящей ус т ановки)  который 
устанавливается на самое внутреннее 
отверстие бойлера (Илл.  1-9). Всасывание 
воздуха производится непосредственно с 
окружающей среды, где установлен бойлер 
и дымоудаление в отдельный дымоход или 
наружу.
При настоящей конфигурации, бойлер 
относится к категории B22.
С настоящей конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен и работать, только в постоянно 
проветриваемых помещениях;

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

Регулирование дымовой заслонки. Для 
правильной работы котла в конфигурации с 
прямым всасыванием, необходимо настроить 
дымовую заслонку согласно указаниям в 
соответствующих таблицах (Илл. 1-11).

• Установка комплекта защитного кожуха 
(Илл.  1-8). Снять с боковых отверстий, 
относительно центрального, два колпачка 
и уплотнители, затем закрыть правое 
отв ер с тие в с асыв ания с  помощью 
специа льной плас тинки,  для этого 
закрепить её с левой стороны с помощью 
двух винтов, входящих в оснащение. 
Установить выхлопной фланец Ø 80 на самое 
внутреннее отверстие бойлера, используя 
сальник, входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить 
верхний защитный кожух, прикрепляя 
его 4 болтами, входящими в оснащение 
и вставляя соответствующие сальники. 
Соединить изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной 
(«папа»), в горловину («мама») фланца Ø 80 
до упора, отрезать сальник в специальном 
желобке желаемого диаметра (Ø 80), 
провести его по всему изгибу и установить 
с помощью пластинки из листового металла 
и затянуть с помощью крепёжного хомутика, 

входящего в оснащение, убедиться при 
этом, что закреплены 4 язычка сальников. 
Подсоединить выхлопн у ю т ру бу 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. 

• С о е д и н е н и е  с ц е п л е н и е м  н а с а д о к 
удлинителей. Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
н е о бх од и мо  п р ов е с т и  с л ед у ющ и е 
операции: Подсоединить трубу или колено 
с гладкой стороны («папа») в горловину 
(«мама») (с уплотнителем с кромкой) на 
предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной 
трубы. Выхлопная труба (как вертикальная, 
так и горизонтальная) может, быть может, 
быть увеличена до максимального размера 
12 м прямолинейного участка при помощи 
изолированных труб  (Илл.  1-28).  Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 
газов, вызванное охлаждением через стенки, 
необходимо ограничить длину нормальной 
выхлопной трубы Ø 80 (не изолированной) 
до 5 метров.

Пример инсталляции с вертикальным 
дымоудалением в частично огороженном 
месте. Используя вертикальное дымоудаление 
для прямого выброса продуктов сгорания 
необходимо соблюдать минимальную 
дистанцию - 300 мм от вышерасположенного 
балкона Высота A + B (всегда относительно 
вышестоящего балкона), должна равняется 
значению 2000 мм или превышать его (Илл. 
1-13).

• Конфигурация без комплекта защитного 
кожуха (бойлер типа C).

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
возможно, установить аппарат во внешнем, 
частично огороженном месте, без комплекта 
защитного кожуха. Установка происходит, 
используя горизонтальные концентрические 
комплекты всасывания/дымоудаления 
Ø  60/100 и Ø  80/125, описание которых, 
приведено в параграфе, соответствующему 
установке в закрытых помещениях. При 
нас тоящей конфигу рации,  комплект 
верхнего защитного кожуха, гарантирующего 
дополнительную защиту, рекомендуется, но 
не является обязательным.
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1.7 СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 
IMMERGAS.

Immergas поставляет отдельно от бойлеров, 
р а зли чные р ешения для  ус т а новки 
всасывания - дымоудаления, без которых 
бойлер не может работать.

Внимание: Бойлер должен быть установлен 
только вместе с оригинальным устройством 
для всасывания воздуха и дымоудаления 
Immergas. Данное устройство обозначено 
специальной идентификационной меткой: 
«только для конденсационных котлов».

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

Подробное описание имеющихся комплектов 
приводится в последующих параграфах.

Установка уплотнителей с двойной кромкой. 
Для правильной установки уплотнителей с 
кромкой на колена и удлинители, необходимо 
следовать направлению монтажа (Илл. 1-6).

• Факторы сопротивления и эквивалентные 
длины. Каждый компонент системы вывода 
газов имеет Фактор Сопротивления, 
полученный при пробных испытаниях и 
приведённый в нижеуказанной таблице. 
Фактор Сопротивления отдельного 
компонента зависит от типа бойлера, на 
который он устанавливается и является 
безразмерной величиной. Фактор зависит 
от температуры вещества, которое протекает 
в его внутренней структуре, и изменяется 
в зависимости от того, происходит ли 
всасывание воздуха или дымоудаления. 
Каждый отдельный компонент имеет 
с оп р о т и в л е н и е ,  с о о т в е т с т в у ющ е е 
определённому значению в метрах трубы 
такого же диаметра; так называемой 
эквивалентной длине, получаемой от 
соотношения между соответствующими 
Ф а к т о р а м и  С о п р о т и в л е н и я .  В с е 
бойлеры имеют максимальный фактор 
сопротивления, получаемый опытным путём 
со значением 100. Максимально допустимый 
Фактор Сопротивления соответствует 
обнаруженному сопротивлению при 
максимально допустимой длине труб с 
каждой типологией комплектов выводов. 
Данная информация позволяет производить 
расчёты, чтобы проверить возможность 
создания различных конфигураций системы 
вывода дыма.

1.8 УСТАНОВКА ВО ВНЕШНИХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЧАСТИЧНО 
ОГОРОЖЕННОМ МЕСТЕ.

Примечание: Под частично защищённым 
помещением, подразумевается такое 
помещение, в котором бойлер не подвергнут 
прямому воздействию и прониканию 
атмосферных явлений (дождь, снег, град и 
т.д.).

• Конфигурация типа B с открытой камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Для настоящей конфигурации необходимо 
использовать специальный вывод (входящий 
в соответствующий комплект всасывания 
для нас тоящей ус т ановки)  который 
устанавливается на самое внутреннее 
отверстие бойлера (Илл.  1-9). Всасывание 
воздуха производится непосредственно с 
окружающей среды, где установлен бойлер 
и дымоудаление в отдельный дымоход или 
наружу.
При настоящей конфигурации, бойлер 
относится к категории B22.
С настоящей конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен и работать, только в постоянно 
проветриваемых помещениях;

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно 
во внешнюю атмосферу.

Должны быть соблюдены действующие 
технические нормы.

Регулирование дымовой заслонки. Для 
правильной работы котла в конфигурации с 
прямым всасыванием, необходимо настроить 
дымовую заслонку согласно указаниям в 
соответствующих таблицах (Илл. 1-11).

• Установка комплекта защитного кожуха 
(Илл.  1-8). Снять с боковых отверстий, 
относительно центрального, два колпачка 
и уплотнители, затем закрыть правое 
отв ер с тие в с асыв ания с  помощью 
специа льной плас тинки,  для этого 
закрепить её с левой стороны с помощью 
двух винтов, входящих в оснащение. 
Установить выхлопной фланец Ø 80 на самое 
внутреннее отверстие бойлера, используя 
сальник, входящий в комплект и закрутить 
винтами из оснащения. Установить 
верхний защитный кожух, прикрепляя 
его 4 болтами, входящими в оснащение 
и вставляя соответствующие сальники. 
Соединить изгиб 90° Ø 80 гладкой стороной 
(«папа»), в горловину («мама») фланца Ø 80 
до упора, отрезать сальник в специальном 
желобке желаемого диаметра (Ø 80), 
провести его по всему изгибу и установить 
с помощью пластинки из листового металла 
и затянуть с помощью крепёжного хомутика, 

входящего в оснащение, убедиться при 
этом, что закреплены 4 язычка сальников. 
Подсоединить выхлопн у ю т ру бу 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. 

• С о е д и н е н и е  с ц е п л е н и е м  н а с а д о к 
удлинителей. Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
н е о бх од и мо  п р ов е с т и  с л ед у ющ и е 
операции: Подсоединить трубу или колено 
с гладкой стороны («папа») в горловину 
(«мама») (с уплотнителем с кромкой) на 
предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Максимальное протяжение выхлопной 
трубы. Выхлопная труба (как вертикальная, 
так и горизонтальная) может, быть может, 
быть увеличена до максимального размера 
12 м прямолинейного участка при помощи 
изолированных труб  (Илл.  1-28).  Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 
газов, вызванное охлаждением через стенки, 
необходимо ограничить длину нормальной 
выхлопной трубы Ø 80 (не изолированной) 
до 5 метров.

Пример инсталляции с вертикальным 
дымоудалением в частично огороженном 
месте. Используя вертикальное дымоудаление 
для прямого выброса продуктов сгорания 
необходимо соблюдать минимальную 
дистанцию - 300 мм от вышерасположенного 
балкона Высота A + B (всегда относительно 
вышестоящего балкона), должна равняется 
значению 2000 мм или превышать его (Илл. 
1-13).

• Конфигурация без комплекта защитного 
кожуха (бойлер типа C).

Оставляя монтированной боковую заглушку, 
возможно, установить аппарат во внешнем, 
частично огороженном месте, без комплекта 
защитного кожуха. Установка происходит, 
используя горизонтальные концентрические 
комплекты всасывания/дымоудаления 
Ø  60/100 и Ø  80/125, описание которых, 
приведено в параграфе, соответствующему 
установке в закрытых помещениях. При 
нас тоящей конфигу рации,  комплект 
верхнего защитного кожуха, гарантирующего 
дополнительную защиту, рекомендуется, но 
не является обязательным.
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1.5  שלטים רחוקים ווסתי טמפרטורה 
)אופציונלי(

ווסתי  רחוקים  שלטים  עם  לשימוש  מתאים  הדוד 
טמפרטורה )תרמוסטטים( אותם ניתן לרכוש כערכות 

אופציונליות. )איור 1-3(
מחוברים   Immergas של  התרמוסטטים  כל 
באמצעות 2 כבלים בלבד. קרא בעיון את הוראות 

ההרכבה והמשתמש הכלולות בערכת האביזר.

•  תרמוסטט דיגיטלי להפעלה/כיבוי התרמוסטט 
מאפשר:

החדר:  לטמפרטורת  ערכים  שני  -  להגדיר   
אחד ליום )טמפרטורה נעימה( ואחד ללילה 

)טמפרטורה נמוכה יותר(;
הפעלה/כיבוי  תכניות  ארבעה  עד  -  להגדיר   

שבועיות;
מבין  הנדרש  ההפעלה  מצב  את  -  לבחור   

החלופות השונות הקיימות:
•  פעולה קבועה בטמפרטורה נעימה;  
•  פעולה קבועה בטמפרטורה נמוכה;  

מתכווננת  בטמפרטורה  קבועה  •  פעולה   
למניעת קפיאה.

  התרמוסטט מופעל על ידי שתי סוללות אלקליין 
.LR 6 1.5 מסוגV

 V2 Comando Amico Remoto רחוק  •  שלט 
)  CARV2( עם פונקציית  תרמוסטט בקרת אקלים. 
נוסף לפונקציות המתוארות בנקודה הקודמת, לוח 
הבקרה של CARV2 מאפשר למשתמש לשלוט 
בכל המידע החשוב לפעולת המכשיר ומערכת 
החימום, עם יכולת לשנות בקלות את הערכים 
הקודמים שהוגדרו, מבלי שיצטרך לגשת למקום 
שבו המכשיר מותקן בפועל. לוח הבקרה כולל 
רכיב לאבחון עצמי שמציג חריגות בתפקוד הדוד. 
תרמוסטט בקרת האקלים שכלול בלוח הבקרה 
של השלט הרחוק מאפשר לכוון את טמפרטורת 
אספקת המערכת לפי הצורך בפועל של החדר 
המחומם, על מנת לשמור על טמפרטורת החדר 
הרצויה ברמת דיוק גבוהה, וכך לחסוך בעלויות 
מהדוד  ישירות  מוזן  התרמוסטט  ההפעלה. 
משתמשים  שבהם  כבלים   2 אותם  באמצעות 
להעביר את הנתונים בין הדוד לבין התרמוסטט.

אזורים  לתתי  מחולקת  המערכת  אם  חשוב: 
באמצעות הערכה המתאימה, יש להשתמש בשלט 
CARV2 כאשר פונקציית תרמוסטט בקרת האקלים 

מכובה, כלומר לכבות אותה.

 Comando הרחוק  השלט  של  חשמל  חיבורי 
כיבוי/הפעלה  תרמוסטט  Amico RemotoV2או 

הבאות  הפעולות  את  לבצע  יש  )אופציונלי(. 
את  לחבר  יש  מהחשמל.  המכשיר  ניתוק  אחרי 
אל  הכיבוי/הפעלה  מערכות  או  התרמוסטטים 
 X40 הג’אמפר  את  לעקוף  כדי  ו-41   40 מהדקים 
הכיבוי/ ודא שהמגעים של תרמוסטט   .)3-2 )איור 
הפעלה הם מסוג “נקי”, כלומר בלתי תלויים באספקת 
לכרטיס  לנזק  לגרום  לא  עדי  הראשית,  החשמל 
הרחוק  השלט  את  לחבר  יש  האלקטרוני.  הכיוונון 
 41 מהדקים  אל   Comando Amico RemotoV2

ו-44 כדי לעקוף את הג’אמפר X40 במעגל, ולשים 
לב לא להפוך את החיבורים )איור 3-2(.

 Comando רחוק  בשלט  משתמשים  אם  חשוב: 
Amico RemotoV2 או כל תרמוסטט כיבוי/הפעלה 

אחר, יש לדאוג לשני קווים נפרדים בהתאם לתקנות 
להשתמש  אין  חשמליות.  מערכות  לגבי  הקיימות 
לעולם בצינורות הדוד להארקת המערכת החשמלית 
ודא שסיכון  לפני החיבור החשמלי,  טלפון.  קווי  או 

זה לא קיים.

1.6  חיישן חיצוני )אופציונלי(
הדוד מתאים לשימוש עם חיישן חיצוני )איור 1-4( 

אותו ניתן לרכוש כערכה אופציונלית.
ניתן לחבר את החיישן ישירות אל מערכת החשמל של 
הדוד ולאפשר לו להנמיך אוטומטית את טמפרטורת 
אספקת המערכת המקסימלית כאשר הטמפרטורה 
יורדת, על מנת לכוון את אספקת החום  החיצונית 
אל המערכת בהתאם לשינוי בטמפרטורה החיצונית. 
כשמחברים חיישן חיצוני, הוא פועל תמיד באופן בלתי 
טמפרטורת  בין  המתאם  החדר.  בתרמוסטט  תלוי 
אספקת המערכת לבין הטמפרטורה החיצונית נקבע 
על ידי מיקום הבורר בלוח הבקרה של הדוד, בהתאם 
לעקומות המופיעות בתרשים )איור 1-5(. יש לחבר 
במעגל  ו-39   38 אל מהדקים  החיצוני  החיישן  את 

המודפס של הדוד. )איור 3-2

תרמוסטט כיבוי/הפעלה עם שעון עצר דיגיטלי
)CARV2 ( Comando Amico RemotoV2 שלט רחוק

מיקום רכיב כוונון טמפרטורת החימום המרכזי
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IMMERGAS 1.7  מערכות הפליטה של
Immergas מספקת בנפרד פתרונות שונים להתקנת 
חיוני  חלק  המהווים  ופליטה  אוויר  יניקת  מסופי 

בפעולת המערכת.

חשוב: יש להתקין את הדוד אך ורק יחד עם מערכת 
יניקת אוויר ופליטה מקורית של Immergas. ניתן 
עם  ייחודי  מזהה  סימן  ידי  על  זו  מערכת  לזהות 

הכיתוב הבא: "לא מיועדת לדוד חימום מעבה"
בקרבת  להיות  או  לגעת  הפליטה  לצינורות  אסור 
דרך  אותם  להעביר  אין  בנוסף,  דליקים.  חומרים 

מבנים או קירות העשויים מחומרים דליקים.

של  מפורט  לתיאור  הבאות  הפסקאות  את  ראה 
הערכות הזמינות.

מיקום אטמים בעלי שפה כפולה למיקום נכון של 
הוראות  לפי  פעל  והארכות,  בברכיים  שפה  אטמי 

ההרכבה שבאיור )איור 1-6(.

רכיב  לכל  מתאימים  ואורכים  התנגדות  •  גורמי 
במערכת הפליטה יש גורם התנגדות המבוסס 
גורם  ניסויים, אשר מופיע בטבלה הבאה.  על 
ההתנגדות של כל רכיב אינו תלוי בסוג הדוד 
שבו הוא מותקן או המידות בפועל. עם זאת, 
הגורם כן תלוי בטמפרטורת הנוזלים שעוברים 
בצינורות ולכן משתנה בהתאם לשימוש - יניקת 
אוויר או פליטת אדים. לכל רכיב יש התנגדות 
מסוימת התואמת לאורך מסוים במטרים בצינור 
מאותו הקוטר, או ערך אורך תואם, המתקבל 
לכל  היחסיים.  גורמי ההתנגדות  מהיחס שבין 
הדוודים יש גורם התנגדות מקסימלי של 100 
גורם  של  המקסימלי  הערך  ניסויים.  בתנאים 
באורך  להתנגדות  תואם  שמותר  ההתנגדות 
אחד  כל  עבור  המותר  המקסימלי  הצינור 
מהסוגים של ערכת מסופים. מידע זה מאפשר 
לחשב כדי לוודא את האפשרות לתצורות שונות 

של מערכות פליטת אדים.

1.8  התקנה חיצונית באזורים מוגנים 
חלקית

שים לב: אזור מוגן חלקית הוא אזור שבו המכשיר 
אינו חשוף ישירות לתנאי מזג האוויר )גשם, שלג, 

ברד וכדומה(.

•  תצורה מסוג B, תא פתוח ושימוש במאוורר
יש להשתמש במסוף הרלוונטי לתצורה הזו )הקיים 
בערכת הכניסה של ההתקנה המבוקשת(, אותו יש 
להכניס לפתח האמצעי של הדוד )איור 1-9(. יניקת 
האוויר מגיעה ישירות מהסביבה שבה הדוד מותקן, 

והאדים נפלטים דרך צינור פליטה או החוצה.
.B22 בתצורה זו, הדוד הוא מסוג

בתצורה זו:
ישירות מהסביבה שבה  -  כניסת האוויר מגיעה 
הדוד מותקן, ופועלת רק בחדרים בעלי אוורור 

קבוע;
פליטה  לארובת  האדים  פליטת  את  לחבר  -  יש 

משלה, או לנתב אותה ישירות החוצה.
יש לציית לתקנות הטכניות החלות.

כיוון תריס פליטת האדים כדי שהדוד יפעל היטב 
תריס  את  לווסת  צריך  ישירה,  כניסה  עם  בתצורה 
בהתאמה  בטבלאות  שמצוין  כפי  האדים  פליטת 

)איור 1-11(.

•  הרכבת ערכת כיסוי )איור 1-8( הסר את שני 
הפתחים  משני  הקיימים  והאטמים  הפקקים 
כסה  כעת,  האמצעי.  לפתח  ביחס  הרוחביים 
הלוחית  באמצעות  הימני  הכניסה  פתח  את 
הרלוונטית וקבע אותה לשמאל באמצעות שני 
הברגים הכלולים בערכה. התקן את אוגן היציאה 
Ø 80 בפתח האמצעי של הדוד, )הקפד להכניס 
באמצעות  והדק  בערכה(  הכלול  האטם  את 
הברגים הכלולים. התקן את הכיסוי העליון )חבר 
אותו למקומו באמצעות 4 הברגים שבערכה(, 
תוך מיקום נכון של האטמים הרלוונטיים. חבר 
Ø 80 בהכנסת הקצה הזכר  את ברך ה-90° 
)חלק( לקצה הנקבה )עם אטם שפה( של יחידת 
האטם,  את  הכנס  לעצירה.  עד   Ø 80 האוגן 
תוך הולכתו לאורך הברך. קבע אותו במקומו 
באמצעות  והדק  הפלדה,  לוחית  באמצעות 
הרצועות שבערכה )הקפד לחסום את 4 מכסי 
האטם(. חבר את הקצה הזכר )חלק( של מסוף 
 Ø 80 הפליטה לקצה הנקבה של הברך 90° 
כבר  הרלוונטית  הדופן  אטימת  שלוחית  וודא 
מורכבת; פעולה זו תבטיח שהחלקים שמרכיבים 

את הערכה יוחזקו במקומם ויחוברו.

הארכות  להתקין  כדי  הארכה  צינורות  •  חיבור 
הרכבה לרכיבים אחרים של מכלול רכיבי פליטת 
האדים, בצע את השלבים הבאים: התקן את 
הזכר  הקצה  הכנסת  על-ידי  הברך  או  הצינור 
עד  שפה(  אטם  )עם  הנקבה  לחלק  )חלק( 
זו  פעולה  לכן.  קודם  לעצירה, ברכיב שהותקן 

תבטיח שהחיבור יהיה אטום היטב.
אורך מקסימלי של צינור הפליטה ניתן להאריך את 
צינור הפליטה )אופקי או אנכי( לאורך מקסימלי של 
12 מ' בנתיב ישר, באמצעות צינורות מבודדים )איור 
1-28(. כדי למנוע בעיות של התעבות אדים בצינור 
הפליטה Ø 80, עקב קירור האדים על ידי הדופן, יש 
להגביל את אורך הצינור )לא מבודד( ל-5 מ' בלבד.

דוגמה להתקנה עם מסוף אנכי ישיר במיקום מוגן 
לפליטה  האנכי  במסוף  כאשר משתמשים  חלקית. 
ישירה של מוצרי בעירה, יש להשאיר רווח מינימלי 
של 300 מ"מ בין המסוף למרפסת שמעליו. הגובה 
A + B )תמיד ביחס למרפסת שמעליו( חייב להיות 

2000 מ"מ לפחות )איור 1-10(.

)C תצורה ללא ערכת כיסוי )דוד מסוג  •
ניתן  מורכבים,  הצדדיים  הפקקים  השארת  על-ידי 
להתקין את המכשיר בחוץ, במקומות עם כיסוי חלקי, 
באמצעות  מתבצעת  ההתקנה  הכיסוי.  ערכת  ללא 
הקונצנטריות  האופקיות  הכניסה/פליטה  ערכות 
התקנה  של  בפסקה  עיין   .Ø80/125-ו  Ø60/100
פנימית. בתצורה זו, ערכת הכיסוי העליונה מבטיחה 
אינו  אך  מומלץ,  הדבר  לדוד.  נוספת  הגנה  שכבת 

הכרחי.
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1.7 SISTEMI DIMOVODA PREDUZEĆA 
IMMERGAS.

Immergas prilaže, odvojeno od kotla, različita 
rešenja za instalaciju terminala za usis i odsis 
dima bez kojih kotao ne može funkcionisati.

Pažnja: Kotao se mora instalirati samo na 
originalni uređaj za usis vazduha i odvod 
dima preuzeća Immergas. Ti se dimovodi 
mogu prepoznati preko identifikacione 
oznake i natpisa u kojem se navodi: "nije za 
kondenzacijske kotlove".

Cevi za odvod dima ne smeju biti u kontaktu ili 
u blizini zapaljivih materijala, sem toga ne smeju 
prolaziti krog građevine ili zidove od zapaljivih 
materijala.

Vidi sledeća poglavlja za detaljni opis raspoloživih 
kompleta.

Postavljanje zaptivača sa dvostrukom usnom. 
Za pravilno postavljanje zaptivača sa dvostrukom 
usnom na kolena i produžne cevi, potrebno je 
slediti smer montaže (Sl. 1-6).

• Faktori Otpora i ekvivalentne dužine. 
Svaka komponenta dimovoda imaFaktor 
Otporadobijen na osnovu eksperimantalnih 
proba i naveden se u sledećoj tabeli. Faktor 
Otpora svake komponente je nezavisan od 
vrste kotla na koji će se instalirati a radi se o 
bezdimenzionalnoj veličini. Njega uslovljava 
temperatura tečnosti koje prolaze kroz cev i 
zato varira zavisno o tome da li se koristi za 
usis vazduha ili odvod dima. Svaka pojedinačna 
komponenta ima otpor koji odgovara jednoj 
određenoj dužini u metrima cevi istog prečnika; 
takozvanaekvivalentna dužinakoja se određuje 
odnosom odgovarajućih Faktora Otpora. Svi 
kotlovi imaju maksimalni eksperimentalni 
Faktor Otpora jednak 100.  Maksimalni 
dozvoljeni Faktor Otpora odgovara otporu 
određenom na maksimalnoj dozvoljenoj dužini 
cevi svake vrste Kompleta Terminala. Skup 
ovakvih informacija omogućuje da se izračuna 
mogućnost realizacije raznih konfiguracija 
dimovoda.

1.8 INSTALACIJA NA OTVORENOM NA 
DELIMIČNO ZAŠTIĆENOM MESTU.

NAPOMENA: pod delomično zaštićenom mestu 
se podmazumeva ono na kojem aparat nije izložen 
direktno vremenskim uslovima (kiši, snagu, 
gradu, itd..).

• Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prisilnim vučenjem.

U ovoj se konfiguraciji mora koristiti prikladan 
terminal ( postoji u kompletu za usis za instalaciju 
o kojoj je reč) a postavlja se na najunutrašnjiji 
otvor kotla (Sl. 1-9). Do usisa vazduha dolazi 
direktno iz prostora u kojem je instaliran kotao 
a odvod dima u pojedinačni kamin ili direktno 
napolje.
Kotao u ovoj konfiguraciji se klasifikuje kao tip B.
U ovoj konfiguraciji:
- vazduh za sagorevanje se uzima direktno iz 

prostorije u kojoj je uređaj instaliran. Uređaj 
sme da se instalira i pušta u rad samo u 
prostorijama koje se trajno provetravaju;

- odvod dima se mora povezati na sopstveni 
pojedinačni kamin ili provesti direktno vani.

Zato se moraju poštovati tehnički propisi na 
snazi.

Podešavanje klapne za dimne gasove. Da 
bi kotao u konfiguraciji sa direktnim usisom 
vazduha ispravno radio, neophodno je podesiti 
klapnu za dimne gasove na način naveden u 
odgovarajućim tabelama (sl. 1-11).

• Montaža kompleta za pokrivanje (sl. 1-8). 
Skinite iz bočnih otvora u odnosu na onaj 
centralni dva čepa i postojeće zaptivače. 
Potom pokrite desni otvor za usis vazduha 
odgovarajućom pločicom tako što ćete je 
pričvrstiti na levu stranu sa dva priložena 
šrafa. Postavite prirubnicu Ø 80 za drenažu na 
najunutrašnjiji otvor kotla na način da postavite 
zaptivač koji postoji u kompletu i stegnite 
šrafovima kojima ste opremljeni. Postavite 
gornji poklopac tako što ćete ga pričvrstiti 
sa 4 šrafa koji se nalaze u kompletu i stavite 
odgovarajuće zaptivače. Ubacite koleno 90° Ø 
80 sa muške strane (glatke), u žensku stranu 
(sa zaptivačem u obliku usne) prirubnice Ø 
80 sve do kraja, uvucite zaptivač na način 
da klizi po kolenu, pričvrstite sa limenom 
pločicom i stegnite uz pomoć obujmice koju 
imate u kompletu na način da blokrate 4 jezičca 
zaptivača. Ubacite cev za odvod sa muške 
strane (glatke) u žensku stranu kolena 90° Ø 80, 
uverite se da ste ubacili odgovarajući podizač, 
na taj ćete način postići nepropusnost i spajanje 
elemenata od kojih se sastoji ovaj komplet.

• Sklapanje produžnih cevi. Da biste instalirali 
eventualne produžne cevi koje se sklapaju 
sa drugim elementima dimovoda, postupite 
na sledeći način: Ubacite cev ili koleno sa 
muškom stranom (glatkom) u žensku stranu ( 
sa zaptivačima u obliku usne) elementa kojeg 
ste prethodno instalirali sve do kraja, na taj će 
se način postići pravilna zaptivenost i spajanje 
elemenata.

Maksimalne dimenzije cevi na odvod. Cev 
za odvod (bilo vertikalno bilo horizontalno) 
se možeprodužiti sve do maks. 12 metara 
korišćenjem izolovanih cevi(Sl. 1-28). Da bi se 
izbegli problemi kondenzacije dimnih gasova 
izazvane njihovim hlađenjem kroz pregrade cevi, 
morateograničiti dužinu (neizolovanih) cevi za 
odvod Ø 80 na samo 5 metara.

Primer instalacije sa direktnim vertikalnim 
terminalom u delomično zaštićenom mestu. 
Korišćenjem vertikalnog terminala za direktan 
odvod produkata sagorevanja, mora se poštovati 
minimalna udaljenost od 300 mm u odnosu na 
gornji balkon. Kvota A+B (uvek u odnosu na 
gornji balkon), mora da bude jednaka ili veća 
od 2000 mm (sl. 1-10).

• Konfiguracija bez kompleta za pokrivanje 
(kotao tipa C).

Ostavite li montiranim bočne čepove, možete 
instalirati aparat u vanjskom prostoru, na 
delomično zaštićenom mestu bez kompleta za 
pokrivanje. Instalacija se obavlja korišćenjem 
horizontalnog koncentričnog kompleta za usis/
odvod Ø60/100 i Ø80/125 a o njima konsultujte 
odgovarajuće poglavlje koje govori o instalaciji 
u unutrašnjim prostorima. U ovoj konfiguraciji 
Gornji komplet za pokrivanje koji garantuje 
dodatnu zaštitu kotla se preporučuje ali nije 
obavezan.
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1.7 IMMERGAS-ის კვამლსარინი სისტემები.
ბოილერის გარდა Immergas–ს აქვს ჰაერის შეწოვის 
ტერმინალების და საკვამური სისტემების 
დამონტაჟების სხვადასხვა გადაწყვეტილებები, 
რაც ფუნდამენტურია ბოილერის მუშაობისთვის.

მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ვ ა ნ ი ა :  ბ ო ი ლ ე რ ი  უ ნ დ ა 
დამონტაჟდეს მხოლოდ Immergas-ის 
ორიგინალურ ჰაერის შემწოვ და საკვამურ 
სისტემასთან ერთად. ასეთი სისტემები 
აღნიშნულია საიდენტიფიკაციო ნიშნით 
და სპეციალური მარკირებით,  სადაც 
მითითებულია: „არ არის განკუთვნილი 
მაკონდენსირებელი ბოილერებისთვის“.

არ შეიძლება საკვამური მილების მოთავსება 
აალებადი მასალების გვერდით ან შეხებით. 
გარდა ამისა, არ შეიძლება მათი გატარება 
შ ე ნ ო ბ ე ბ შ ი  ა ნ  კ ე დ ლ ე ბ შ ი ,  რ ო მ ლ ე ბ ი ც 
დამზადებულია აალებადი მასალისგან.

იხილეთ შემდეგი თავები შესაძლო ნაკრებების 
დეტალური აღწერებისთვის.

ორმაგი ნაწიბურის მქონე შემჭიდროებების 
დადება. მუხლსა და გაგრძელებაზე ნაწიბურიანი 
შ ე მ ჭ ი დ რ ო ვ ე ბ ი ს  ს წ ო რ ა დ  დ ა ს ა დ ე ბ ა დ 
შეასრულეთ ნახაზზე (ნახ. 1–6) მოცემული 
აწყობის ინსტრუქცია.

• წ ი ნ ა ა ღ მ დ ე გ ო ბ ი ს  ფ ა ქ ტ ო რ ე ბ ი  დ ა 
ექვივალენტური სიგრძეები. კვამლსარინი 
სისტემის თითოეულ კომპონენტს გააჩნია 
წინააღმდეგობის ფაქტორი,  რომელიც 
დადგენილია ექსპერიმენტალური ტესტების 
საფუძველზე და მითითებულია ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში. ინდივიდუალური 
კომპონენტების წინააღმდეგობის ფაქტორი 
არ არის დამოკიდებული არც ბოილერის 
ტიპზე, რომელზეც ისინი დაყენებულია, და 
არც ბოილერის ფაქტობრივ ზომებზე. ისინი 
განპირობებულია ამ მილებში გამავალი 
ნაკადების ტემპერატურით და, შესაბამისად, 
ისინი განსხვავდება იმისდა მიხედვით, თუ 
რისთვის გამოიყენება მილი — კვამლის 
გამოსაბოლქვად თუ ჰაერის შესაწოვად. 
თითოეული კომპონენტს აქვს წინააღმდეგობა, 
რომელიც შეესაბამება ამავე დიამეტრის 
მილის გარკვეულ მნიშვნელობას მეტრებში; 
ეგრეთ წოდებული ეკვივალენტური სიგრძე, 
რომელიც მიიღება შესაბამისი წინააღმდეგობის 
ფაქტორების შეფარდებით. ყველა ბოილერს აქვს 
ექსპერიმენტულად მიღებადი მაქსიმალური 
წინააღმდეგობის ფაქტორის მნიშვნელობა 100. 
მაქსიმალურად დასაშვები წინააღმდეგობის 
ფაქტორი შეესაბამება მაქსიმალური დასაშვები 
სიგრძის მილის წინააღმდეგობას ტერმინალის 
ნაკრების თითოეული ტიპისთვის.  ამ 
ინფორმაციის საფუძველზე ხორციელდება 
გამოთვლები, რომლებიც შესაძლებელს 
ხდის შემოწმდეს კვამლსარინი სისტემების 
სხვადასხვა კონფიგურაციების შემუშავების 
შესაძლებლობა.

1.8 დამონტაჟება შენობის გარეთ, 
ნაწილობრივ დაცულ ზონაში.

შენიშვნა: ნაწილობრივ დაცული ტერიტორია 
ნიშნავს ტერიტორიას, სადაც მოწყობილობა 
არ ხვდება ამინდის პირობების უშუალო 
ზემოქმედების ქვეშ (წვიმა, თოვლი, სეტყვა 
და ა.შ.).

• B ტიპის კონფიგურაცია, ღია ნაკვეთური და 
ფორსირებული გაწოვა.

ამ კონფიგურაციისთვის გამოყენებული 
უნდა იყოს სპეციალური ტერმინალი (შედის 
დასამონტაჟებელ შეწოვის ნაკრებში), რომელიც 
მოთავსდება ბოილერის ყველაზე შიდა ჭრილში. 
ჰაერის შეშვება ხდება პირდაპირ გარემოდან, 
სადაც დამონტაჟებულია ბოილერი და კვამლის 
გამობოლქვა სპეციალურ საკვამურში ან გარეთ.
ამ კონფიგურაციით ბოილერი განეკუთვნება 
B22 ტიპს.
ამ კონფიგურაციაში:
- ჰაერის შეშვება ხდება პირდაპირ გარემოდან, 

სადაც დამონტაჟებულია ბოილერი, და 
ფუნქციონირებს  მხოლოდ მუდმივად 
ვენტილირებად ოთახებში;

- კ ვ ა მ ლ ს ა რ ი ნ ი  უ ნ დ ა  მ ი უ ე რ თ დ ე ს 
ინდივიდუალურ მილს, ან ჰაერის გამოშვება 
უნდა მოხდეს პირდაპირ გარემოში.

აუცილებელია მოქმედი ტექნიკური ნორმების 
დაცვა.

გაზის საკვამურის გამყოფის რეგულირება. 
პირდაპირი შეწოვის კონფიგურაციის მქონე 
ბოილერის გამართული ფუნქციონირებისთვის 
საჭიროა გაზის საკვამურის საფარის რეგულირება 
შესაბამისი ცხრილების მიხედვით (ნახ. 1–11).

• დამცავი ხუფის დაყენება (ნახ. 1–8). მოხსენით 
ორი დამჭერი და შეუასადებები. ცენტრალურის 
მიმართ. გვერდითი ჭრილებიდან. დააფარეთ 
მარჯვენა შეწოვის ჭრილს შესაფერისი ფირფიტა 
და დაამაგრეთ მარცხენა მხარეს მოწოდებული 
ორი ხრახნით. დაამაგრეთ Ø 80 გამოსაბოლქვი 
მილტუჩი ბოილერის ცენტრალურ ჭრილზე, 
მიაქციეთ ყურადღება კომპლექტთან ერთად 
მოწოდებული შუასადების ჩასმას  და 
მოუჭირეთ მოწოდებული ორი ხრახნით. 
დააფარეთ ზედა ხუფი, დააფიქსირეთ 
მოწოდებული 4 ხრახნით, შესაბამისი 
შუასადებების გამოყენებით. 90° Ø 80 მუხლის 
მამალი ბოლო (გლუვი) ბოლომდე ჩასვით Ø 
80 მილტუჩის დედალ ყელში (ნაწიბურიანი 
შემჭიდროებით). ჩამოაცვით შუასადები, 
გაატარეთ მუხლის მთელ სიგრძეზე . 
დაამაგრეთ მეტალის ფურცლის ფირფიტით და 
მოუჭირეთ ნაკრებთან ერთად მოწოდებული 
მომჭერებით, დარწმუნდით, რომ დაჭერილია 
შუასადების 4–ვე ენა. ჩასვით გამოსაბოლქვი 
ტერმინალის მამალი (გლუვი) ბოლო 90° Ø 80 
მუხლის დედალ ბოლოში და დარწმუნდით, 
რომ შესაბამისი კედლის შემჭიდროების 
ფირფიტა დაყენებულია; ეს უზრუნველყოფს 
ნაკრების ელემენტების კონსტრუქციის შეკვრას 
და საჭირო შემჭიდროვებას.

• დამაგრძელებელი მილების შეერთება. 
იმისათვის, რომ დაამაგროთ კლემიანი 
დ ა მ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ე ლ ი  მ ი ლ ე ბ ი  კ ვ ა მ ლ ი ს 
გამოსაბოლქვი სისტემის სხვა ელემენტებზე, 
შ ე ა ს რ უ ლ ე თ  შ ე მ დ ე გ ი  მ ო ქ მ ე დ ე ბ ე ბ ი : 
ბოლომდე ჩასვით მილის ან მუხლის მამალი 
(გლუვი) ბოლო უკვე დამონტაჟებული 
ელემენტის დედალ ბოლოში (ნაწიბურიანი 
შემჭიდროებით) .  ეს  უზრუნველყოფს 
სათანადო შეკვრას და შემჭიდროვებას.

გამოსაბოლქვი მილის მაქსიმალური სიგრძე. 
გამოსაბოლქვი მილი (ჰორიზონტალური 
ან ვერტიკალური) შეიძლება დაგრძელდეს 
სწორ მონაკვეთად მაქსიმუმ 12 მ სიგრძეზე, 
იზოლირებული მილების გამოყენებით 
(ნახ. 1-28). კედლების გაციების შედეგად 
გამონაბოლქვი აირების  Ø  80  მილზე 
კ ო ნ დ ე ნ ც ი რ ე ბ ი ს  პ რ ო ბ ლ ე მ ი ს  თ ა ვ ი დ ა ნ 
ასარიდებლად, მილის (არაიზოლირებული) 
სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 5მ–ს.

პირდაპირი ვერტიკალური ტერმინალის 
გამოყენებით დამონტაჟების მაგალითი 
ნაწილობრივ დაცულ ტერიტორიაზე. თუ 
წვის პროდუქტების პირდაპირ გამოსაშვებად 
გამოიყენება ვერტიკალური ტერმინალი, 
ტერმინალსა და მის ზემოთ არსებულ ბალკონს 
შორის უნდა დატოვოთ, სულ მცირე, 300 მმ 
სივრცე. A + B სიმაღლე (ყოველთვის ზედა 
ბალკონის გათვალისწინებით), უნდა იყოს 2000 
მმ–ზე მეტი ან ტოლი. (ნახ. 1-10).

• კონფიგურაცია დამცავი ხუფის გარეშე (C 
ტიპის ბოილერი).

შეგიძლიათ არ მოხსნათ გვერდითი დამჭერები 
და დაამონტაჟოთ მოწყობილობა გარეთ, 
ნაწილობრივ დახურულ სივრცეში, დამცავი 
ხუფის გარეშე. მონტაჟი ხორციელდება Ø60/100 
და Ø80/125 კონცენტრული ჰორიზონტალური 
შ ე მ წ ო ვ ი  /  გ ა მ ო ს ა ბ ო ლ ქ ვ ი  ნ ა კ რ ე ბ ე ბ ი ს 
გამოყენებით. იხილეთ თავი, სადაც აღწერილია 
დახურულ შენობაში  დამონტაჟება .  ამ 
კონფიგურაციაში დამცავი ხუფის კომპლექტი 
უზრუნველყოფს ბოილერის დამატებით 
დაცულობას. იგი რეკომენდებულია, მაგრამ არ 
არის აუცილებელი.

IN
ST

A
LL

AT
EU

R
A

G
EN

T 
D

E 
M

A
IN

TE
N

A
N

C
E

U
TI

LI
SA

TE
U

R

1.7 SYSTÈMES DE FUMÉES IMMERGAS.
La Immergas fournit, séparément des chaudières, 
des solutions différentes pour l’installation des 
terminaux 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. 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 au contact ou proches des matériaux 
inflammables. De plus, ils ne doivent pas tra-
verser de bâtiments ou de murs en matériel 
inflammable.

Voir les paragraphes suivants pour la description 
détaillée des kits disponibles.

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 (Fig. 1-6).

• 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 adimensionnée. 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.

1.8 INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR 
DANS UN LIEU PARTIELLEMENT 
PROTÉGÉ.

N.B.: par lieu partiellement protégé, on sous-
entend un lieu où l’appareil n’est pas exposé 
directement à l’action des intempéries (pluie, 
neige, grêle, etc.).

• Configuration de type B à chambre ouverte 
et tirage forcé.

Dans cette configuration, il faut utiliser le ter-
minal adéquat (présent dans le kit d’aspiration 
pour l’installation en question) à placer sur 
l’orifice le plus interne de la chaudière (Fig. 
1-9). L’aspiration de l’air se fait directement par 
l’environnement où la chaudière est installée et 
l’évacuation des fumées dans la cheminée simple 
ou directement à l’extérieur.
Avec cette configuration, la chaudière est classée 
comme type B22.
Avec cette configuration:
- l’aspiration de l’air a lieu directement par le 

milieu où l’appareil est installé; celui-ci doit 
être installé et fonctionner seulement dans des 
locaux aérés en permanence;

- l’évacuation des fumées doit être branchée à une 
cheminée ou canalisée directement à l’extérieur.

Les normes techniques en vigueur doivent donc 
être respectées.

Réglage étrangleur de fumées. Pour un fonc-
tionnement correct de la chaudière en configu-
ration avec aspiration directe, il est nécessaire de 
régler l’étrangleur de fumées selon ce qui est indi-
qué dans les tableaux correspondants (Fig. 1-11).

• Montage du kit de couverture (Fig. 1-8). 
Démonter des trous latéraux par rapport à 
celui central les deux bouchons et les joints, 
puis couvrir le trou d’aspiration droit avec la 
plaque appropriée en la fixant sur le côté gauche 
avec les 2 vis fournies. Installer la bride Ø80 
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 4 vis 
présentes dans le kit en interposant les joints 
correspondants. Raccorder le coude 90° Ø80 
avec le côté mâle (lisse), sur le côté femelle (avec 
joints à lèvre) de la bride Ø80 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° 

Ø80, en s’assurant d’avoir déjà inséré la rosace 
correspondante, de cette façon on obtiendra 
l’étanchéité et la jonction des éléments qui 
composent le kit.

• Jonction à branchement de tuyaux rallonges. 
Pour installer d’éventuelles rallonges à branche-
ment avec les autres éléments du tuyau d’éva-
cuation des fumées, il faut opérer de la façon 
suivante: Raccorder le tuyau ou le coude 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.

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. 1-28). 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 Ø80 
normal (non isolé) à 5 mètres seulement.

Exemple d’installation avec un terminal 
vertical direct dans un endroit partiellement 
protégé. En utilisant le terminal vertical pour 
l’évacuation directe des produits de la combus-
tion, il est nécessaire de respecter la distance 
minimum de 300 mm du balcon sus-jacent. La 
valeur A + B (toujours par rapport à un balcon 
sus-jacent), doit être égale ou supérieure à 2000 
mm (Fig. 1-10).

• Configuration sans kit couverture (chaudière 
type C).

En laissant les bouchons latéraux montés, il est 
possible d’installer l’appareil à l’extérieur, dans 
un lieu partiellement protégé, sans le kit de 
couverture. L’installation s’effectue en utilisant 
les kits d’aspiration / d’évacuation horizontaux 
concentriques Ø60/100 et Ø80/125 pour lesquels 
on renvoie au paragraphe correspondant à l’ins-
tallation pour intérieur. Dans cette configuration, 
le Kit de couverture supérieure qui garantit une 
protection supplémentaire à la chaudière est 
recommandable mais pas obligatoire.
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1.7 IMMERGAS FLUE SYSTEMS.
Immergas supplies various solutions separately 
from the boiler regarding the installation of air 
intake terminals and flue extraction, which are 
fundamental for boiler operation.

Important: The boiler must only be installed 
together with an original Immergas air intake 
and flue gas exhaust system. 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.

See following paragraphs for the detailed descrip-
tion of the kits available.

Positioning of double lip seals. For correct 
positioning of lip seals on elbows and extensions, 
follow the direction of assembly given in figure 
(Fig. 1-6).

• Resistance factors and equivalent lengths. Each 
flue extraction system component has a Resi-
stance 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 or the 
actual dimensions. It is, however, conditioned 
by the temperature of the fluids that pass throu-
gh the pipe and therefore varies according to 
applications 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, obtained 
from the ration between the relative Resistance 
Factors. All boilers have an experimentally obtaina-
ble 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 enables calculations to be 
made in order to verify the possibility of various 
configurations of flue extraction systems.

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 fan 
assisted.

The relevant terminal must be used for this 
configuration (present in the intake kit for the 
installation in question), which must be placed 
on the central hole of the boiler (Fig. 1-9). Air 
intake takes place directly from the environment 
in which the boiler is installed and flue exhaust 
in individual flue or to the outside.
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 boiler is installed and 
only functions in permanently ventilated 
rooms;

- the flue exhaust must be connected to its own 
individual flue or channelled directly into the 
external atmosphere.

The technical regulations in force must be 
respected.

Flue gas separator adjustment. For correct 
functioning of the boiler in configuration with 
direct intake it is necessary to regulate the flue 
gas shutter according to that stated in the relative 
tables (Fig. 1-11).

• Cover kit assembly (Fig. 1-8). Remove the 
two plugs and the gaskets present from the two 
lateral holes with respect to the central one. Now 
cover the right intake hole using the relevant 
plate, fixing it onto the left side using the two 
supplied screws. 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 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.
• Coupling of extension pipes. To install push-

fitting extensions with other elements of the 
flue extraction elements assembly, proceed as 
follows: Install the pipe or elbow with the male 
side (smooth) in the female section (with lip 
seal) to the stop on the previously installed 
element. This will ensure sealing efficiency of 
the coupling.

Max. length of exhaust duct. The flue pipe 
(vertical or horizontal) can be extended to a 
max. length of 12 m straight route, using insulated 
pipes (Fig. 1-28). 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.

Example of installation with direct vertical 
terminal in partially protected location. When 
the vertical terminal for direct discharge of com-
bustion products is used, a minimum gap of 300 
mm must be left between the terminal and the 
balcony above. The height A + B (always with 
respect to the balcony above), must be equal to 
or greater than 2000 mm. (Fig. 1-10).

• Configuration without cover kit (boiler 
type C).

By leaving the side plugs fitted, it is possible to 
install the appliance externally, in partially co-
vered places, without the cover kit. Installation 
takes place using the Ø  60/100 and Ø  80/125 
concentric horizontal intake/ exhaust kits. Refer 
to the paragraph relative to indoor installation. 
In this configuration the top cover kit guarantees 
additional protection for the boiler. It is recom-
mended but not compulsory.
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1.7 IMMERGAS BACA SISTEMLƏRI.
Immergas kombi qazanının işi üçün fundamental 
olan hava girişi terminalları və baca çıxışlarının 
quraşdırılması ilə bağlı ayrı-ayrı həll yolları 
təmin edir.

Mühüm qeyd: Kombi qazanı ancaq İmmergas 
hava qəbulu və işlənmiş qaz çıxışı sistemi ilə 
təchiz edilməlidir. Bu sistem eyniləşdirmə 
nişanı və xüsusi fərqləndirici nişanla müəyyən 
edilə bilər: "kondensasiya kombi 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.

Mövcud dəstlərin təsviri üçün aşağıdakı bəndlərə 
müraciət edin

İkili manjetlərin yerləşdirilməsi. Dirsək 
və uzadıcılarda çıxıntılı kipkəclərin düzgün 
yerləşdirilməsi üçün şəkildə verilmiş yığma 
istiqamətinə əməl edin (Şəkil 1-6).

• Müqavimət amilləri və ekvivalent uzunluqlar. 
Hər bir işlənmiş qazı sorma sisteminin 
elementində eksperimental  s ınaqlara 
əsaslanmış və aşağıdakı cədvəldə verilmiş 
Müqavimət Əmsalı var. Ayrı-ayrı elementlərin 
müqavimət əmsalı onların quraşdırıldığı kombi 
qazanının növündən və ya faktiki ölçülərdən 
asılı deyil. Borulardan keçən bacalardakı 
tenperaturla şərtləşdirilməsinə baxmayaraq 
hava girişi və ya baca çıxışından asılı olaraq 
dəyişir. Hər bir ayrılıqda götürülmüş elementdə 
eyni daimetrli borunun müəyyən uzunluğuna 
uyğun gələn müqavimət olur; bu, ekvivalent 
uzunluq adlanan kəmiyyət nisbi Müqavimət 
Əmsalları arsaında nisbətdən əldə edilir. Bütün 
kombi qazanlarında eksperimental üsulla 
əldə edilə bilən 100-ə bərabər maksimum 
Müqavimət Əmsalı ola bilər. Yol verilən 
maksimum Müqavimət Əmsalı Ucluq Dəstinin 
hər bir növü üçün maksimum yol verilən 
boru uzunluğunda rast gəlinən müqavimətə 
uyğun gəlir. Bu məlumat hesablamaların 
müxtəlif baca çıxışı sistem konfiqurasiyalarının 
mümkünlüyünü təsdiq etmək imkanı verir.

1.8 YARIMÇIQ 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 kamera və 
ventilyatorla yardım edilən.

Bu konfiqurasiya üçün kombi qazanının mərkəzi 
dəliyinə yerləşdirilən müvafiq ucluqdan istifadə 
edilməlidir (sözügedən quraşdırma üçün giriş 
dəstində olur) (Şəkil 1-9) Hava qəbulu birbaşa 
kombi qazanının quraşdırıldığı mühitdə baş 
verir və işlənmiş qaz fərdi bacaya və ya xaricə 
çıxarılır.
Bu konfiqurasiyada kombi qazanı B22 növü kimi 
götürülür.
Bu konfiqurasiya ilə:
- hava girişi  birbaşa kombi qazanının 

quraşdırıldığı ətraf mühitdən və yalnız daimi 
havalandırılan otaqdakı xassələrdən başlayır;

- baca çıxışı fərdi bacasına birləşdirilməli və ya 
birbaşa xarici atmosferə qoşulmalıdır.

Qüvvədə olan texniki qaydalar tətbiq edilməlidir.

Dəm qazı separatorunun tənzimlənməsi 
Kombi qazanının birbaşa hava qəbulu 
konfiqurasiyasında düzgün işləməsi üçün 
dəm qazı ekranını müvafiq cədvəllərə uyğun 
tənzimləmək lazımdır (Şəkil 1-11).

• Örtük dəsti (Şəkil 1-8). Mərkəzi dəliyə 
münasibətdə iki yan lülədə olan iki tıxacı 
və kipkəcləri çıxarın. İndi müvafiq lövhədən 
istifadə edərək sağ qəbul dəliyini örtün və iki 
təchiz edilmiş vintlə onu sol tərəfə bərkidin. 
Bu kombi qazanının mərkəzi dəliyində Ø 80 
çıxış cinahı quraşdırın və bu zaman dəstələ 
dəstəklənən ara qatı daxil edin və vintlərlə 
sıxın. Yuxarı örtüyü quraşdırın və ara qatları 
yerləşdirərək dəstdə təmin edilmiş 4 vintlə 
sıxın. 90° Ø 80 bəndi Ø 80 cihazlb əhatə 
edən sonluğunda (möhürlə) əhatə edilən 
sonluqla birləşdirin (yumşaq). Ara qatın bənd 
boyu hərəkətini təmin edin. Şəbəkəşəkilli 
polad plitədən istifadə edərək onu sıxın və 
dəstdə olan kəmərlərlə dartaraq 4 ara qatın 
bərkidildiyindən əmin olun. Çıxış terminalının 
əhatə edilən sonluğunu (yumşaq) 90° Ø 80 
bəndinin əhatə edən sonluğa daxil edin və 
müvafiq divar möhürləmə plitəsinin artıq 
daxil edildiyindən əmin olun; bu elementlərin 
tutulması və qoşulmasını təmin edəcəkdir.

• Çıxış borularının birləşdirilməsi. Basmaqla 
quraşdırma uzadıcılarını işlənmiş qazın çıxış 
elementlərinə quraşdırmaq üçün aşağıdakıları 
yerinə yetirin: Boru və ya əyrini əhatə edən 
tərəfdə (möhürlə) əhatə edilən tərəflə (yumşaq) 
birləşdirin və əvvəlcədən quraşdırılmış 
elementin sonuna çatdırın. Bu birləşmənin 
səmərəli şəkildə möhürlənməsini təmin 
edəcəkdir.

Çıxış borusunun maksimum uzunluğu 
İşlənmiç qaz borusu (şaquli və ya üfüqi) 
quraşdırılmış borulardan istifadə edərəl 
maksimum 12 metrə qədər uzadıla bilər 
(Şəkil 1-28). Dəm qazının divardan soyuması 
nəticəsində Ø 80 işlənmiş hava borusunda dəm 
qazı kondensatının yaranması probleminin 
qarşısını almaq üçün, borunun (izolə edilməmiş) 
uzunluğunu 5m ilə məhdudlaşdırmaq lazımdır 

Qismən mühafizə olunan yerdə birbaşa şaquli 
terminalla təcridedilmə nümunəsi. Yanma 
məhsullarının birbaşa boşaldılması üçün şaquli 
terminal istifadə edildikdə, terminal və eyvan 
arasında minimum 300 mm ara saxlamaq 
lazımdır. A+B hündürlüyü (həmişə yuxarıdakı 
eyvanla münasibətdə) 2000 mm-ə bərabər və ya 
ondan artıq olmalıdır (Şəkil 1-10)

• Örtük dəsti olmayan konfiqurasiya (C növlü 
kombi qazanı)

San tıxacları birləşmiş saxlamaqla cihazı 
xaricdə, qismətn qapağı ərazidə quraşdırmaq 
mümkündür. Quraşdırma Ø 60/100 və Ø 80/125 
konsentrik üfüqi giriş/çıxış dəstlərin istifadəsi 
ilə həyata keçirilir. Daxili quraşdırma ilə bağlı 
paraqrafa baxın. Bu konfiqurasiyada üst örtük 
dəsti kombi qazanı üçün əlavə mühafizəni təmin 
edir. Bu məsləhət görülür, lakin məcbur deyil.
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IMMERGAS 7.1  أنظمة مداخن
تقدم رشكة IMMERGAS، بشكل منفصل عن الغاليات، حلوالً مختلفة 

ومتعددة لرتكيب قنوات وممرات لشفط الهواء وعوادم االحرتاق التي من 

دونها ال ميكن أن تعمل الغاليات.

 IMMERGAS انتبه: يجب تركيب الغالية فقط يف حالة وجود جهاز

أصيل لشفط الهواء وللتخلص من األدخنة والعوادم. ميكن التعرف عىل نظم 

املالحظة  تحمل  ومعروفة  متميزة  تجارية  عالمة  طريق  عن  هذه  املداخن 

التالية: “غري مخصصة لالستخدام مع الغاليات ذات التكثيف”.

ال يجب أن تكون أنابيب شفط األدخنة والعوادم مالصقة ملواد قابلة لالشتعال 
أو موجودة بالقرب منها كام يجب أال تكون أيضاً متر بأماكن أو مباين أو 

حوائط بهام مواد قابلة لالشتعال.

انظر الفقرات التالية ملعرفة الوصف التفصييل ملجموعات الشفط املتاحة.

تركيب الحشوات مزدوجة الحواف. للرتكيب الصحيح لحشوات ذات الحواف 

عىل األكواع ووصالت التطويل، يرجى إتباع اتجاه الرتكيب )شكل 6-1(. 

عوامل املقاومة واألطوال املعادلة. كل مكّون من مكونات نظم املداخن له 

واملوجودة  التجريبية  التحديدية  التجارب  خالل  من  يستنتج  مقاومة  عامل 

يف الجدول التايل. يعتمد عامل املقاومة الخاص بكل مكون عىل حدة عىل 
نوعية الغالية التي يتم تركيبه عليها كام انه ميثل بُعد متغري. فهو عىل العكس 

مرشوط ومرتبط بدرجة حرارة السوائل التي متر داخل األنابيب وبالتايل يتنوع 

مع تنوع التشغيل يف عملية شفط الهواء والتخلص من عوادم االحرتاق. لكل 

مكّون عىل حدة مقاومة تتناسب والطول املرتي ألنبوب له نفس القطر؛ وهذا 

الطول املتناسب املذكور سلفاً ميكن استنتاجه من العالقة بني عوامل املقاومة 

املتعلقة بذلك. كل الغاليات لها عامل مقاومة قصوى ميكن التوصل إىل مقداره 

عرب التجريب حيث انه مساوي ل100. عامل املقاومة القصوى الذي ميكن 

يف  لها  التعرض  ميكن  التي  املقاومة  مع  ويتساوى  يتناسب  الذي  هو  قبوله 

أقىص درجة طول ممكنه ميكن قبولها ألنابيب كل نوع من أنواع املجموعة 

الحرارية. مجموع هذه املعلومات يسمح بالقيام بعمل الحسابات األزمة للتأكد 

من إمكانية القيام بكل عمليات الضبط واإلعداد املتنوعة لنظم املداخن.

8.1  الرتكيب يف الخارج يف مكان محمي جزئياً. 
مالحظة هامة: يقصد باملكان املحمي جزئياً ذلك املكان غري املعرض بشكل 

مبارش للتأثّر بالعوامل األحوال الجوية )املطر والثلج والعواصف ...الخ(

•  عملية الضبط فئة B ذات الغرفة املفتوحة والشفط القرسى.
يف عملية الضبط هذه يلزم استخدام املمر الخاص )املوجود يف مجموعة الشفط 
للرتكيب هذا( ليتم وضعه عىل الفتحة الداخلية للغالية )شكل رقم 9-1(.

 تتم عملية شفط الهواء بشكل مبارش من املكان الذي تم فيه تركيب الغالية 
كام يتم أيضا شفط عوادم االحرتاق داخل مدخنة فردية أو مبارشة إىل الخارج.

.B22 عند ضبط الغالية عىل هذه الحالة يتم تصنيفها بأنها من نوعية

مع هذا الضبط:

-  يتم شفط الهواء مبارشة من األماكن التي تم تركيب الغالية فيها والتي 
يجب تركيبها وتشغيلها فقط يف أماكن مهوية دامئًا؛

بهام  أو  مفردة  مبدخنة  االحرتاق  عوادم  من  التخلص  أنبوب  ربط  -  يجب 
وصالت مبارشة إىل الخارج.

يجب هنا احرتام كل القواعد الفنية املعمول بها يف هذا الشأن.

ضبط منظِّم عوادم االحرتاق لضامن تشغيل الغالية يف منط الشفط املبارش 

يجب ضبط منظِّم عوادم االحرتاق املوجود عىل فتحة سحب الهواء \ عوادم 

االحرتاق )شكل 11-1(.

والحشوات  السدادتني  بفك  قم   .)8-1 )شكل  التغطية  مجموعة  تركيب 

املوجودة عىل الفتحات الجانبية وحتى الفتحة املركزية، بعد ذلك قم بتغطية 

فتحة الشفط اليرسى بالصفيحة املخصصة لذلك بتثبيتها عىل الجانب األمين 

الخاصة   80 بقطر  التوصيل  شفة  برتكيب  قم  املزودين.  الربغيني  بواسطة 

بترصيف العوادم عىل الفتحة الداخلية للغالية مع إدخال الحشوة املوجودة 

يف املجموعة و ربط الرباغي التي تأىت معها. قم برتكيب الغطاء العلوي عن 
طريق تثبيت األربعة براغي املوجودة يف املجموعة مع إدخال والحشوات 

الخاصة. قم بإدخال الكوع قطر 80 ذو ال 90 درجة من الناحية الذكر 

)الجانب الناعم(، يف الناحية األنثى )ذات الحشوات التي بها حافة( الخاصة 
بشفة توصيل قطر 80 حتى الوصول بها إىل درجة االلتصاق الكامل، ثم قم 

بإدخال الحشوة مع جعله موضوعاً عىل طول الكوع ومع تثبيت هذا الحشوة 

باستخدام الصفيحة املعدنية والشد باستخدام مشبك ومشد الضم والربط 

املوجود يف املجموعة مع االنتباه إىل تثبيت النتوءات األربعة للحشوة. قم 

بإدخال أنبوبة ترصيف العوادم من ناحيتها الذكر )الناعم(، يف 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 العنارص 

التي تتكون منها املجموعة.

•  التوصيل واملزاوجة بتعشيق األنابيب بوصالت التطويل. يف حالة استخدام 
وصالت تطويل ليتم تركيبها وتعشيقها مع املكونات األخرى لنظام املدخنة، 

يلزم العمل بالشكل التايل: قم بإدخال األنبوب أو الكوع من الناحية الذكر 

)الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى )مع الحشوات ذات الحافة( للعنرص 
الذي تم تركيبه يف السابق حتى يتم االلتصاق الكامل بينهام وبهذه الطريقة 

تحدث عملية التثبيت والوصل بني املكونات بالشكل الصحيح.

أنبوب  تطويل  ميكن  االحرتاق.  عوادم  ترصيف  ألنبوب  ممكن  طول  أقىص 

ترصيف عوادم االحرتاق )سواء يف الوضع العمودي أو الوضع األفقي( حتى 

مسافة 12 مرتاً مستقيامً عىل التوايل كحد أقىص باستخدام أنابيب معزولة 

)الشكل 1-28(. لتجنب مشاطل تكثف األدخنة نتيجة تربيدها عرب الحائط، 
يجب أن يكون طول أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق العادي قطر 80 )الغري 

معزول( فقط عىل طول 5 أمتار فقط.

يف  جزئياً.  محمي  مكان  يف  مستقيم  عمودي  ممر  باستخدام  للرتكيب  مثال 

حالة استخدام ممر عمودي للحصول عىل ترصيف لعوادم االحرتاق بشكل 

بني  الفاصلة  للمسافة  األدىن  الحد  احرتام  الرضوري  من  يصبح  فإنه  مبارش، 

منفذ ترصيف العوادم  وبني الحافة املوجودة يف األعىل وهى 300 مليمرت. 

النسب القياسية بني A+B التي يتم تحديدها طبقاً ملكان الحافة املوجودة 

يف األعىل يجب أن تكون مساوية أو أكرب من 2000 مليمرت )شكل 11-1(.
.)C الرتكيب بدون مجموعة التغطية )الغالية نوعية •

يف حالة ترك األغطية الجانبية، فإنه من املمكن تركيب الجهاز يف الخارج يف 
الرتكيب  عملية  تتم  التغطية.  مجموعة  استخدام  دون  جزئياً  محمي  مكان 

متحدة  األفقية  االحرتاق  عوادم  من  الشفط\التخلص  مجموعات  باستخدام 

املركز بقطر 60\100 و 80\125 التي سنؤجل الحديث عنها إىل الفقرة 

باستخدام  يوىص  الضبط  من  النوع  هذا  يف  الداخل.  يف  بالرتكيب  املتعلقة 

مجموعة التغطية العلوية التي تضمن توفري حامية إضافية للغالية حتى وإن 

كانت غري إجبارية االستخدام.

تركيب حاجز الفصل و التقسيم. من أجل ضامن عمل الغالية بالشكل الصحيح 

عند ضبطها عىل وضعية الشفط املبارش، يجب تركيب حاجز فصل عىل مخرج 

غرفة االحرتاق املغلقة و قبل أنبوب شفط العوادم )شكل 1-11(. يتم اختيار 

حاجز املفصل املناسب مبوجب األنبوب وأقىص امتداد له: يتم حساب هذه 

القياسات مبوجب هذا الجدول:

مالحظة هامة: يتم تزويد حواجز الفصل مع الغالية. 

يجب  وجه،  أفضل  عىل  الغالية  تعمل  ليك  للفواصل.  الفصل  حاجز  تركيب 

تركيب حاجز فصل بقطر 47 قبل أنبوب الشفط )شكل 1 ـ 12(. يتم 

اختيار حاجز املفصل املناسب مبوجب األنبوب وأقىص امتداد له: يتم حساب 

هذه القياسات مبوجب هذا الجدول.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВИКИДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОКРТИТТЯ 
ТЕРМІНАЛУ 
ВСМОКТУВАННЯ

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла вимагає регулювання 
димової заслінки, яка знаходиться на штуцері 
забору повітря / відведення димів (мал. 1-11).
Для регулювання необхідно розгвинтити 
пе р ед н і й  о бмеж у в а л ь н и й  г в и н т  т а 
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регулювання, затягніть гвинт, щоб закріпити 
заслінку. Належне регулювання виконується 
відповідно до типу трубопроводу та його 
довжини: такий розрахунок можна зробити 
за допомогою таблиць, які наводяться нижче.

Встановлення діафрагми на всмоктуванні 
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діафрагму на всмоктувальному отворі 
закритої камери перед трубопроводом для 
забору повітря (мал. 1-12). Правильний 
вибір діафрагми залежить від типу труби та 
її максимальної довжини: такий розрахунок 
можна зробити за допомогою таблиць, які 
наводяться нижче:
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 1шт  Кругла кільцева прокладка

ДІАФРАГМА (МЕМБРАНА)

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВИКИДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОКРТИТТЯ 
ТЕРМІНАЛУ 
ВСМОКТУВАННЯ

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла вимагає регулювання 
димової заслінки, яка знаходиться на штуцері 
забору повітря / відведення димів (мал. 1-11).
Для регулювання необхідно розгвинтити 
пе р ед н і й  о бмеж у в а л ь н и й  г в и н т  т а 
пересунути індикатор зі шкалою у правильне 
положення, щоб його значення зістикувалося 
з горизонтальною відміткою. Завершивши 
регулювання, затягніть гвинт, щоб закріпити 
заслінку. Належне регулювання виконується 
відповідно до типу трубопроводу та його 
довжини: такий розрахунок можна зробити 
за допомогою таблиць, які наводяться нижче.

Встановлення діафрагми на всмоктуванні 
повітря. Для справної роботи котла з 
комплектом роздільників Ø 80 і відвідною 
трубою довжиною > 1 м необхідно установити 
діафрагму на всмоктувальному отворі 
закритої камери перед трубопроводом для 
забору повітря (мал. 1-12). Правильний 
вибір діафрагми залежить від типу труби та 
її максимальної довжини: такий розрахунок 
можна зробити за допомогою таблиць, які 
наводяться нижче:

П р и м і т к а :  д і а ф р а г м и  с т а н д а р т н о 
постачаються разом з котлом.

Комплект кришки містить:
 1шт  Термоформована кришка
 1шт  Пластина для блокування 

ущільнення
 1шт  Ущільнення
 1шт  Хомут для стискування 

ущільнення
 1шт  Плитау для покриття 

отвору для всмоктування 
повітря

Комплект терміналу містить:
 1шт  Ущільнення
 1шт  Фланець Ø 80 для 

відведення димових газів
 1шт  Коліно 90° Ø 80
 1шт  Труба Ø 80 для відведення 

димових газів 
 1шт  Кругла кільцева прокладка

ДІАФРАГМА (МЕМБРАНА)

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВИКИДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОКРТИТТЯ 
ТЕРМІНАЛУ 
ВСМОКТУВАННЯ

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла вимагає регулювання 
димової заслінки, яка знаходиться на штуцері 
забору повітря / відведення димів (мал. 1-11).
Для регулювання необхідно розгвинтити 
пе р ед н і й  о бмеж у в а л ь н и й  г в и н т  т а 
пересунути індикатор зі шкалою у правильне 
положення, щоб його значення зістикувалося 
з горизонтальною відміткою. Завершивши 
регулювання, затягніть гвинт, щоб закріпити 
заслінку. Належне регулювання виконується 
відповідно до типу трубопроводу та його 
довжини: такий розрахунок можна зробити 
за допомогою таблиць, які наводяться нижче.

Встановлення діафрагми на всмоктуванні 
повітря. Для справної роботи котла з 
комплектом роздільників Ø 80 і відвідною 
трубою довжиною > 1 м необхідно установити 
діафрагму на всмоктувальному отворі 
закритої камери перед трубопроводом для 
забору повітря (мал. 1-12). Правильний 
вибір діафрагми залежить від типу труби та 
її максимальної довжини: такий розрахунок 
можна зробити за допомогою таблиць, які 
наводяться нижче:

П р и м і т к а :  д і а ф р а г м и  с т а н д а р т н о 
постачаються разом з котлом.

Комплект кришки містить:
 1шт  Термоформована кришка
 1шт  Пластина для блокування 

ущільнення
 1шт  Ущільнення
 1шт  Хомут для стискування 

ущільнення
 1шт  Плитау для покриття 

отвору для всмоктування 
повітря

Комплект терміналу містить:
 1шт  Ущільнення
 1шт  Фланець Ø 80 для 

відведення димових газів
 1шт  Коліно 90° Ø 80
 1шт  Труба Ø 80 для відведення 

димових газів 
 1шт  Кругла кільцева прокладка

ДІАФРАГМА (МЕМБРАНА)

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВИКИДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОКРТИТТЯ 
ТЕРМІНАЛУ 
ВСМОКТУВАННЯ

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла вимагає регулювання 
димової заслінки, яка знаходиться на штуцері 
забору повітря / відведення димів (мал. 1-11).
Для регулювання необхідно розгвинтити 
пе р ед н і й  о бмеж у в а л ь н и й  г в и н т  т а 
пересунути індикатор зі шкалою у правильне 
положення, щоб його значення зістикувалося 
з горизонтальною відміткою. Завершивши 
регулювання, затягніть гвинт, щоб закріпити 
заслінку. Належне регулювання виконується 
відповідно до типу трубопроводу та його 
довжини: такий розрахунок можна зробити 
за допомогою таблиць, які наводяться нижче.

Встановлення діафрагми на всмоктуванні 
повітря. Для справної роботи котла з 
комплектом роздільників Ø 80 і відвідною 
трубою довжиною > 1 м необхідно установити 
діафрагму на всмоктувальному отворі 
закритої камери перед трубопроводом для 
забору повітря (мал. 1-12). Правильний 
вибір діафрагми залежить від типу труби та 
її максимальної довжини: такий розрахунок 
можна зробити за допомогою таблиць, які 
наводяться нижче:

П р и м і т к а :  д і а ф р а г м и  с т а н д а р т н о 
постачаються разом з котлом.

Комплект кришки містить:
 1шт  Термоформована кришка
 1шт  Пластина для блокування 

ущільнення
 1шт  Ущільнення
 1шт  Хомут для стискування 

ущільнення
 1шт  Плитау для покриття 

отвору для всмоктування 
повітря

Комплект терміналу містить:
 1шт  Ущільнення
 1шт  Фланець Ø 80 для 

відведення димових газів
 1шт  Коліно 90° Ø 80
 1шт  Труба Ø 80 для відведення 

димових газів 
 1шт  Кругла кільцева прокладка

ДІАФРАГМА (МЕМБРАНА)

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВИКИДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОКРТИТТЯ 
ТЕРМІНАЛУ 
ВСМОКТУВАННЯ

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла вимагає регулювання 
димової заслінки, яка знаходиться на штуцері 
забору повітря / відведення димів (мал. 1-11).
Для регулювання необхідно розгвинтити 
пе р ед н і й  о бмеж у в а л ь н и й  г в и н т  т а 
пересунути індикатор зі шкалою у правильне 
положення, щоб його значення зістикувалося 
з горизонтальною відміткою. Завершивши 
регулювання, затягніть гвинт, щоб закріпити 
заслінку. Належне регулювання виконується 
відповідно до типу трубопроводу та його 
довжини: такий розрахунок можна зробити 
за допомогою таблиць, які наводяться нижче.

Встановлення діафрагми на всмоктуванні 
повітря. Для справної роботи котла з 
комплектом роздільників Ø 80 і відвідною 
трубою довжиною > 1 м необхідно установити 
діафрагму на всмоктувальному отворі 
закритої камери перед трубопроводом для 
забору повітря (мал. 1-12). Правильний 
вибір діафрагми залежить від типу труби та 
її максимальної довжини: такий розрахунок 
можна зробити за допомогою таблиць, які 
наводяться нижче:

П р и м і т к а :  д і а ф р а г м и  с т а н д а р т н о 
постачаються разом з котлом.

Комплект кришки містить:
 1шт  Термоформована кришка
 1шт  Пластина для блокування 

ущільнення
 1шт  Ущільнення
 1шт  Хомут для стискування 

ущільнення
 1шт  Плитау для покриття 

отвору для всмоктування 
повітря

Комплект терміналу містить:
 1шт  Ущільнення
 1шт  Фланець Ø 80 для 

відведення димових газів
 1шт  Коліно 90° Ø 80
 1шт  Труба Ø 80 для відведення 

димових газів 
 1шт  Кругла кільцева прокладка

ДІАФРАГМА (МЕМБРАНА)

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
ВИКИДУ ДИМОВИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРУ

КОМПЛЕКТ ПОКРТИТТЯ 
ТЕРМІНАЛУ 
ВСМОКТУВАННЯ

Регулювання заслінки для димових газів. 
Справна робота котла вимагає регулювання 
димової заслінки, яка знаходиться на штуцері 
забору повітря / відведення димів (мал. 1-11).
Для регулювання необхідно розгвинтити 
пе р ед н і й  о бмеж у в а л ь н и й  г в и н т  т а 
пересунути індикатор зі шкалою у правильне 
положення, щоб його значення зістикувалося 
з горизонтальною відміткою. Завершивши 
регулювання, затягніть гвинт, щоб закріпити 
заслінку. Належне регулювання виконується 
відповідно до типу трубопроводу та його 
довжини: такий розрахунок можна зробити 
за допомогою таблиць, які наводяться нижче.

Встановлення діафрагми на всмоктуванні 
повітря. Для справної роботи котла з 
комплектом роздільників Ø 80 і відвідною 
трубою довжиною > 1 м необхідно установити 
діафрагму на всмоктувальному отворі 
закритої камери перед трубопроводом для 
забору повітря (мал. 1-12). Правильний 
вибір діафрагми залежить від типу труби та 
її максимальної довжини: такий розрахунок 
можна зробити за допомогою таблиць, які 
наводяться нижче:

П р и м і т к а :  д і а ф р а г м и  с т а н д а р т н о 
постачаються разом з котлом.

Комплект кришки містить:
 1шт  Термоформована кришка
 1шт  Пластина для блокування 

ущільнення
 1шт  Ущільнення
 1шт  Хомут для стискування 

ущільнення
 1шт  Плитау для покриття 

отвору для всмоктування 
повітря

Комплект терміналу містить:
 1шт  Ущільнення
 1шт  Фланець Ø 80 для 

відведення димових газів
 1шт  Коліно 90° Ø 80
 1шт  Труба Ø 80 для відведення 

димових газів 
 1шт  Кругла кільцева прокладка

ДІАФРАГМА (МЕМБРАНА)

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

BA
K

IM
 P

ER
SO

N
EL

İ
K

U
LL

A
N

IC
I

DİYAFRAM

DOĞRUDAN TAHLİYE 
DİKEY TERMİNAL SETİ

ASPİRASYON 
KAPAĞI SETİ

Duman kapağı ayarı. Kombinin doğru çalışması 
için hava / duman çekme kanalı üzerinde bu-
lunan duman kapağını ayarlamak gereklidir 
(Şek. 1-11).
Ayarlama ön sabitleme vidaları sökülerek ve ka-
demeli gösterge doğru pozisyonuna, kendi değeri 
yatay referans üzerine getirilerek yapılır. Ayar 
yapıldıktan sonra kapağı sabitlemek için vidaları 
sıkıştırın. Uygun ayar kanal türü ile bunların aza-
mi uzunlukları baz alınarak yapılır: bu hesaplama 
aşağıdaki tablolardan yararlanılarak yapılabilir.

Aspirasyon diyafram kurulumu. Ø 80 ayırıcılar 
seti ve > 1 mt uzunluğa sahip tahliye ile kombinin 
doğru çalışması için hermetik haznenin aspi-
rasyon deliği üzerine ve tahliye borusundan önce 
bir diafram yerleştirilmesi gerekir (Şek. 1-12). 
Uygun diyafram seçiminde kanal bağlantıları 
ile bunların azami uzunluklarının göz önüne 
alınması gerekmektedir: bu hesaplama aşağıdaki 
tablolardan yararlanılarak yapılabilir:

Not: diyaframlar seride kombi ile birlikte su-
nulurlar.

Kapak kitinin kapsamı:
 N° 1 Termoformat kapak
 N° 1 Conta blok plağı
 N° 1 Conta
 N° 1 Conta sıkma şeritleri
 N° 1 Aspirasyon deliği kapama 

plağı

Terminal kitinin kapsamı:
 N° 1 Conta
 N° 1 Ø 80 tahliye flanşı
 N° 1 Köşe 90° Ø 80
 N° 1 Ø 80 Tahliye borusu 
 N° 1 Pul
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DIAFRAGMA

KIT TERMINAL VERTICAL 
PARA DESCARGA DIRECTA

KIT DE COBERTURA 
DE ASPIRACIÓN

El kit de cubierta contiene:
 N° 1 Cubierta termoformada
 N° 1 Placa para sujeción de la junta
 N° 1 Junta
 N° 1 Abrazadera para sujeción de 

junta
 N° 1 Plancha de cobertura del 
   agujero de aspiración

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

Ajuste del regulador de paso de humos. Para 
que la caldera funcione correctamente es necesa-
rio ajustar el regulador de paso de humos situado 
en la toma de aire / humos (Fig. 1-11).
El ajuste se lleva a cabo desenroscando el tornillo 
frontal de fijación y colocando el indicador gra-
duado en posición correcta, alineando su valor 
con la referencia horizontal. Una vez realizado 
el ajuste apriete el tornillo para fijar el regulador 
de paso. El ajuste debe tener en cuenta el tipo de 
conducto y su longitud: dicho cálculo se puede 
realizar utilizando las tablas apropiadas.

Instalación del diafragma de aspiración. Para 
un funcionamiento correcto de la caldera con los 
kit separadores de Ø 80 y descarga con longitud 
de > 1 m es necesario instalar un diafragma en 
el agujero de aspiración de la cámara estanca y 
antes del conducto de aspiración (Fig. 1-12). La 
elección del diafragma adecuado debe tener en 
cuenta el tipo de conducto y su longitud máxima: 
dicho cálculo puede ser efectuado utilizando las 
tablas siguientes:

Nota: los diafragmas se entregan de serie junto 
con la caldera.
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Регулирование дымовой заслонки. Для 
нормальной работы бойлера необходимо 
настроить дымовую заслонку на впускном 
отверстии воздуха / дыма (Илл. 1-11).
Чтобы выполнить настройку необходимо 
отвинтить передний стопорный винт 
и сместить калиброванный указатель в 
правильно е положение.  Ус т ановить 
значение на горизонтальной отметке. После 
выполнения настройки затянуть винт, чтобы 
закрепить заслонку. Настройка выполняется 
в зависимости от вида канала и от его длины: 
настоящий расчёт можно производить с 
использованием специальных таблиц.

Установка диафрагмы всасывания. Чтобы 
обеспечить нормальную работу бойлера с 
комплектом сепараторов Ø 80 и дымоотводом 
длиной > 1 м., необходимо на отверстии 
всасывания герметичной камеры и перед 
каналом всасывании, установить диафрагму 
(Илл. 1-12). Выбор подходящей диафрагма 
производится на основании вида трубы и 
его максимального протяжения: настоящий 
расчёт можно производить с использованием 
следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы предоставляются в 
стандартном оснащении вместе с бойлером.

Комплект защитного кожуха включает в себя:
  1 Термоформованный защитный кожух
  1 Пластинка блокирования сальников
  1 Сальник
  1 Хомутик, затягивающий  

сальник
  1 Пластинка, закрывающая  

всасывающее отверстие

Выводной комплект включает в себя:
  1 Сальник
  1 Выхлопной фланец Ø 80
  1 Изгиб 90° Ø 80
  1 Выхлопная труба Ø 80
  1 Шайба

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
ЛЬ

ЗО
ВА

ТЕ
ЛЯ

ТЕ
Х

О
БС

Л
У

Ж
И

ВА
Н

И
Ю

ДИАФРАГМА

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫВОДНОЙ 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРЯМОГО ВЫБРОСА
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КОЖУХА ВСАСЫВАНИЯ

Регулирование дымовой заслонки. Для 
нормальной работы бойлера необходимо 
настроить дымовую заслонку на впускном 
отверстии воздуха / дыма (Илл. 1-11).
Чтобы выполнить настройку необходимо 
отвинтить передний стопорный винт 
и сместить калиброванный указатель в 
правильно е положение.  Ус т ановить 
значение на горизонтальной отметке. После 
выполнения настройки затянуть винт, чтобы 
закрепить заслонку. Настройка выполняется 
в зависимости от вида канала и от его длины: 
настоящий расчёт можно производить с 
использованием специальных таблиц.

Установка диафрагмы всасывания. Чтобы 
обеспечить нормальную работу бойлера с 
комплектом сепараторов Ø 80 и дымоотводом 
длиной > 1 м., необходимо на отверстии 
всасывания герметичной камеры и перед 
каналом всасывании, установить диафрагму 
(Илл. 1-12). Выбор подходящей диафрагма 
производится на основании вида трубы и 
его максимального протяжения: настоящий 
расчёт можно производить с использованием 
следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы предоставляются в 
стандартном оснащении вместе с бойлером.

Комплект защитного кожуха включает в себя:
  1 Термоформованный защитный кожух
  1 Пластинка блокирования сальников
  1 Сальник
  1 Хомутик, затягивающий  

сальник
  1 Пластинка, закрывающая  

всасывающее отверстие

Выводной комплект включает в себя:
  1 Сальник
  1 Выхлопной фланец Ø 80
  1 Изгиб 90° Ø 80
  1 Выхлопная труба Ø 80
  1 Шайба
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Регулирование дымовой заслонки. Для 
нормальной работы бойлера необходимо 
настроить дымовую заслонку на впускном 
отверстии воздуха / дыма (Илл. 1-11).
Чтобы выполнить настройку необходимо 
отвинтить передний стопорный винт 
и сместить калиброванный указатель в 
правильно е положение.  Ус т ановить 
значение на горизонтальной отметке. После 
выполнения настройки затянуть винт, чтобы 
закрепить заслонку. Настройка выполняется 
в зависимости от вида канала и от его длины: 
настоящий расчёт можно производить с 
использованием специальных таблиц.

Установка диафрагмы всасывания. Чтобы 
обеспечить нормальную работу бойлера с 
комплектом сепараторов Ø 80 и дымоотводом 
длиной > 1 м., необходимо на отверстии 
всасывания герметичной камеры и перед 
каналом всасывании, установить диафрагму 
(Илл. 1-12). Выбор подходящей диафрагма 
производится на основании вида трубы и 
его максимального протяжения: настоящий 
расчёт можно производить с использованием 
следующих таблиц:

Примечание: диафрагмы предоставляются в 
стандартном оснащении вместе с бойлером.

Комплект защитного кожуха включает в себя:
  1 Термоформованный защитный кожух
  1 Пластинка блокирования сальников
  1 Сальник
  1 Хомутик, затягивающий  

сальник
  1 Пластинка, закрывающая  

всасывающее отверстие

Выводной комплект включает в себя:
  1 Сальник
  1 Выхлопной фланец Ø 80
  1 Изгиб 90° Ø 80
  1 Выхлопная труба Ø 80
  1 Шайба
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ערכת מסוף אנכי 
לניקוז ישיר

כניסה 
דיאפרגמהערכת כיסוי

כיוון תריס פליטת האדים כדי שהדוד יפעל היטב 
צריך לווסת את תריס פליטת האדים שנמצא בנקודות 

יניקת/פליטת האוויר לדוגמה )איור 1-11(.
הקדמי  המהדק  הבורג  שחרור  ידי  על  אותו  כוון 
והזזת המחוון למיקום הנכון, כך שהערך שלו יתאם 
הדק  הכיוון  לאחר  האופקי.  הערך  של  לאסמכתא 
בחזרה את הבורג כדי לקבע את התריס. כוון את 
את  לבצע  ניתן  ואורכו:  הצינור  סוג  פי  על  החלק 

החישוב באמצעות הטבלאות הרלוונטיות.

יפעל  שהדוד  כדי  כניסה  דיאפרגמת  התקנת 
 1  > של  וניקוז   Ø 80 תריס  של  ערכות  עם  היטב 
תא  של  האטום  בפתח  דיאפרגמה  להתקין  יש  מ', 
הכניסה, לפני צינור הכניסה )איור 1-12(. בחר את 
הדיאפרגמה המתאימה על פי סוג הצינור ואורכו: ניתן 
לבצע את החישוב באמצעות הטבלאות הרלוונטיות.

שים לב: הדיאפרגמות כלולות יחד עם הדוד.

ערכת הכיסוי כוללת:
1  כיסוי ביציקת חום    
1  לוחית מהדק אטם  

1  אטם  
1  מהדק אטם  

1  לוחית כיסוי לפתח   
כניסה

ערכת המסוף כוללת:
1  אטם  

Ø 80 1  אוגן פליטה  
Ø 80 - 90° 1  ברך  

Ø 80 1  צינור פליטה  
1  לוחית איטום דופן  
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Komplet za pokrivanje obuhvata:
 Br° 1 Toplinski oblikovani oklopac
 Br° 1 Pločicu za blokadu 

zaptivača
 Br° 1 Zaptivač
 Br° 1 Obujmicu za stezanje 

zaptivača
 Br° 1 Pločicu za pokrivanje otvora 

za usis

Komplet terminala sadrži:
 Br° 1 Zaptivač
 Br° 1 Prirubnicu Ø 80 za odvod
 Br° 1 Koleno 90° Ø 80
 Br° 1 Cev za odvod Ø 80
 Br° 1 Podizač

Podešavanje klapne za dimne gasove. Da bi 
kotao ispravno radio potrebno je podesiti klapnu 
za dimne gasove koja se nalazi na otvoru za 
uzimanje vazduha / dimnih gasova (sl. 1-11).
Podešavanje se vršti odvrtanjem zadržavajućeg 
prednjeg šrafa i postavljanjem indikatora u 
odgovarajući položaj na način da njegova 
vrednost i referentna vrednost budu usklađene. 
Kada obavite podešavanje zavrnite šraf da biste 
pričvrstili klapnu. Prikladno podešavanje se 
bazira na vrsti cevi i njenoj maksimalnoj dužini: 
to se može izračunati i uz pomoć odgovarajućih 
tabela.

Postavljanje usisne dijafragme. Da bi kotao 
ispravno radio sa kompletom separatora Ø 
80 i odvodnom cevi dužom od 1 m, na izlazu 
usisa iz zatvorene komore i pre cevi za usis 
potrebno je postaviti dijafragmu (sl. 1-12). 
Prikladna dijafragma se izabire na bazi tipa cevi 
i njene maksimalne dužine: tako nešto se može 
izračunati i uz pomoć sledeće tabele:

NAPOMENA: dijafragme se serijski prilažu 
zajedno sa kotlom.

DIJAFRAGMA

KOMPLET VERTIKALNOG TERMINALA 
ZA DIREKTAN ODVOD

KOMPLET POKLOPCA 
USISA
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დამცავი ხუფის კომპლექტში 
შედის:
 N° 1 თერმულად 

დამუშავებული ხუფი
 N° 1 შუასადების დამჭერი 

ფირფიტა
 N° 1 შუასადები
 N° 1 შუასადების მომჭერი
 N° 1 N°1 შეწოვის ჭრილის 

დასაფარი ფირფიტა

ტერმინალის კომპლექტში შედის:
 N° 1 შუასადები
 N° 1 გამოსაბოლქვი მილტუჩი 

Ø 80
 N° 1 მუხლი 90° Ø 80
 N° 1 გამოსაბოლქვი მილი Ø 80
 N° 1 კედლის 

შემამჭიდროვებელი 
ფირფიტა

გაზის საკვამურის გამყოფის რეგულირება. 
ბოილერის გამართული მუშაობისთვის 
აუცილებელია გაზის საკვამურის საფარის 
რეგულირება, რომელიც მოთავსებულია აირის/
კვამლის ნაჩვენებ წერტილებში (ნახ. 1–11).
დარეგულირება ხდება წინა დამჭერი ხრახნის 
მოშვებით და მაჩვენებლის სწორ პოზიციაზე 
გადაყვანით,  რაც  მისი  მნიშვნელობის 
ჰორიზონტალურ ნიშნულთან გასწორებას 
გულისხმობს. როდესაც დარეგულირება 
დ ა ს რ უ ლ დ ე ბ ა ,  მ ო უ ჭ ი რ ე თ  ხ რ ა ხ ნ ი 
გამყოფის დასაფიქსირებლად. სათანადო 
რეგულირება ხდება მილის ტიპის და სიგრძის 
გათვალისწინებით:  გამოთვლებისთვის 
ისარგებლეთ შესაბამისი ცხრილებით.

შემწოვი დიაფრაგმის დაყენება. Ø 80 გამყოფი 
ნაკრების და 1 მ–ზე გრძელი საკვამურის მქონე 
ბოილერების გამართული მუშაობისთვის 
საჭიროა დიაფრაგმის დაყენება ჰერმეტული 
კამერის შეწოვის ჭრილზე, შემწოვი მილის 
წინ (ნახ. 1-12). შესაბამისი დიაფრაგმის არჩევა 
ხდება მილის ტიპის და მაქსიმალური სიგრძის 
გათვალისწინებით:  გამოთვლებისთვის 
ისარგებლეთ შემდეგი ცხრილებით:

შენიშვნა: დიაფრაგმები მიეწოდება ბოილერთან 
ერთად.

დიაფრაგმა

ვერტიკალური ტერმინალის ნაკრები 
პირდაპირი გამობოლქვისთვის

შეწოვა დამცავი ხუფის 
კომპლექტი
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Le kit couvercle comprend:
 N° 1 Couvercle thermoformé
 N° 1 Plaque de blocage joint
 N° 1 Joint
 N° 1 Collier serre-joint
 N° 1 Plaque couverture trou  

d’aspiration

Le kit terminal comprend:
 N° 1 Joint
 N° 1 Bride Ø80 d’évacuation
 N° 1 Coude 90° Ø80
 N° 1 Tuyau d’évacuation Ø80
 N° 1 Rosace

Réglage étrangleur de fumées. Pour un fonc-
tionnement correct de la chaudière, il est néces-
saire de régler l’étrangleur de fumées placé sur le 
point de prélèvement d’air / fumées (Fig. 1-11).
Le réglage s’effectue en dévissant la vis frontale 
d’arrêt et en déplaçant l’indicateur gradué sur la 
position correcte en alignant sa valeur avec la 
référence horizontale. Une fois le réglage fait, 
serrer la vis pour fixer l’étrangleur. Le réglage 
approprié a lieu selon le type de conduit et son 
extension: ce calcul peut s’effectuer avec l’utilisa-
tion des tableaux appropriés.

Installation du diaphragme d’aspiration. Pour 
un fonctionnement correct de la chaudière avec 
les kits séparateurs Ø80 et évacuation avec lon-
gueur > d’1 m, il est nécessaire d’installer sur le 
trou d’aspiration de la chambre étanche et avant le 
conduit d’aspiration un diaphragme (Fig. 1-12). 
Le choix du diaphragme approprié a lieu selon 
le type de conduit et son extension maximale: 
ce calcul peut s’effectuer avec l’utilisation des 
tableaux suivants:

N.B.: les diaphragmes sont fournis avec la chau-
dière standard.

DIAPHRAGME

KIT TERMINAL VERTICAL 
POUR EVACUATION DIRECTE

KIT COUVERTURE 
ASPIRATION
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FOR DIRECT DRAINING

INTAKE 
COVER KIT DIAPHRAGM

Flue gas separator adjustment. For correct fun-
ctioning of the boiler it is necessary to regulate 
the flue gas shutter positioned on the air/flue gas 
sample points (Fig. 1-11).
Adjustment is carried out by loosening the 
front retainer screw and moving the indicator 
to the correct position, aligning its value to the 
horizontal reference. Once adjustment has been 
performed, tighten the screw to fix the separator. 
Appropriate adjustment takes place on the basis 
of the type of pipe and its extension: this calcula-
tion can be carried out using the relevant tables.

Intake diaphragm installation. For correct boi-
ler functioning with Ø 80 separator kits and drain 
measuring > 1 m a diaphragm must be installed 
on the sealed chamber intake hole and before 
the intake pipe (Fig. 1-12). The choice of suitable 
diaphragm takes place on the basis of the type of 
pipe and its maximum extension: this calculation 
can be carried out using the following tables:

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

The cover kit includes:
 N° 1 Heat moulded cover
 N° 1 Gasket clamping plate
 N° 1 Gasket
 N° 1 Gasket clamp
 N° 1 N°1 Intake hole covering 

plate

The terminal kit includes:
 N° 1 Gasket
 N° 1 Exhaust flange Ø 80
 N° 1 Bend 90° Ø 80
 N° 1 Exhaust pipe Ø 80
 N° 1 Wall sealing plate

Q
U

R
A

ŞD
IR

IC
I

İS
T

İF
A

D
Ə

Ç
İ

T
E

X
N

İK
İ Q

U
L

L
U

Q

Örtük dəstinə aşağıdakılar 
daxildir:
 N° 1 Termik örtük
 N° 1 Kipkəcin sıxacının 

lövhəsi
 N° 1 Kipkəc
 N° 1 Kipkəc sıxacı
 N° 1 N°1 Giriş dəliyini örtük 

lövhəsi

Ucluq dəstinə aşağıdakılar 
daxildir:
 N° 1 Kipkəc
 N° 1 Çıxış flansı Ø 80
 N° 1 Əyri 90° Ø 80
 N° 1 Çıxış boru Ø 80
 N° 1 Divar kipləşdirici lövhəsi

Dəm qazı separatorunun tənzimlənməsi 
Kombi qazanının düzgün işləməsi üçün hava/
dəm qazının nümunə nöqtələrində quraşdırılmış 
dəm qazı ekranını tənzimləmək lazımdır 
(Şəkil 1-11).
Tənzimləmə qabaq saxlayıcı vinti boşaldaraq 
indikatoru düzgün vəziyyətə çəkməklə, onun 
kəmiyyətini üfüqi istinada uyğun tarazlamaqla 
həyata  keçir i l i r.  Tənzimlənmə yer inə 
yetirildikdən sonra separatoru bərkitmək üçün 
vinti bərkidin. Məqsədəuyğun tənzimləmə 
borunun növünə və onun uzadılmasına uyğun 
seçilir: bu hesablama müvafiq cədvəllərdən 
istifadə edilərək aparıla bilər.

Giriş diafraqmasının quraşdırılması. Kombi 
qazanının Ø 80 ayırıcı dəsti və > 1 m drenaj ilə 
düzgün işləməsi üçün kipləşdirilmiş kameranın 
giriş dəliyində və giriş borusundan əvvəl 
diafraqma quraşdırılmalıdır (Şəkil 1-12). 
Məqsədəuyğun diafraqma borunun növünə və 
onun maksimum uzadılmasına uyğun seçilir: 
bu hesablama aşağıdakı cədvəllərdən istifadə 
edilərək aparıla bilər:

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

ضبط منظِّم عوادم االحرتاق لضامن تشغيل الغالية بالشكل الصحيح يجب 

عوادم   \ الهواء  سحب  فتحة  عىل  املوجود  االحرتاق  عوادم  منظِّم  ضبط 

االحرتاق )شكل 11-1(.

تتم عملية الضبط هذه عن طريق فك مسامر الربغي الحلزوين األمامي الخاص 

بالتثبيت ثم تحريك مؤرش الضبط املتدرج وضبطه عىل الوضع الصحيح عن 

طريق ضبط قيمته عىل الوضعية األفقية. بعد القيام بعملية الضبط هذه قم 

بربط مسامر الربغي الحلزوين مرة أخرى إلعادة تثبيت املنظِّم. عملية الضبط 

العملية  هذه  تتم  اتساعه:  ومدى  األنبوب  نوعية  أساس  عىل  تتم  املناسبة 

الحسابية الخاصة بضبط املنظِّم عىل أساس نوعية واتساع األنبوب باستخدام 

جداول التحديد الخاصة بهذه العملية.

مجموعة وصلة التمرير العمودية للشفط املبارش 

لعوادم االحرتاق.

مجموعة تغطية  

الشفط
حاجز الفصل

تركيب حاجز الفصل الخاص بعملية الشفط. للتشغيل الصحيح للغالية مع 

يجب  بطول <1مرت،  االحرتاق  عوادم  وترصيف   Ø 80 الفصل مجموعة 

املغلقة  االحرتاق  لغرفة  الالزم  الهواء  شفط  فتحة  عىل  فصل  حاجز  تركيب 

وقبل أنبوب الشفط )شكل 12-1(. اختيار نوعية حاجز الفصل يتم عىل 

أساس نوعية األنبوب وعىل أساس أقىص اتساع لهذا األنبوب: تتم هذه العملية 

الحسابية الخاصة بضبط املنظِّم عىل أساس نوعية واتساع األنبوب باستخدام 

جداول التحديد اآلتية:

ملحوظة هامة:  يتم توفري فواصل الحجز عىل حسب املقاس والطلب جنباً 

إىل جنب مع الغالية.

ىن
أد



11

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 24 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 28 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 32 4E.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 1 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 - З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 - З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 - З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 - З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома 
колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і 
відведення димів Ø 80 у конфигурації B22

- - З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 44, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 2 4 7 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 ** З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 ** З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 80 у 
конфигурації B22

З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 
80 у конфигурації B22

- З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.
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Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 24 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 28 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 32 4E.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 1 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 - З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 - З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 - З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 - З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома 
колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і 
відведення димів Ø 80 у конфигурації B22

- - З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 44, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 2 4 7 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 ** З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 ** З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 80 у 
конфигурації B22

З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 
80 у конфигурації B22

- З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.
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Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 24 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 28 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 32 4E.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 1 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 - З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 - З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 - З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 - З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома 
колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і 
відведення димів Ø 80 у конфигурації B22

- - З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 44, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 2 4 7 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 ** З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 ** З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 80 у 
конфигурації B22

З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 
80 у конфигурації B22

- З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.
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Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 24 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 28 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 32 4E.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 1 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 - З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 - З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 - З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 - З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома 
колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і 
відведення димів Ø 80 у конфигурації B22

- - З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 44, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 2 4 7 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 ** З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 ** З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 80 у 
конфигурації B22

З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 
80 у конфигурації B22

- З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.
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Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 24 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 28 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 32 4E.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 1 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 - З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 - З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 - З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 - З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома 
колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і 
відведення димів Ø 80 у конфигурації B22

- - З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 44, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 2 4 7 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 ** З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 ** З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 80 у 
конфигурації B22

З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 
80 у конфигурації B22

- З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.
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Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 24 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 28 4E.

Таблиця для регулювання заслінки
Maior Eolo 32 4E.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 1 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 - З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 
вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 - З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 - З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 
вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 - З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома 
колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і 
відведення димів Ø 80 у конфигурації B22

- - З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 44, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 2 4 7 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 ** З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 ** З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 80 у 
конфигурації B22

З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.

Шкала димової заслінки
Тип монтажу

(довжина трубопроводу у метрах) 3 4 5 6 10

Комплект концентричних труб Ø 60/100 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 1,5 З 1,5 на 3,0

Комплект концентричних труб Ø 60/100 вертикальний - - З 0 на 2,2 З 2,2 на 3,7 З 3,7 на 4,7

Комплект концентричних труб Ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на 0,5 З 0,5 на 4,6 З 4,6 на 7,4

Комплект концентричних труб Ø 80/125 вертикальний - - З 0 на 5,4 З 5,4 на 9,5 З 9,5 на 12,2

Комплект роздільника Ø 80 вертикальний без колін *З 0 на 20 *З 20 на 40 **З 0 на 22 - **З 22 на 32

Комплект роздільника Ø 80 горизонтальний з двома колінами *З 0 на 16 *З 16 на 35 **З 0 на 17 - **З 17 на 28

Комплект для безпосереднього забору повітря і відведення димів Ø 
80 у конфигурації B22

- З 0 на 1 - З 1 на 12 -

* За значення максимальної довжини вважаються значення при заборі повітря с трубою для відведення димових газів довжиною 1 м.
** За значення максимальної довжини вважаються значення при відведенні димових газів за допомогою труби для забору повітря довжиною 1 

м і 1 діафрагмою Ø 50, встановленою на всмоктувальному отворі.
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Kapak ayarlama tablosu
Maior Eolo 24 4E.

Kapak ayarlama tablosu
Maior Eolo 28 4E.

Kapak ayarlama tablosu
Maior Eolo 32 4E.

Duman kapağı çentiği
Kurulum türü 

(kanalın metre olarak uzunluğu) 1 3 4 5 6 10

Yatay eşeksenli Ø 60/100 set - - Den 0 e 0,5 Den 0,5 e 1,5 - Den 1,5 e 3,0

Dikey eşeksenli Ø 60/100 set - - Den 0 e 2,2 Den 2,2 e 3,7 - Den 3,7 e 4,7

Yatay eşeksenli Ø 80/125 set - - Den 0 e 0,5 Den 0,5 e 4,6 - Den 4,6 e 7,4

Dikey eşeksenli Ø 80/125 set - - Den 0 e 5,4 Den 5,4 e 9,5 - Den 9,5 e 12,2

Köşesiz dikey Ø 80 ayırıcı set *Den 0 e 20 *Den 20 e 40 **Den 0 e 22 - - **Den 22 e 32

İki köşeli yatay Ø 80 ayırıcı set *Den 0 e 16 *Den 16 e 35 **Den 0 e 17 - - **Den 17 e 28

B22 konfigürasyonunda Ø 80 doğrudan aspirasyon ve 
tahliye seti - - Den 0 e 1 - Den 1 e 12 -

* Bu en yüksek uzunluk değerleri aspirasyonda 1 metre boru tahliyede olmak üzere değerlendirilmiştir.
** Bu en yüksek uzunluk değerleri tahliyede 1 metre boru aspirasyonda ve 1 Ø 44 diyafram aspirasyon deliğinde olmak üzere değerlendirilmiştir.

Duman kapağı çentiği
Kurulum türü 

(kanalın metre olarak uzunluğu) 2 4 7 10

Yatay eşeksenli Ø 60/100 set - Den 0 e 0,5 Den 0,5 e 1,5 Den 1,5 e 3,0

Dikey eşeksenli Ø 60/100 set - Den 0 e 2,2 Den 2,2 e 3,7 Den 3,7 e 4,7

Yatay eşeksenli Ø 80/125 set - Den 0 e 0,5 Den 0,5 e 4,6 Den 4,6 e 7,4

Dikey eşeksenli Ø 80/125 set - Den 0 e 5,4 Den 5,4 e 9,5 Den 9,5 e 12,2

Köşesiz dikey Ø 80 ayırıcı set *Den 0 e 20 *Den 20 e 40 **Den 0 e 22 ** Den 22 e 32

İki köşeli yatay Ø 80 ayırıcı set *Den 0 e 16 *Den 16 e 35 **Den 0 e 17 ** Den 17 e 28

B22 konfigürasyonunda Ø 80 doğrudan aspirasyon ve tahliye seti Den 0 e 1 - Den 1 e 12 -

* Bu en yüksek uzunluk değerleri aspirasyonda 1 metre boru tahliyede olmak üzere değerlendirilmiştir.
** Bu en yüksek uzunluk değerleri tahliyede 1 metre boru aspirasyonda ve 1 Ø 50 diyafram aspirasyon deliğinde olmak üzere değerlendirilmiştir.

Duman kapağı çentiği
Kurulum türü 

(kanalın metre olarak uzunluğu) 3 4 5 6 10

Kit concentrico Ø 60/100 orizzontale - - Den 0 e 0,5 Den 0,5 e 1,5 Den 1,5 e 3,0

Kit concentrico Ø 60/100 verticale - - Den 0 e 2,2 Den 2,2 e 3,7 Den 3,7 e 4,7

Kit concentrico Ø 80/125 orizzontale - - Den 0 e 0,5 Den 0,5 e 4,6 Den 4,6 e 7,4

Kit concentrico Ø 80/125 verticale - - Den 0 e 5,4 Den 5,4 e 9,5 Den 9,5 e 12,2

Kit separatore Ø 80 verticale senza curve *Den 0 e 20 *Den 20 e 40 **Den 0 e 22 - **Den 22 e 32

Kit separatore Ø 80 orizzontale con due curve *Den 0 e 16 *Den 16 e 35 **Den 0 e 17 - **Den 17 e 28

Kit aspirazione diretta e scarico Ø 80 in configurazione B22 - Den 0 e 1 - Den 1 e 12 -

* Bu en yüksek uzunluk değerleri aspirasyonda 1 metre boru tahliyede olmak üzere değerlendirilmiştir.
** Bu en yüksek uzunluk değerleri tahliyede 1 metre boru aspirasyonda ve 1 Ø 50 diyafram aspirasyon deliğinde olmak üzere değerlendirilmiştir.

IN
ST

A
LA

D
O

R
EN

CA
RG

AD
O 

DE
 M

AN
TE

NI
M

IE
NT

O
U

SU
A

R
IO

Tabla de regulación del regulador de paso
Maior Eolo 24 4E.

Tabla de regulación del regulador de paso
Maior Eolo 28 4E.

Tabla de regulación del regulador de paso
Maior Eolo 32 4E.

Muesca regulador de paso de humos
Tipo de instalación 

(extensión en metros de conducto) 1 3 4 5 6 10

Kit concéntrico Ø 60/100 horizontal - - De 0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 - De 1,5 a 3,0

Kit concéntrico Ø 60/100 vertical - - De 0 a 2,2 De 2,2 a 3,7 - De 3,7 a 4,7

Kit concéntrico Ø 80/125 horizontal - - De 0 a 0,5 De 0,5 a 4,6 - De 4,6 a 7,4

Kit concéntrico Ø 80/125 vertical - - De 0 a 5,4 De 5,4 a 9,5 - De 9,5 a 12,2

Kit separador Ø 80 vertical sin curvas *De 0 a 20 *De 20 a 40 **De 0 a 22 - - **De 22 a 32

Kit separador Ø 80 horizontal con dos curvas *De 0 a 16 *De 16 a 35 **De 0 a 17 - - **De 17 a 28

Kit de aspiración directa y descarga Ø 80 en configuración B22 - - De 0 a 1 - De 1 a 12 -

* Estos valores de máxima extensión se consideran en aspiración con 1 metro de tubo en descarga.
** Estos valores de máxima extensión se consideran en descarga con 1 metro de tubo en aspiración y 1 diafragma Ø 44 en el agujero de aspiración .

Muesca regulador de paso de humos
Tipo de instalación 

(extensión en metros de conducto) 2 4 7 10

Kit concéntrico Ø 60/100 horizontal - De 0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0

Kit concéntrico Ø 60/100 vertical - De 0 a 2,2 De 2,2 a 3,7 De 3,7 a 4,7

Kit concéntrico Ø 80/125 horizontal - De 0 a 0,5 De 0,5 a 4,6 De 4,6 a 7,4

Kit concéntrico Ø 80/125 vertical - De 0 a 5,4 De 5,4 a 9,5 De 9,5 a 12,2

Kit separador Ø 80 vertical sin curvas *De 0 a 20 *De 20 a 40 **De 0 a 22 ** De 22 a 32

Kit separador Ø 80 horizontal con dos curvas *De 0 a 16 *De 16 a 35 **De 0 a 17 ** De 17 a 28

Kit de aspiración directa y descarga Ø 80 en configuración B22 De 0 a 1 - De 1 a 12 -

* Estos valores de máxima extensión se consideran en aspiración con 1 metro de tubo en descarga.
** Estos valores de máxima extensión se consideran en descarga con 1 metro de tubo en aspiración y 1 diafragma Ø 50 en el agujero de aspiración .

Muesca regulador de paso de humos
Tipo de instalación 

(extensión en metros de conducto) 3 4 5 6 10

Kit concéntrico Ø 60/100 horizontal - - De 0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0

Kit concéntrico Ø 60/100 vertical - - De 0 a 2,2 De 2,2 a 3,7 De 3,7 a 4,7

Kit concéntrico Ø 80/125 horizontal - - De 0 a 0,5 De 0,5 a 4,6 De 4,6 a 7,4

Kit concéntrico Ø 80/125 vertical - - De 0 a 5,4 De 5,4 a 9,5 De 9,5 a 12,2

Kit separador Ø 80 vertical sin curvas *De 0 a 20 *De 20 a 40 **De 0 a 22 - **De 22 a 32

Kit separador Ø 80 horizontal con dos curvas *De 0 a 16 *De 16 a 35 **De 0 a 17 - **De 17 a 28

Kit de aspiración directa y descarga Ø 80 en configuración B22 - De 0 a 1 - De 1 a 12 -

* Estos valores de máxima extensión se consideran en aspiración con 1 metro de tubo en descarga.
** Estos valores de máxima extensión se consideran en descarga con 1 metro de tubo en aspiración y 1 diafragma Ø 50 en el agujero de aspiración .
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Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 24 4E.

Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 28 4E.

Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 32 4E.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 1 3 4 5 6 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 - От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 - От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 - От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 - От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 - - **От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя 
комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 - - **От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 
в конфигурации B22

- - От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 44 на отверстии всасывания.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 2 4 7 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 ** От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 ** От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в конфигурации B22 От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 3 4 5 6 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 - **От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 - **От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в 
конфигурации B22

- От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.
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Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 24 4E.

Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 28 4E.

Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 32 4E.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 1 3 4 5 6 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 - От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 - От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 - От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 - От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 - - **От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя 
комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 - - **От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 
в конфигурации B22

- - От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 44 на отверстии всасывания.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 2 4 7 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 ** От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 ** От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в конфигурации B22 От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 3 4 5 6 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 - **От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 - **От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в 
конфигурации B22

- От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.
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Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 24 4E.

Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 28 4E.

Таблица регулирования заслонки
Maior Eolo 32 4E.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 1 3 4 5 6 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 - От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 - От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 - От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 - От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 - - **От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя 
комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 - - **От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 
в конфигурации B22

- - От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 44 на отверстии всасывания.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 2 4 7 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 ** От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 ** От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в конфигурации B22 От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.

Метка дымовой заслонки
Вид установки 

(длина канала в метрах) 3 4 5 6 10

Концентрический горизонтальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 1,5 От 1,5 до 3,0

Концентрический вертикальный комплект Ø 60/100 - - От 0 до 2,2 От 2,2 до 3,7 От 3,7 до 4,7

Концентрический горизонтальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 0,5 От 0,5 до 4,6 От 4,6 до 7,4

Концентрический вертикальный комплект Ø 80/125 - - От 0 до 5,4 От 5,4 до 9,5 От 9,5 до 12,2

Вертикальный комплект сепаратора Ø 80 без изгибов *От 0 до 20 *От 20 до 40 **От 0 до 22 - **От 22 до 32

Горизонтальный комплект сепаратора Ø 80 с двумя комплектами *От 0 до 16 *От 16 до 35 **От 0 до 17 - **От 17 до 28

Комплект прямого всасывания и дымоудаления Ø 80 в 
конфигурации B22

- От 0 до 1 - От 1 до 12 -

* Настоящие значения максимальной длины учитываются на всасывании с 1 метром трубы дымоудаления.
** Настоящие значения максимальной длины учитываются на дымоудаление с 1 метром трубы на всасывании и 1 диафрагмой Ø 50 на отверстии всасывания.
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ערכת מסוף אנכי 
לניקוז ישיר

כניסה 
דיאפרגמהערכת כיסוי

כיוון תריס פליטת האדים כדי שהדוד יפעל היטב 
צריך לווסת את תריס פליטת האדים שנמצא בנקודות 

יניקת/פליטת האוויר לדוגמה )איור 1-11(.
הקדמי  המהדק  הבורג  שחרור  ידי  על  אותו  כוון 
והזזת המחוון למיקום הנכון, כך שהערך שלו יתאם 
הדק  הכיוון  לאחר  האופקי.  הערך  של  לאסמכתא 
בחזרה את הבורג כדי לקבע את התריס. כוון את 
את  לבצע  ניתן  ואורכו:  הצינור  סוג  פי  על  החלק 

החישוב באמצעות הטבלאות הרלוונטיות.

יפעל  שהדוד  כדי  כניסה  דיאפרגמת  התקנת 
 1  > של  וניקוז   Ø 80 תריס  של  ערכות  עם  היטב 
תא  של  האטום  בפתח  דיאפרגמה  להתקין  יש  מ', 
הכניסה, לפני צינור הכניסה )איור 1-12(. בחר את 
הדיאפרגמה המתאימה על פי סוג הצינור ואורכו: ניתן 
לבצע את החישוב באמצעות הטבלאות הרלוונטיות.

שים לב: הדיאפרגמות כלולות יחד עם הדוד.

ערכת הכיסוי כוללת:
1  כיסוי ביציקת חום    
1  לוחית מהדק אטם  

1  אטם  
1  מהדק אטם  

1  לוחית כיסוי לפתח   
כניסה

ערכת המסוף כוללת:
1  אטם  

Ø 80 1  אוגן פליטה  
Ø 80 - 90° 1  ברך  

Ø 80 1  צינור פליטה  
1  לוחית איטום דופן  
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טבלאת ויסות תריס
.Maior Eolo 24 4E

טבלת ויסות תריס
.Maior Eolo 28 4E

טבלת ויסות תריס
.Maior Eolo 32 4E

חריץ לתריס פליטת אדים
סוג ההתקנה

1345610)אורך הצינור במטרים(

Ø 60/100 מ-1.5 עד 3.0-מ-0.5 עד 1.5מ-0 עד 0.5--ערכה קונצנטרית אופקית

Ø 60/100 מ-3.7 עד 4.7-מ-2.2 עד 3.7מ-0 עד 2.2--ערכה קונצנטרית אנכית

Ø 80/125 מ-4.6 עד 7.4-מ-0.5 עד 4.6מ-0 עד 0.5--ערכה קונצנטרית אופקית

Ø 80/125 מ-9.5 עד 12.2-מ-5.4 עד 9.5מ-0 עד 5.4--ערכה קונצנטרית אנכית

**מ-22 עד 32--**מ-0 עד 22*מ-20 עד 40*מ-0 עד 20ערכת תריס אנכי Ø 80 ללא ברכיים

**מ-17 עד 28--**מ-0 עד 17*מ-16 עד 35*מ-0 עד 16ערכת תריס אופקי Ø 80 עם שתי ברכיים

B22 בתצורה Ø 80 מ-1 עד 12-מ-0 עד 1--ערכת כניסה ופליטה ישירה-

*  ערכי ההארכה המקסימליים מתייחסים לכניסה עם צינור ניקוז באורך 1 מ'
**  ערכי ההארכה המקסימליים מתייחסים לניקוז עם צינור כניסה באורך של 1 מ' ודיאפרגמה בקוטר Ø 44 בפתח הקליטה.

חריץ לתריס פליטת אדים

סוג ההתקנה
24710)אורך הצינור במטרים(

Ø 60/100 מ-1.5 עד 3.0מ-0.5 עד 1.5מ-0 עד 0.5-ערכה קונצנטרית אופקית

Ø 60/100 מ-3.7 עד 4.7מ-2.2 עד 3.7מ-0 עד 2.2-ערכה קונצנטרית אנכית

Ø 80/125 מ-4.6 עד 7.4מ-0.5 עד 4.6מ-0 עד 0.5-ערכה קונצנטרית אופקית

Ø 80/125 מ-9.5 עד 12.2מ-5.4 עד 9.5מ-0 עד 5.4-ערכה קונצנטרית אנכית

**מ-22 עד 32**מ-0 עד 22*מ-20 עד 40*מ-0 עד 20ערכת תריס אנכי Ø 80 ללא ברכיים

**מ-17 עד 28**מ-0 עד 17*מ-16 עד 35*מ-0 עד 16ערכת תריס אופקי Ø 80 עם שתי ברכיים

B22 בתצורה Ø 80 מ-1 עד 12-מ-0 עד 1ערכת כניסה ופליטה ישירה-

*  ערכי ההארכה המקסימליים מתייחסים לכניסה עם צינור ניקוז באורך 1 מ'
**  ערכי ההארכה המקסימליים מתייחסים לניקוז עם צינור כניסה באורך של 1 מ' ודיאפרגמה בקוטר Ø 50 בפתח הכניסה.

חריץ לתריס פליטת אדים
סוג ההתקנה

345610)אורך הצינור במטרים(

Ø 60/100 מ-1.5 עד 3.0מ-0.5 עד 1.5מ-0 עד 0.5--ערכה קונצנטרית אופקית

Ø 60/100 מ-3.7 עד 4.7מ-2.2 עד 3.7מ-0 עד 2.2--ערכה קונצנטרית אנכית

Ø 80/125 מ-4.6 עד 7.4מ-0.5 עד 4.6מ-0 עד 0.5--ערכה קונצנטרית אופקית

Ø 80/125 מ-9.5 עד 12.2מ-5.4 עד 9.5מ-0 עד 5.4--ערכה קונצנטרית אנכית

**מ-22 עד 32-**מ-0 עד 22*מ-20 עד 40*מ-0 עד 20ערכת תריס אנכי Ø 80 ללא ברכיים

**מ-17 עד 28-**מ-0 עד 17*מ-16 עד 35*מ-0 עד 16ערכת תריס אופקי Ø 80 עם שתי ברכיים

B22 בתצורה Ø 80 מ-1 עד 12-מ-0 עד 1-ערכת כניסה ופליטה ישירה-

*  ערכי ההארכה המקסימליים מתייחסים לכניסה עם צינור ניקוז באורך 1 מ'
**  ערכי ההארכה המקסימליים מתייחסים לניקוז עם צינור כניסה באורך של 1 מ' ודיאפרגמה בקוטר Ø 50 בפתח הכניסה.
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Tabela za podešavanje klapne
Maior Eolo 24 4E.

Tabela za podešavanje klapne
Maior Eolo 28 4E.

Tabela za podešavanje klapne
Maior Eolo 32 4E.

Urez klapne za dimne gasove.

Vrsta instaliranja 
(dužina cevi u metrima) 1 3 4 5 6 10

Koncentrični horizontalni komplet Ø 60/100 - - Od 0 do 0,5 Od 0,5 do 1,5 - Od 1,5 do 3,0

Koncentrični vertikalni komplet Ø 60/100 - - Od 0 do 2,2 Od 2,2 do 3,7 - Od 3,7 do 4,7

Koncentrični horizontalni komplet Ø 80/125 - - Od 0 do 0,5 Od 0,5 do 4,6 - Od 4,6 do 7,4

Koncentrični vertikalni komplet Ø 80/125 - - Od 0 do 5,4 Od 5,4 do 9,5 - Od 9,5 do 12,2

Komplet vertikalnog separatora Ø 80 bez kolena *Od 0 do 20 *Od 20 do 40 **Od 0 do 22 - - *Od 22 do 32

Komplet horizontalnog separatora Ø 80 sa dva kolena *Od 0 do 16 *Od 16 do 35 **Od 0 do 17 - - **Od 17 do 28

Komplet za direktan usis i odvod Ø 80 u kofiguraciji B22 - - Od 0 do 1 - Od 1 do 12 -

* Ove vrednosti maksimalnih dimenzija se podrazumevaju za usis sa 1 m cevi odvoda.
** Ove vrednosti maksimalne dužine se podrazumevaju za odvod od 1 m cevi usisa i dijafragmom Ø 44 na otvoru za usis.

Urez klapne za dimne gasove.

Vrsta instaliranja 
(dužina cevi u metrima) 2 4 7 10

Koncentrični horizontalni komplet Ø 60/100 - Od 0 do 0,5 Od 0,5 do 1,5 Od 1,5 do 3,0

Koncentrični vertikalni komplet Ø 60/100 - Od 0 do 2,2 Od 2,2 do 3,7 Od 3,7 do 4,7

Koncentrični horizontalni komplet Ø 80/125 - Od 0 do 0,5 Od 0,5 do 4,6 Od 4,6 do 7,4

Koncentrični vertikalni komplet Ø 80/125 - Od 0 do 5,4 Od 5,4 do 9,5 Od 9,5 do 12,2

Komplet vertikalnog separatora Ø 80 bez kolena *Od 0 do 20 *Od 20 do 40 **Od 0 do 22 **Od 22 do 32

Komplet horizontalnog separatora Ø 80 sa dva kolena *Od 0 do 16 *Od 16 do 35 **Od 0 do 17 ** Od 17 
do 28

Komplet za direktan usis i odvod Ø 80 u kofiguraciji B22 Od 0 do 1 - Od 1 do 12 -

* Ove vrednosti maksimalnih dimenzija se podrazumevaju za usis sa 1 m cevi odvoda.
** Ove vrednosti maksimalne dužine se podrazumevaju za odvod od 1 m cevi usisa i dijafragmom Ø 50 na otvoru za usis.

Urez klapne za dimne gasove.

Vrsta instaliranja 
(dužina cevi u metrima) 3 4 5 6 10

Koncentrični horizontalni komplet Ø 60/100 - - Od 0 do 0,5 Od 0,5 do 1,5 Od 1,5 do 3,0

Koncentrični vertikalni komplet Ø 60/100 - - Od 0 do 2,2 Od 2,2 do 3,7 Od 3,7 do 4,7

Koncentrični horizontalni komplet Ø 80/125 - - Od 0 do 0,5 Od 0,5 do 4,6 Od 4,6 do 7,4

Koncentrični vertikalni komplet Ø 80/125 - - Od 0 do 5,4 Od 5,4 do 9,5 Od 9,5 do 12,2

Komplet vertikalnog separatora Ø 80 bez kolena *Od 0 do 20 *Od 20 do 40 **Od 0 do 22 - *Od 22 do 32

Komplet horizontalnog separatora Ø 80 sa dva kolena *Od 0 do 16 *Od 16 do 35 **Od 0 do 17 - **Od 17 do 28

Komplet za direktan usis i odvod Ø 80 u kofiguraciji B22 - Od 0 do 1 - Od 1 do 12 -

* Ove vrednosti maksimalnih dimenzija se podrazumevaju za usis sa 1 m cevi odvoda.
** Ove vrednosti maksimalne dužine se podrazumevaju za odvod od 1 m cevi usisa i dijafragmom Ø 50 na otvoru za usis.
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საფარის რეგულირების ცხრილი
Maior Eolo 24 4E.

საფარის რეგულირების ცხრილი
Maior Eolo 28 4E.

საფარის რეგულირების ცხრილი
Maior Eolo 32 4E.

საკვამურის საფარის ნიშნული

დამონტაჟების ტიპი
(საკვამურის სიგრძე მეტრებში) 1 3 4 5 6 10

Ø 60/100 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან 
0,5-მდე

0,5-დან 
1,5-მდე - 1,5-დან 

3,0-მდე

Ø 60/100 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან 
2,2-მდე

2,2-დან 
3,7-მდე - 3,7-დან 

4,7-მდე

Ø 80/125 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან  
0,5-მდე

0,5-დან 
4,6-მდე - 4,6-დან 

7,4-მდე

Ø 80/125 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან  
5,4-მდე

5,4-დან 
9,5-მდე - 9,5-დან 

12,2-მდე

Ø 80 ვერტიკალური გამყოფი ნაკრები მუხლის გარეშე *0-დან  
20-მდე

*20-დან 
40-მდე

**0-დან  
22-მდე - - **22-დან 

32-მდე

Ø 80 ჰორიზონტალური გამყოფი ნაკრები ორი მუხლით *0-დან 
16-მდე

*16-დან 
35-მდე

**0-დან  
17-მდე - - **17-დან 

28-მდე
პირდაპირი შეწოვის ნაკრები და Ø 80 კვამლსარინი B22 
კონფიგურაციაში - - 0-დან  1-მდე - 1-დან 12-მდე -

* სიგრძის ეს მაქსიმალური მნიშვნელობები გათვალისწინებულია შეწოვისთვის, 1 მეტრი კვამლსარინი მილის შემთხვევაში
** სიგრძის ეს მაქსიმალური მნიშვნელობები გათვალისწინებულია გამოსაბოლქვისთვის, 1 მეტრი შეწოვის მილის და შეწოვის ჭრილზე Ø 44 დიაფრაგმის 

შემთხვევაში.

საკვამურის საფარის ნიშნული

დამონტაჟების ტიპი
(საკვამურის სიგრძე მეტრებში) 2 4 7 10

Ø 60/100 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - 0-დან  
0,5-მდე

0,5-დან 
1,5-მდე

1,5-დან 
3,0-მდე

Ø 60/100 ვერტიკალური კონცენტრული ნაკრები - 0-დან  
2,2-მდე

2,2-დან 
3,7-მდე

3,7-დან 
4,7-მდე

Ø 80/125 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - 0-დან 
0,5-მდე

0,5-დან 
4,6-მდე

4,6-დან 
7,4-მდე

Ø 80/125 ვერტიკალური კონცენტრული ნაკრები - 0-დან 
5,4-მდე

5,4-დან 
9,5-მდე

9,5-დან 
12,2-მდე

Ø 80 ვერტიკალური გამყოფი ნაკრები მუხლის გარეშე *0-დან 
20-მდე

*20-დან 
40-მდე

**0-დან 
22-მდე

**22-დან 
32-მდე

Ø 80 ჰორიზონტალური გამყოფი ნაკრები ორი მუხლით *0-დან 
16-მდე

*16-დან 
35-მდე

**0-დან 
17-მდე

**17-დან 
28-მდე

პირდაპირი შეწოვის ნაკრები და Ø 80 კვამლსარინი B22 კონფიგურაციაში 0-დან 
1-მდე - 1-დან  

12-მდე -

* სიგრძის ეს მაქსიმალური მნიშვნელობები გათვალისწინებულია შეწოვისთვის, 1 მეტრი კვამლსარინი მილის შემთხვევაში
** სიგრძის ეს მაქსიმალური მნიშვნელობები გათვალისწინებულია გამოსაბოლქვისთვის, 1 მეტრი შეწოვის მილის და შეწოვის ჭრილზე Ø 50 დიაფრაგმის 

შემთხვევაში.

საკვამურის საფარის ნიშნული

დამონტაჟების ტიპი
(საკვამურის სიგრძე მეტრებში) 3 4 5 6 10

Ø 60/100 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან  
0,5-მდე

0,5-დან  
1,5-მდე

1,5-დან  
3,0-მდე

Ø 60/100 ვერტიკალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან 
2,2-მდე

2,2-დან  
3,7-მდე

3,7-დან  
4,7-მდე

Ø 80/125 ჰორიზონტალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან  
0,5-მდე

0,5-დან  
4,6-მდე

4,6-დან  
7,4-მდე

Ø 80/125 ვერტიკალური კონცენტრული ნაკრები - - 0-დან  
5,4-მდე

5,4-დან  
9,5-მდე

9,5-დან  
12,2-მდე

Ø 80 ვერტიკალური გამყოფი ნაკრები მუხლის გარეშე *0-დან 
20-მდე

*20-დან  
40-მდე

**0-დან  
22-მდე - **22-დან  

32-მდე

Ø 80 ჰორიზონტალური გამყოფი ნაკრები ორი მუხლით *0-დან  
16-მდე

*16-დან  
35-მდე

**0-დან  
17-მდე - **17-დან  

28-მდე

პირდაპირი შეწოვის ნაკრები და Ø 80 კვამლსარინი B22 კონფიგურაციაში - 0-დან  1-მდე - 1-დან  
12-მდე -

* სიგრძის ეს მაქსიმალური მნიშვნელობები გათვალისწინებულია შეწოვისთვის, 1 მეტრი კვამლსარინი მილის შემთხვევაში
** სიგრძის ეს მაქსიმალური მნიშვნელობები გათვალისწინებულია გამოსაბოლქვისთვის, 1 მეტრი შეწოვის მილის და შეწოვის ჭრილზე Ø 50 დიაფრაგმის 

შემთხვევაში.
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Tableau de réglage de l’étrangleur
Maior Eolo 24 4E.

Tableau de réglage de l’étrangleur
Maior Eolo 28 4E.

Tableau de réglage de l’étrangleur
Maior Eolo 32 4E.

Cran étrangleur de fumées

Type d'installation 
(extension en mètres de conduit) 1 3 4 5 6 10

Kit concentrique Ø60/100 horizontal - - De 0 à 0,5 De 0,5 à 1,5 - De 1,5 à 3,0

Kit concentrique Ø60/100 vertical - - De 0 à 2,2 De 2,2 à 3,7 - De 3,7 à 4,7

Kit concentrique Ø80/125 horizontal - - De 0 à 0,5 De 0,5 à 4,6 - De 4,6 à 7,4

Kit concentrique Ø80/125 vertical - - De 0 à 5,4 De 5,4 à 9,5 - De 9,5 à 12,2

Kit séparateur Ø80 vertical sans coude *De 0 à 20 *De 20 à 40 **De 0 à 22 - - **De 22 à 32

Kit séparateur Ø80 horizontal avec deux coudes *De 0 à 16 *De 16 à 35 **De 0 à 17 - - **De 17 à 28

Kit d'aspiration directe et évacuation Ø80 en configura-
tion B22

- - De 0 à 1 - De 1 à 12 -

* Ces valeurs d'extension maximale sont à considérer en aspiration avec 1 mètre de tuyau en évacuation.
** Ces valeurs d'extension maximale sont à considérer en évacuation avec 1 mètre de tuyau en aspiration et 1 diaphragme Ø44 sur le trou d'aspiration.

Cran étrangleur de fumées

Type d'installation 
(extension en mètres de conduit) 2 4 7 10

Kit concentrique Ø60/100 horizontal - De 0 à 0,5 De 0,5 à 1,5 De 1,5 à 3,0

Kit concentrique Ø60/100 vertical - De 0 à 2,2 De 2,2 à 3,7 De 3,7 à 4,7

Kit concentrique Ø80/125 horizontal - De 0 à 0,5 De 0,5 à 4,6 De 4,6 à 7,4

Kit concentrique Ø80/125 vertical - De 0 à 5,4 De 5,4 à 9,5 De 9,5 à 12,2

Kit séparateur Ø80 vertical sans coude *De 0 à 20 *De 20 à 40 **De 0 à 22 ** De 22 à 32

Kit séparateur Ø80 horizontal avec deux coudes *De 0 à 16 *De 16 à 35 **De 0 à 17 ** De 17 à 28

Kit d'aspiration directe et évacuation Ø80 en configuration B22 De 0 à 1 - De 1 à 12 -

* Ces valeurs d'extension maximale sont à considérer en aspiration avec 1 mètre de tuyau en évacuation.
** Ces valeurs d'extension maximale sont à considérer en évacuation avec 1 mètre de tuyau en aspiration et 1 diaphragme Ø50 sur le trou d'aspiration.

Cran étrangleur de fumées

Type d'installation 
(extension en mètres de conduit) 3 4 5 6 10

Kit concentrique Ø60/100 horizontal - - De 0 à 0,5 De 0,5 à 1,5 De 1,5 à 3,0

Kit concentrique Ø60/100 vertical - - De 0 à 2,2 De 2,2 à 3,7 De 3,7 à 4,7

Kit concentrique Ø80/125 horizontal - - De 0 à 0,5 De 0,5 à 4,6 De 4,6 à 7,4

Kit concentrique Ø80/125 vertical - - De 0 à 5,4 De 5,4 à 9,5 De 9,5 à 12,2

Kit séparateur Ø80 vertical sans coude *De 0 à 20 *De 20 à 40 **De 0 à 22 - **De 22 à 32

Kit séparateur Ø80 horizontal avec deux coudes *De 0 à 16 *De 16 à 35 **De 0 à 17 - **De 17 à 28

Kit d'aspiration directe et évacuation Ø80 en configuration B22 - De 0 à 1 - De 1 à 12 -

* Ces valeurs d'extension maximale sont à considérer en aspiration avec 1 mètre de tuyau en évacuation.
** Ces valeurs d'extension maximale sont à considérer en évacuation avec 1 mètre de tuyau en aspiration et 1 diaphragme Ø50 sur le trou d'aspiration.
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Shutter regulation table
Maior Eolo 24 4E.

Shutter regulation table
Maior Eolo 28 4E.

Shutter regulation table
Maior Eolo 32 4E.

Flue gas shutter notch

Type of installation
(duct length in metres)

1 3 4 5 6 10

Ø 60/100 horizontal concentric kit - - From 0 to 0,5 From 0,5 to 1,5 - From 1,5 to 3,0

Ø 60/100 vertical concentric kit - - From 0 to 2,2 From 2,2 to 3,7 - From 3,7 to 4,7

Ø 80/125 horizontal concentric kit - - From 0 to 0,5 From 0,5 to 4,6 - From 4,6 to 7,4

Ø 80/125 vertical concentric kit - - From 0 to 5,4 From 5,4 to 9,5 - From 9,5 to 12,2

Ø 80 vertical separator kit without bends *From 0 to 20 *From 20 to 40 **From 0 to 22 - - **From 22 to 32

Ø 80 horizontal separator kit with two bend *From 0 to 16 *From 16 to 35 **From 0 to 17 - - **From 17 to 28

Direct intake kit and Ø 80 drain in B22 configura-
tion

- - From 0 to 1 - From 1 to 12 -

* These maximum extension values are considered intake with 1 metre drain pipe
** These maximum extension values are considered in draining with 1 metre intake pipe and Ø 44 diaphragm on the intake hole.

Type of installation
(duct length in metres)

2 4 7 10

Ø 60/100 horizontal concentric kit - From 0 to 0,5 From 0,5 to 1,5 From 1,5 to 3,0

Ø 60/100 vertical concentric kit - From 0 to 2,2 From 2,2 to 3,7 From 3,7 to 4,7

Ø 80/125 horizontal concentric kit - From 0 to 0,5 From 0,5 to 4,6 From 4,6 to 7,4

Ø 80/125 vertical concentric kit - From 0 to 5,4 From 5,4 to 9,5 From 9,5 to 12,2

Ø 80 vertical separator kit without bends *From 0 to 20 *From 20 to 40 **From 0 to 22 ** From 22 to 32

Ø 80 horizontal separator kit with two bend *From 0 to 16 *From 16 to 35 **From 0 to 17 ** From 17 to 28

Direct intake kit and Ø 80 drain in B22 configuration From 0 to 1 - From 1 to 12 -

* These maximum extension values are considered intake with 1 metre drain pipe
** These maximum extension values are considered in draining with 1 metre intake pipe and Ø 50 diaphragm on the intake hole.

Type of installation
(duct length in metres)

3 4 5 6 10

Ø 60/100 horizontal concentric kit - - From 0 to 0,5 From 0,5 to 1,5 From 1,5 to 3,0

Ø 60/100 vertical concentric kit - - From 0 to 2,2 From 2,2 to 3,7 From 3,7 to 4,7

Ø 80/125 horizontal concentric kit - - From 0 to 0,5 From 0,5 to 4,6 From 4,6 to 7,4

Ø 80/125 vertical concentric kit - - From 0 to 5,4 From 5,4 to 9,5 From 9,5 to 12,2

Ø 80 vertical separator kit without bends *From 0 to 20 *From 20 to 40 **From 0 to 22 - **From 22 to 32

Ø 80 horizontal separator kit with two bend *From 0 to 16 *From 16 to 35 **From 0 to 17 - **From 17 to 28

Direct intake kit and Ø 80 drain in B22 configuration - From 0 to 1 - From 1 to 12 -

* These maximum extension values are considered intake with 1 metre drain pipe
** These maximum extension values are considered in draining with 1 metre intake pipe and Ø 50 diaphragm on the intake hole.
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Ekranın tənzimlənməsi cədvəli
Maior Eolo 24 4E.

Ekranın tənzimlənməsi cədvəli
Maior Eolo 28 4E.

Ekranın tənzimlənməsi cədvəli
Maior Eolo 32 4E.

Dəm qazı ekranının pazı
Quraşdırma növü

(borunun metrlərlə uzunluğu). 1 3 4 5 6 10

Ø 60/100 üfüqi konsentrik dəst - - 0 - 0.5 0.5 - 1.5 - 1.5 - 3.0

Ø 60/100 şaquli konsentrik dəst - - 0 - 2.2 2.2 - 3.7 - 3.7 - 4.7

Ø 80/125 üfüqi konsentrik dəst - - 0 - 0.5 0.5 - 4.6 - 4.6 - 7.4

Ø 80/125 şaquli konsentrik dəst - - 0 - 5.4 5.4 - 9.5 - 9.5 - 12.2

əyrilərsiz Ø 80 şaquli ayırıcı dəst *0 - 20 *20 - 40 **0 - 22 - - **22 - 32

iki əyri ilə Ø 80 üfüqi ayırıcı dəst *0 - 16 *16 - 35 **0 - 17 - - **17 - 28

B22 konfiqurasiyasında birbaşa giriş dəsti və Ø 80 drenaj - - 0 - 1 - 1 - 12 -

* Bu maksimum uzadıcı kəmiyyətlər 1 metr drenaj borusu ilə giriş kimi götürülür
** Bu maksimum uzadıcı kəmiyyətlər 1 metr giriş borusu və giriş dəliyində Ø 44 diafraqram ilə drenaj kimi götürülür.

Quraşdırma növü
(borunun metrlərlə uzunluğu). 2 4 7 10

Ø 60/100 üfüqi konsentrik dəst - 0 - 0,5 0,5 - 1,5 1,5 - 3,0

Ø 60/100 şaquli konsentrik dəst - 0 - 2,2 2,2 - 3,7 3,7 - 4,7

Ø 80/125 üfüqi konsentrik dəst - 0 - 0,5 0,5 - 4,6 4,6 - 7,4

Ø 80/125 şaquli konsentrik dəst - 0 - 5,4 5,4 - 9,5 9,5 - 12,2

əyrilərsiz Ø 80 şaquli ayırıcı dəst *0 - 20 *20 - 40 **0 - 22 **22 - 32

iki əyri ilə Ø 80 üfüqi ayırıcı dəst *0 - 16 *16 - 35 **0 - 17 **17 - 28

B22 konfiqurasiyasında birbaşa giriş dəsti və Ø 80 drenaj 0 - 1 - 1 - 12 -

* Bu maksimum uzadıcı kəmiyyətlər 1 metr drenaj borusu ilə giriş kimi götürülür
** Bu maksimum uzadıcı kəmiyyətlər 1 metr giriş borusu və giriş dəliyində Ø 50 diafraqram ilə drenaj kimi götürülür.

Quraşdırma növü
(borunun metrlərlə uzunluğu). 3 4 5 6 10

Ø 60/100 üfüqi konsentrik dəst - - 0 - 0,5 0,5 - 1,5 1,5 - 3,0

Ø 60/100 şaquli konsentrik dəst - - 0 - 2,2 2,2 - 3,7 3,7 - 4,7

Ø 80/125 üfüqi konsentrik dəst - - 0 - 0,5 0,5 - 4,6 4,6 - 7,4

Ø 80/125 şaquli konsentrik dəst - - 0 - 5,4 5,4 - 9,5 9,5 - 12,2

əyrilərsiz Ø 80 şaquli ayırıcı dəst *0 - 20 *20 - 40 **0 - 22 - **22 - 32

iki əyri ilə Ø 80 üfüqi ayırıcı dəst *0 - 16 *16 - 35 **0 - 17 - **17 - 28

B22 konfiqurasiyasında birbaşa giriş dəsti və Ø 80 drenaj - 0 - 1 - 1 - 12 -

* Bu maksimum uzadıcı kəmiyyətlər 1 metr drenaj borusu ilə giriş kimi götürülür
** Bu maksimum uzadıcı kəmiyyətlər 1 metr giriş borusu və giriş dəliyində Ø 50 diafraqram ilə drenaj kimi götürülür.
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جدول ضبط املنظم

.Maior Eolo 24 4E

جدول ضبط املنظم

.Maior Eolo 28 4E

جدول ضبط املنظم

.Maior Eolo 32 4E

عالمة مجزء األدخنة

نوع الرتكيب

1345610)التوسيع املرتي ألنبوب(

من 1,5 إىل 3,0-من 0,5 إىل 1,5من 0 إىل 0,5--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 60/100 أفقي

من 3,7 إىل 4,7-من 2,2 إىل 3,7من 0 إىل 2,2--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 60/100 عمودي

من 4,6 إىل 7,4-من 0,5 إىل 4,6من 0 إىل 0,5--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 80/125 أفقي

من 9,5 إىل 12,2-من 5,4 إىل 9,5من 0 إىل 5,4--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 80/125 عمودي

**من 22 إىل 32--**من 0 إىل 22*من 20 إىل 40*من 0 إىل 20مجموعة الفاصل Ø 80 عمودي بدون أكواع

**من 17 إىل 28--**من 0 إىل 17*من 16 إىل 35*من 0 إىل 16مجموعة الفاصل Ø 80 أفقي بكوعني

B22 يف الرتكيب Ø 80 من 1 إىل 12-من 0 إىل 1--مجموعة الشفط املبارش وترصيف عوادم االحرتاق-

هذه القيم الخاصة بأقىص إمكانية للتطويل يتم تحديدها يف عملية الشفط مبقدار واحد مرت من أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق.  *
هذه القيم الخاصة بأقىص إمكانية للتطويل يتم تحديدها يف عملية ترصيف عوادم االحرتاق مبقدار واحد مرت من األنبوب يف الشفط و 1 حاجز فصل بقطر 44 عىل فتحة الشفط.  **

المة مجزء األدخنة

نوع الرتكيب

24710)التوسيع املرتي ألنبوب(

من 1,5 إىل 3,0من 0,5 إىل 1,5من 0 إىل 0,5-مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 60/100 أفقي

من 3,7 إىل 4,7من 2,2 إىل 3,7من 0 إىل 2,2-مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 60/100 عمودي

من 4,6 إىل 7,4من 0,5 إىل 4,6من 0 إىل 0,5-مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 80/125 أفقي

من 9,5 إىل 12,2من 5,4 إىل 9,5من 0 إىل 5,4-مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 80/125 عمودي

** من 22 إىل 32**من 0 إىل 22*من 20 إىل 40*من 0 إىل 20مجموعة الفاصل Ø 80 عمودي بدون أكواع

** من 17 إىل 28**من 0 إىل 17*من 16 إىل 35*من 0 إىل 16مجموعة الفاصل Ø 80 أفقي بكوعني

B22 يف الرتكيب Ø 80 من 1 إىل 12-من 0 إىل 1مجموعة الشفط املبارش وترصيف عوادم االحرتاق-

هذه القيم الخاصة بأقىص إمكانية للتطويل يتم تحديدها يف عملية الشفط مبقدار واحد مرت من أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق.  *
هذه القيم الخاصة بأقىص إمكانية للتطويل يتم تحديدها يف عملية ترصيف عوادم االحرتاق مبقدار واحد مرت من األنبوب يف الشفط و 1 حاجز فصل بقطر 50 عىل فتحة الشفط.  **

المة مجزء األدخنة

نوع الرتكيب

345610)التوسيع املرتي ألنبوب(

من 1,5 إىل 3,0من 0,5 إىل 1,5من 0 إىل 0,5--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 60/100 أفقي

من 3,7 إىل 4,7من 2,2 إىل 3,7من 0 إىل 2,2--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 60/100 عمودي

من 4,6 إىل 7,4من 0,5 إىل 4,6من 0 إىل 0,5--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 80/125 أفقي

من 9,5 إىل 12,2من 5,4 إىل 9,5من 0 إىل 5,4--مجموعة أنبوب متحد املركز Ø 80/125 عمودي

**من 22 إىل 32-**من 0 إىل 22*من 20 إىل 40*من 0 إىل 20مجموعة الفاصل Ø 80 عمودي بدون أكواع

**من 17 إىل 28-**من 0 إىل 17*من 16 إىل 35*من 0 إىل 16مجموعة الفاصل Ø 80 أفقي بكوعني

B22 يف الرتكيب Ø 80 من 1 إىل 12-من 0 إىل 1-مجموعة الشفط املبارش وترصيف عوادم االحرتاق-

هذه القيم الخاصة بأقىص إمكانية للتطويل يتم تحديدها يف عملية الشفط مبقدار واحد مرت من أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق.  *
هذه القيم الخاصة بأقىص إمكانية للتطويل يتم تحديدها يف عملية ترصيف عوادم االحرتاق مبقدار واحد مرت من األنبوب يف الشفط و 1 حاجز فصل بقطر 50 عىل فتحة الشفط.  **
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Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Коефіцієнт опору
(R)

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 60/100

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина в м труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

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

димових газів 21 m 1,3 m 3,5
Для забору повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0
Коліно 45° концентричне  
Ø 60/100 Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 60/100 Забір повітря і відведення 

димових газів 46 m 2,8 m 7,6
Для забору повітря м 20

Для відведення димових газів м 15

Термінал комплектний впуску/ 
випуску для забору повітря і  
для відведення димових газів- 
концентричний горизонтальний Ø 60/100

Забір повітря і відведення 
димових газів 32 m 1,9 m 5,3

Для забору повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний  
вертикальний  
Ø 60/100

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 41,7 m 2,5 m 7

Для забору повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1
Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 7,5 m 0,5 m 1,3
Для забору повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5
Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
вертикальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 33 m 2,0 m 5,5

Для забору повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових  
газів-концентричний  
вертикальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 26,5 m 1,6 m 4,4

Для забору повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
горизонтальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 39 m 2,3 m 6,5

Для забору повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 34 m 2,0 m 5,6

Для забору повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 з ємністю  
для збору конденсату

Забір повітря і відведення 
димових газів 13 m 0,8 m 2,2

Для забору повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 2 m 0,1 m 0,3
Для забору повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для забору повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для забору повітря м 1,0

Для відведення димових газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0
Термінал комплектний впуску для забору повітря Ø 
80 м 1 (з ізоляцією або без)

Для забору повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для забору повітря м 2,2

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

Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

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

Для відведення димових газів 6,5 m 0,4 m 1,1 Для відведення димових газів м 2,1
Коліно 45° Ø 80 Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- 
димовий роздільний  
Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір повітря і відведення 
димових газів 8,8 m 0,5 m 1,5

Для забору повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Коефіцієнт опору
(R)

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 60/100

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина в м труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

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

димових газів 21 m 1,3 m 3,5
Для забору повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0
Коліно 45° концентричне  
Ø 60/100 Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 60/100 Забір повітря і відведення 

димових газів 46 m 2,8 m 7,6
Для забору повітря м 20

Для відведення димових газів м 15

Термінал комплектний впуску/ 
випуску для забору повітря і  
для відведення димових газів- 
концентричний горизонтальний Ø 60/100

Забір повітря і відведення 
димових газів 32 m 1,9 m 5,3

Для забору повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний  
вертикальний  
Ø 60/100

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 41,7 m 2,5 m 7

Для забору повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1
Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 7,5 m 0,5 m 1,3
Для забору повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5
Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
вертикальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 33 m 2,0 m 5,5

Для забору повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових  
газів-концентричний  
вертикальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 26,5 m 1,6 m 4,4

Для забору повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
горизонтальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 39 m 2,3 m 6,5

Для забору повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 34 m 2,0 m 5,6

Для забору повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 з ємністю  
для збору конденсату

Забір повітря і відведення 
димових газів 13 m 0,8 m 2,2

Для забору повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 2 m 0,1 m 0,3
Для забору повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для забору повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для забору повітря м 1,0

Для відведення димових газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0
Термінал комплектний впуску для забору повітря Ø 
80 м 1 (з ізоляцією або без)

Для забору повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для забору повітря м 2,2

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

Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

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

Для відведення димових газів 6,5 m 0,4 m 1,1 Для відведення димових газів м 2,1
Коліно 45° Ø 80 Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- 
димовий роздільний  
Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір повітря і відведення 
димових газів 8,8 m 0,5 m 1,5

Для забору повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Коефіцієнт опору
(R)

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 60/100

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина в м труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

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

димових газів 21 m 1,3 m 3,5
Для забору повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0
Коліно 45° концентричне  
Ø 60/100 Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 60/100 Забір повітря і відведення 

димових газів 46 m 2,8 m 7,6
Для забору повітря м 20

Для відведення димових газів м 15

Термінал комплектний впуску/ 
випуску для забору повітря і  
для відведення димових газів- 
концентричний горизонтальний Ø 60/100

Забір повітря і відведення 
димових газів 32 m 1,9 m 5,3

Для забору повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний  
вертикальний  
Ø 60/100

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 41,7 m 2,5 m 7

Для забору повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1
Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 7,5 m 0,5 m 1,3
Для забору повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5
Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
вертикальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 33 m 2,0 m 5,5

Для забору повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових  
газів-концентричний  
вертикальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 26,5 m 1,6 m 4,4

Для забору повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
горизонтальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 39 m 2,3 m 6,5

Для забору повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 34 m 2,0 m 5,6

Для забору повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 з ємністю  
для збору конденсату

Забір повітря і відведення 
димових газів 13 m 0,8 m 2,2

Для забору повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 2 m 0,1 m 0,3
Для забору повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для забору повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для забору повітря м 1,0

Для відведення димових газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0
Термінал комплектний впуску для забору повітря Ø 
80 м 1 (з ізоляцією або без)

Для забору повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для забору повітря м 2,2

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

Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

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

Для відведення димових газів 6,5 m 0,4 m 1,1 Для відведення димових газів м 2,1
Коліно 45° Ø 80 Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- 
димовий роздільний  
Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір повітря і відведення 
димових газів 8,8 m 0,5 m 1,5

Для забору повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Коефіцієнт опору
(R)

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 60/100

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина в м труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

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

димових газів 21 m 1,3 m 3,5
Для забору повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0
Коліно 45° концентричне  
Ø 60/100 Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 60/100 Забір повітря і відведення 

димових газів 46 m 2,8 m 7,6
Для забору повітря м 20

Для відведення димових газів м 15

Термінал комплектний впуску/ 
випуску для забору повітря і  
для відведення димових газів- 
концентричний горизонтальний Ø 60/100

Забір повітря і відведення 
димових газів 32 m 1,9 m 5,3

Для забору повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний  
вертикальний  
Ø 60/100

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 41,7 m 2,5 m 7

Для забору повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1
Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 7,5 m 0,5 m 1,3
Для забору повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5
Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
вертикальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 33 m 2,0 m 5,5

Для забору повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових  
газів-концентричний  
вертикальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 26,5 m 1,6 m 4,4

Для забору повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
горизонтальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 39 m 2,3 m 6,5

Для забору повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 34 m 2,0 m 5,6

Для забору повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 з ємністю  
для збору конденсату

Забір повітря і відведення 
димових газів 13 m 0,8 m 2,2

Для забору повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 2 m 0,1 m 0,3
Для забору повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для забору повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для забору повітря м 1,0

Для відведення димових газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0
Термінал комплектний впуску для забору повітря Ø 
80 м 1 (з ізоляцією або без)

Для забору повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для забору повітря м 2,2

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

Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

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

Для відведення димових газів 6,5 m 0,4 m 1,1 Для відведення димових газів м 2,1
Коліно 45° Ø 80 Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- 
димовий роздільний  
Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір повітря і відведення 
димових газів 8,8 m 0,5 m 1,5

Для забору повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Коефіцієнт опору
(R)

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 60/100

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина в м труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

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

димових газів 21 m 1,3 m 3,5
Для забору повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0
Коліно 45° концентричне  
Ø 60/100 Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 60/100 Забір повітря і відведення 

димових газів 46 m 2,8 m 7,6
Для забору повітря м 20

Для відведення димових газів м 15

Термінал комплектний впуску/ 
випуску для забору повітря і  
для відведення димових газів- 
концентричний горизонтальний Ø 60/100

Забір повітря і відведення 
димових газів 32 m 1,9 m 5,3

Для забору повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний  
вертикальний  
Ø 60/100

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 41,7 m 2,5 m 7

Для забору повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1
Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 7,5 m 0,5 m 1,3
Для забору повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5
Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
вертикальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 33 m 2,0 m 5,5

Для забору повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових  
газів-концентричний  
вертикальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 26,5 m 1,6 m 4,4

Для забору повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
горизонтальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 39 m 2,3 m 6,5

Для забору повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 34 m 2,0 m 5,6

Для забору повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 з ємністю  
для збору конденсату

Забір повітря і відведення 
димових газів 13 m 0,8 m 2,2

Для забору повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 2 m 0,1 m 0,3
Для забору повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для забору повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для забору повітря м 1,0

Для відведення димових газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0
Термінал комплектний впуску для забору повітря Ø 
80 м 1 (з ізоляцією або без)

Для забору повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для забору повітря м 2,2

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

Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

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

Для відведення димових газів 6,5 m 0,4 m 1,1 Для відведення димових газів м 2,1
Коліно 45° Ø 80 Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- 
димовий роздільний  
Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір повітря і відведення 
димових газів 8,8 m 0,5 m 1,5

Для забору повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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Таблиці коефіцієнту опору та еквівалентної довжини.

ТИП ТРУБОПРОВОДУ Коефіцієнт опору
(R)

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 60/100

Еквівалентна довжина в 
м концентричної труби 

Ø 80/125

Еквівалентна  
довжина в м труби

Ø 80

Концентрична труба Ø 60/100 м 1
Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

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

димових газів 21 m 1,3 m 3,5
Для забору повітря м 9,1

Для відведення димових газів м 7,0
Коліно 45° концентричне  
Ø 60/100 Забір повітря і відведення димо-

вих газів 16,5 m 1 m 2,8
Для забору повітря м 7,1

Для відведення димових газів м 5,5
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 60/100 Забір повітря і відведення 

димових газів 46 m 2,8 m 7,6
Для забору повітря м 20

Для відведення димових газів м 15

Термінал комплектний впуску/ 
випуску для забору повітря і  
для відведення димових газів- 
концентричний горизонтальний Ø 60/100

Забір повітря і відведення 
димових газів 32 m 1,9 m 5,3

Для забору повітря м 14

Для відведення димових газів м 10,6
Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний  
вертикальний  
Ø 60/100

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 41,7 m 2,5 m 7

Для забору повітря м 18

Для відведення димових газів 14

Концентрична труба Ø 80/125 м 1
Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Коліно 90° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 7,5 m 0,5 m 1,3
Для забору повітря м 3,3

Для відведення димових газів м 2,5
Коліно 45° концентричне  
Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 6 m 0,4 m 1,0
Для забору повітря м 2,6

Для відведення димових газів м 2,0
Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
вертикальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 33 m 2,0 m 5,5

Для забору повітря м 14,3

Для відведення димових газів м 11,0

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових  
газів-концентричний  
вертикальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення димо-
вих газів 26,5 m 1,6 m 4,4

Для забору повітря м 11,5

Для відведення димових газів м 8,8

Термінал комплектний впуску/випуску для забору 
повітря і для відведення димових газів-концен-
тричний  
горизонтальний  
Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 39 m 2,3 m 6,5

Для забору повітря м 16,9

Для відведення димових газів м 13

Термінал впуску/випуску для забору повітря і для 
відведення димових газів-концентричний горизон-
тальний Ø 80/125

Забір повітря і відведення 
димових газів 34 m 2,0 m 5,6

Для забору повітря м 14,8

Для відведення димових газів м 11,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 з ємністю  
для збору конденсату

Забір повітря і відведення 
димових газів 13 m 0,8 m 2,2

Для забору повітря м 5,6

Для відведення димових газів м 4,3

Концентричний адаптер від  
Ø 60/100 на Ø 80/125 Забір повітря і відведення 

димових газів 2 m 0,1 m 0,3
Для забору повітря м 0,8

Для відведення димових газів м 0,6
Труба Ø 80 м 1 (з ізоляцією або без) Для забору повітря 2,3 m 0,1 m 0,4 Для забору повітря м 1,0

Для відведення димових газів 3 m 0,2 m 0,5 Для відведення димових газів м 1,0
Термінал комплектний впуску для забору повітря Ø 
80 м 1 (з ізоляцією або без)

Для забору повітря 5 m 0,3 m 0,8 Для забору повітря м 2,2

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

Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3
Для відведення димових газів 2,5 m 0,1 m 0,4 Для відведення димових газів м 0,8

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

Для відведення димових газів 6,5 m 0,4 m 1,1 Для відведення димових газів м 2,1
Коліно 45° Ø 80 Для забору повітря 3 m 0,2 m 0,5 Для забору повітря м 1,3

Для відведення димових газів 4 m 0,2 m 0,6 Для відведення димових газів м 1,3
Паралельний повітряно- 
димовий роздільний  
Ø 80 з Ø 60/100 на Ø 80/80

Забір повітря і відведення 
димових газів 8,8 m 0,5 m 1,5

Для забору повітря м 3,8

Для відведення димових газів м 2,9
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Mukavemet Faktörleri ve eşdeğer  uzunluklar.

KANAL TİPİ
Mukavemet 

Faktörü
(R)

Ø 60/100 çaplı konsantrik 
borunun m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80/125 çaplı konsantrik 
borunun m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80 borunun m olarak 
tekabül ettiği uzunluk

Ø 60/100 m konsantrik  boru 1 m
Emiş ve tahliye 

16,5 m 1 m 2,8
Emiş  m 7,1

Tahliye  m 5,5
90° Ø 60/100 konsantrik dirsek Emiş ve tahliye 

21 m 1,3 m 3,5
Emiş  m 9,1

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

16,5 m 1 m 2,8
Emiş  m 7,1

Tahliye  m 5,5
Ø 60/100 yatay komple yatay konsantrik 
tahliye ve emiş 
terminali Emiş ve tahliye 

46 m 2,8 m 7,6
Emiş  m 20

Tahliye  m 15

Ø 60/100 yatay konsantrik tahliye 
ve emiş  terminali Emiş ve tahliye 

32 m 1,9 m 5,3
Emiş  m 14

Tahliye  m 10,6
Ø 60/100 yatay dikey konsantrik 
tahliye ve emiş 
terminali

Emiş ve tahliye 
41,7 m 2,5 m 7

Emiş  m 18

Tahliye  14

Ø 80/125 m konsantrik  boru 1 m
Emiş ve tahliye 

6 m 0,4 m 1,0
Emiş  m 2,6

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

7,5 m 0,5 m 1,3
Emiş  m 3,3

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

6 m 0,4 m 1,0
Emiş  m 2,6

Tahliye  m 2,0
Ø 80/125 dikey komple dikey konsantrik 
tahliye ve emiş 
terminali Emiş ve tahliye 

33 m 2,0 m 5,5
Emiş  m 14,3

Tahliye  m 11,0

Ø 80/125 yatay dikey konsantrik
tahliye ve emiş terminali Emiş ve tahliye 

26,5 m 1,6 m 4,4
Emiş  m 11,5

Tahliye  m 8,8

Ø 80/125 yatay komple yatay konsantrik 
tahliye ve emiş 
terminali

Emiş ve tahliye 
39 m 2,3 m 6,5

Emiş  m 16,9

Tahliye  m 13

Ø 80/125 yatay yatay konsantrik 
tahliye ve emiş  terminali Emiş ve tahliye 

34 m 2,0 m 5,6
Emiş  m 14,8

Tahliye  m 11,3
Kondensasyon toplayıcılı Ø 60/100 
den Ø 80/125 e konsantrik adaptör Emiş ve tahliye 

13 m 0,8 m 2,2
Emiş  m 5,6

Tahliye  m 4,3
Ø 60/100 den Ø 80/125 e 
konsantrik adaptör

Emiş ve tahliye 
2 m 0,1 m 0,3

Emiş  m 0,8

Tahliye  m 0,6
Ø 80 boru 1 m (bağlantı tertibatlı veyahut da 
tertibatsız)

Emiş  2,3 m 0,1 m 0,4 Emiş  m 1,0

Tahliye  3 m 0,2 m 0,5 Tahliye  m 1,0
Ø 80 boru 1 m komple emiş terminali 
(bağlantı tertibatlı veyahut da tertibatsız)

Emiş  5 m 0,3 m 0,8 Emiş  m 2,2

Ø 80 emiş terminali 
Ø 80 tahliye terminali

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

90° Ø 80 dirsek Emiş  5 m 0,3 m 0,8 Emiş  m 2,2

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

Tahliye  4 m 0,2 m 0,6 Tahliye  m 1,3
Ø 60/100 den Ø 80/80 e 
Ø 80 paralel çatal

Emiş ve tahliye 
8,8 m 0,5 m 1,5

Emiş  m 3,8

Tahliye  m 2,9
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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 m 1
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 completo con aspiración-descarga 
concéntrico horizontal  
Ø 60/100 Aspiración y 

Descarga 46 2,8 m 7,6 m
Aspiración 20 m

Descarga 15 m

Terminal completo 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 completo con aspiración-descarga 
concéntrico vertical  
Ø 60/100

Aspiración y 
Descarga 41,7 2,5 m 7 m

Aspiración 18 m

Descarga 14

Tubo concéntrico  
Ø 80/125 m 1 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 completo con aspiración-descarga 
concéntrico vertical 
Ø 80/125

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

Aspiración 11,5 m

Descarga 8,8 m

Terminal completo con aspiración-descarga 
concéntrico horizontal 
Ø 80/125

Aspiración y 
Descarga 39 2,3 m 6,5 m

Aspiración 16,9 m

Descarga 13 m

Terminal completo 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 completo de 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 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
Desdoblado 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

Tablas de factores de resistencia y longitudes equivalentes.
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Фактор 

сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубе Ø 60/100

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубе Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубе 

Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и 

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

Дымоудаление m 5,5
Изгиб  90° концентрический
Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 21 m 1,3 m 3,5

Всасывание m 9,1

Дымоудаление m 7,0
Изгиб  45° концентрический 
Ø 60/100 Всасывание и 

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

Дымоудаление m 5,5
Вывод с концентрическим горизонтальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 46 m 2,8 m 7,6

Всасывание m 20

Дымоудаление m 15

Вывод концентрического
горизонтального всасывания/
дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 32 m 1,9 m 5,3

Всасывание m 14

Дымоудаление m 10,6
Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 41,7 m 2,5 m 7

Всасывание m 18

Дымоудаление 14

Концентрическая труба 
Ø 80/125 м 1 Всасывание и 

Дымоудаление 6 m 0,4 m 1,0
Всасывание m 2,6

Дымоудаление m 2,0
Изгиб 90° концентрический 
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 7,5 m 0,5 m 1,3
Всасывание m 3,3

Дымоудаление m 2,5
Изгиб 45° концентрический
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 6 m 0,4 m 1,0
Всасывание m 2,6

Дымоудаление m 2,0
Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением  
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 33 m 2,0 m 5,5

Всасывание m 14,3

Дымоудаление m 11,0

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125

Всасывание и 
Дымоудаление 26,5 m 1,6 m 4,4

Всасывание m 11,5

Дымоудаление m 8,8

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

Дымоудаление 39 m 2,3 m 6,5
Всасывание m 16,9

Дымоудаление m 13

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125

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

Всасывание m 14,8

Дымоудаление m 11,3

Концентрический переходник
с Ø 60/100 наØ 80/125 со сбором 
конденсата

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

Всасывание m 5,6

Дымоудаление m 4,3
Концентрический переходник
с Ø 60/100 наØ 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 2 m 0,1 m 0,3
Всасывание m 0,8

Дымоудаление m 0,6
Концентрический переходник с Ø 60/100 
наØ 80/125 

Всасывание 2,3 m 0,1 m 0,4 Всасывание m 1,0

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

Вывод всасывания Ø 80
Вывод дымоудаления Ø 80

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

Изгиб 90° Ø 80 Всасывание 5 m 0,3 m 0,8 Всасывание m 2,2

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

Дымоудаление 4 m 0,2 m 0,6 Дымоудаление m 1,3
Раздвоенная параллель Ø 80
от Ø 60/100 до Ø 80/80 Всасывание и 

Дымоудаление 8,8 m 0,5 m 1,5
Всасывание m 3,8

Дымоудаление m 2,9

Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин.
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сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубе Ø 60/100

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубе Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубе 

Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и 

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

Дымоудаление m 5,5
Изгиб  90° концентрический
Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 21 m 1,3 m 3,5

Всасывание m 9,1

Дымоудаление m 7,0
Изгиб  45° концентрический 
Ø 60/100 Всасывание и 

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

Дымоудаление m 5,5
Вывод с концентрическим горизонтальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 46 m 2,8 m 7,6

Всасывание m 20

Дымоудаление m 15

Вывод концентрического
горизонтального всасывания/
дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 32 m 1,9 m 5,3

Всасывание m 14

Дымоудаление m 10,6
Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 41,7 m 2,5 m 7

Всасывание m 18

Дымоудаление 14

Концентрическая труба 
Ø 80/125 м 1 Всасывание и 

Дымоудаление 6 m 0,4 m 1,0
Всасывание m 2,6

Дымоудаление m 2,0
Изгиб 90° концентрический 
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 7,5 m 0,5 m 1,3
Всасывание m 3,3

Дымоудаление m 2,5
Изгиб 45° концентрический
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 6 m 0,4 m 1,0
Всасывание m 2,6

Дымоудаление m 2,0
Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением  
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 33 m 2,0 m 5,5

Всасывание m 14,3

Дымоудаление m 11,0

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125

Всасывание и 
Дымоудаление 26,5 m 1,6 m 4,4

Всасывание m 11,5

Дымоудаление m 8,8

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

Дымоудаление 39 m 2,3 m 6,5
Всасывание m 16,9

Дымоудаление m 13

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125

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

Всасывание m 14,8

Дымоудаление m 11,3

Концентрический переходник
с Ø 60/100 наØ 80/125 со сбором 
конденсата

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

Всасывание m 5,6

Дымоудаление m 4,3
Концентрический переходник
с Ø 60/100 наØ 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 2 m 0,1 m 0,3
Всасывание m 0,8

Дымоудаление m 0,6
Концентрический переходник с Ø 60/100 
наØ 80/125 

Всасывание 2,3 m 0,1 m 0,4 Всасывание m 1,0

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

Вывод всасывания Ø 80
Вывод дымоудаления Ø 80

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

Изгиб 90° Ø 80 Всасывание 5 m 0,3 m 0,8 Всасывание m 2,2

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

Дымоудаление 4 m 0,2 m 0,6 Дымоудаление m 1,3
Раздвоенная параллель Ø 80
от Ø 60/100 до Ø 80/80 Всасывание и 

Дымоудаление 8,8 m 0,5 m 1,5
Всасывание m 3,8

Дымоудаление m 2,9

Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин.
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сопротивления
(R)

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубе Ø 60/100

Длина эквивалентная в 
метрах  концентрической 

трубе Ø 80/125

Длина эквивалентная в 
метрах трубе 

Ø 80

Концентрическая труба Ø 60/100 м 1
Всасывание и 

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

Дымоудаление m 5,5
Изгиб  90° концентрический
Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 21 m 1,3 m 3,5

Всасывание m 9,1

Дымоудаление m 7,0
Изгиб  45° концентрический 
Ø 60/100 Всасывание и 

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

Дымоудаление m 5,5
Вывод с концентрическим горизонтальным 
всасыванием/дымоудалением Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 46 m 2,8 m 7,6

Всасывание m 20

Дымоудаление m 15

Вывод концентрического
горизонтального всасывания/
дымоудаления Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 32 m 1,9 m 5,3

Всасывание m 14

Дымоудаление m 10,6
Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 60/100

Всасывание и 
Дымоудаление 41,7 m 2,5 m 7

Всасывание m 18

Дымоудаление 14

Концентрическая труба 
Ø 80/125 м 1 Всасывание и 

Дымоудаление 6 m 0,4 m 1,0
Всасывание m 2,6

Дымоудаление m 2,0
Изгиб 90° концентрический 
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 7,5 m 0,5 m 1,3
Всасывание m 3,3

Дымоудаление m 2,5
Изгиб 45° концентрический
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 6 m 0,4 m 1,0
Всасывание m 2,6

Дымоудаление m 2,0
Вывод с концентрическим вертикальным 
всасыванием/дымоудалением  
Ø 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 33 m 2,0 m 5,5

Всасывание m 14,3

Дымоудаление m 11,0

Вывод концентрического вертикального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125

Всасывание и 
Дымоудаление 26,5 m 1,6 m 4,4

Всасывание m 11,5

Дымоудаление m 8,8

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

Дымоудаление 39 m 2,3 m 6,5
Всасывание m 16,9

Дымоудаление m 13

Вывод концентрического горизонтального 
всасывания/дымоудаления 
Ø 80/125

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

Всасывание m 14,8

Дымоудаление m 11,3

Концентрический переходник
с Ø 60/100 наØ 80/125 со сбором 
конденсата

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

Всасывание m 5,6

Дымоудаление m 4,3
Концентрический переходник
с Ø 60/100 наØ 80/125 Всасывание и 

Дымоудаление 2 m 0,1 m 0,3
Всасывание m 0,8

Дымоудаление m 0,6
Концентрический переходник с Ø 60/100 
наØ 80/125 

Всасывание 2,3 m 0,1 m 0,4 Всасывание m 1,0

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

Вывод всасывания Ø 80
Вывод дымоудаления Ø 80

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

Изгиб 90° Ø 80 Всасывание 5 m 0,3 m 0,8 Всасывание m 2,2

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

Дымоудаление 4 m 0,2 m 0,6 Дымоудаление m 1,3
Раздвоенная параллель Ø 80
от Ø 60/100 до Ø 80/80 Всасывание и 

Дымоудаление 8,8 m 0,5 m 1,5
Всасывание m 3,8

Дымоудаление m 2,9

Таблицы факторов сопротивления и эквивалентных длин.

12

קין
מת

קה
חזו

ת
ש

תמ
ש

מ

גורם התנגדותסוג צינור
)R(

אורך תואם במטרים של צינור 
Ø 60/100 קונצנטרי

אורך תואם במטרים של צינור 
Ø 80/125 קונצנטרי

אורך תואם במטרים של צינור 
Ø 80

צינור קונצנטרי Ø 60/100 באורך 1 מ'
כניסה ופליטה 

2.8 מ'1 מ'16.5
כניסה 7.1 מ'

פליטה 5.5 מ'
Ø 60/100 90° כניסה ופליטה ברך קונצנטרית

3.5 מ'1.3 מ'21
כניסה 9.1 מ'

פליטה 7.0 מ'
Ø 60/100 כניסה ופליטה ברך קונצנטרית

2.8 מ'1 מ'16.5
כניסה 7.1 מ'

פליטה 5.5 מ'
מסוף שלם עם צינור כניסה-פליטה אופקי 

Ø 60/100 קונצנטרי
כניסה ופליטה 

7.6 מ'2.8 מ'46
כניסה 20 מ'

פליטה 15 מ'

 מסוף שלם עם צינור כניסה-פליטה 
Ø 60/100 כניסה ופליטה אופקי קונצנטרי

5.3 מ'1.9 מ'32
כניסה 14 מ'

פליטה 10.6 מ'
מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אנכי קונצנטרי 

Ø 60/100 כניסה ופליטה
7 מ'2.5 מ'41.7

כניסה 18 מ'

פליטה 14

צינור קונצנטרי Ø 80/125 באורך 1 מ'
1.0 מ'0.4 מ'כניסה ופליטה 6

כניסה 2.6 מ'

פליטה 2.0 מ'
Ø 80/125 כניסה ופליטה ברך קונצנטרית

1.3 מ'0.5 מ'7.5
כניסה 3.3 מ'

פליטה 2.5 מ'
Ø 80/125 ברך קונצנטרית

1.0 מ'0.4 מ'כניסה ופליטה 6
כניסה 2.6 מ'

פליטה 2.0 מ'
מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אנכי קונצנטרי 

Ø 80/125
כניסה ופליטה 

5.5 מ'2.0 מ'33
כניסה 14.3 מ'

פליטה 11.0 מ'

מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אנכי 
Ø 80/125 כניסה ופליטה קונצנטרי

4.4 מ'1.6 מ'26.5
כניסה 11.5 מ'

פליטה 8.8 מ'

מסוף שלם עם צינור כניסה-פליטה אופקי 
Ø 80/125 כניסה ופליטה קונצנטרי

6.5 מ'2.3 מ'39
כניסה 16.9 מ'

פליטה 13 מ'

 Ø מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אופקי
כניסה ופליטה 80/125

5.6 מ'2.0 מ'34
כניסה 14.8 מ'

פליטה 11.3 מ'

 Ø 60/100-מתאם קונצנטרי מ 
כניסה ופליטה ל-Ø 80/125 עם לכידת התעבות

2.2 מ'0.8 מ'13
כניסה 5.6 מ'

פליטה 4.3 מ'
 מתאם קונצנטרי 

Ø 80/125-ל Ø 60/100-0.3 מ'0.1 מ'כניסה ופליטה 2מ
כניסה 0.8 מ'

פליטה 0.6 מ'
כניסה 1.0 מ'0.4 מ'0.1 מ'כניסה 2.3צינור Ø 80 באורך 1 מ' )עם וללא בידוד(

פליטה 1.0 מ'0.5 מ'0.2 מ'ניקוז 3
 מסוף יניקת אוויר שלם Ø 80 באורך 1 מ' 

כניסה 2.2 מ'0.8 מ'0.3 מ'כניסה 5)עם או ללא בידוד(

Ø 80 מסוף כניסה
Ø 80 מסוף פליטה

כניסה 1.3 מ'0.5 מ'0.2 מ'כניסה 3
פליטה 0.8 מ'0.4 מ'0.1 מ'ניקוז 2.5

Ø 80 90° כניסה 2.2 מ'0.8 מ'0.3 מ'כניסה 5ברך
פליטה 2.1 מ'1.1 מ'0.4 מ'ניקוז 6.5

Ø 80 45° כניסה 1.3 מ'0.5 מ'0.2 מ'כניסה 3ברך
פליטה 1.3 מ'0.6 מ'0.2 מ'ניקוז 4

Ø 80 פיצול מקביל 
Ø 80/80-ל Ø 60/100-כניסה ופליטה מ

1.5 מ'0.5 מ'8.8
כניסה 3.8 מ'
פליטה 2.9 מ'

טבלאות לגורמי התנגדות ואורכים מתאימים
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Tabele faktora otpora i ekvivalentnih dužina.

VRSTA CEVI
Faktor
Otpora

(R)

Ekvivalentna dužina izražena 
u m koncentrične cevi 

Ø 60/100

Ekvivalentna dužina izražena 
u m koncentrične cevi 

Ø 80/125

Ekvivalentna dužina cevi 
izražena u m

Ø 80

Koncentrična cev Ø 60/100 m 1
Usis i

Odvod 16,5 m 1 m 2,8
Usis m 7,1

Odvod m 5,5
Koncentrično koleno 90° Ø 60/100 Usis i

Odvod 21 m 1,3 m 3,5
Usis m 9,1

Odvod m 7,0
Koncentrično koleno 45° Ø 60/100 Usis i

Odvod 16,5 m 1 m 2,8
Usis m 7,1

Odvod m 5,5
Koncentrični horizontalni terminal za usis-
odvod Ø 60/100

Usis i
Odvod 46 m 2,8 m 7,6

Usis m 20

Odvod m 15

Horizontalni koncentrični 
terminal za usis-odvod Ø 60/100 Usis i

Odvod 32 m 1,9 m 5,3
Usis m 14

Odvod m 10,6
Vertikalni koncentrični terminal 
za usis-odvod Ø 60/100 Usis i

Odvod 41,7 m 2,5 m 7
Usis m 18

Odvod 14

Koncentrična cev Ø 80/125 m 1 Usis i
Odvod 6 m 0,4 m 1,0

Usis m 2,6

Odvod m 2,0
Koncentrično koleno 90° Ø 80/125 Usis i

Odvod 7,5 m 0,5 m 1,3
Usis m 3,3

Odvod m 2,5
Koncentrično koleno 45° Ø 80/125 Usis i

Odvod 6 m 0,4 m 1,0
Usis m 2,6

Odvod m 2,0
Vertikalni koncentrični terminal 
za usis-odvod Ø 80/125

Usis i
Odvod 33 m 2,0 m 5,5

Usis m 14,3

Odvod m 11,0

Vertikalni koncentrični terminal za usis-
odvod Ø 80/125 Usis i

Odvod 26,5 m 1,6 m 4,4
Usis m 11,5

Odvod m 8,8

Koncentrični horizontalni terminal za usis-
odvod Ø 80/125

Usis i Odvod 39 m 2,3 m 6,5
Usis m 16,9

Odvod m 13

Horizontalni koncentrični terminal za usis-
odvod Ø 80/125 Usis i

Odvod 34 m 2,0 m 5,6
Usis m 14,8

Odvod m 11,3

Koncentrični adapter od Ø 60/100 do 
Ø 80/125 sa sakupljačem kondenzacije

Usis i
Odvod 13 m 0,8 m 2,2

Usis m 5,6

Odvod m 4,3
Koncentrični adapter od Ø 60/100 
do Ø 80/125

Usis i
Odvod 2 m 0,1 m 0,3

Usis m 0,8

Odvod m 0,6
Cev Ø 80 m 1 (sa ili bez izolacije) Usis 2,3 m 0,1 m 0,4 Usis m 1,0

Odvod 3 m 0,2 m 0,5 Odvod m 1,0
Terminal u kompletu sa usisom Ø 80 m 1 
(sa ili bez izolacije) Usis 5 m 0,3 m 0,8 Usis m 2,2

Terminal za usis Ø 80 
Terminal za odvod Ø 80

Usis 3 m 0,2 m 0,5 Usis m 1,3
Odvod 2,5 m 0,1 m 0,4 Odvod m 0,8

Koleno 90° Ø 80 Usis 5 m 0,3 m 0,8 Usis m 2,2
Odvod 6,5 m 0,4 m 1,1 Odvod m 2,1

Koleno 45° Ø 80 Usis 3 m 0,2 m 0,5 Usis m 1,3
Odvod 4 m 0,2 m 0,6 Odvod m 1,3

Razdvojena paralelna cev Ø 80 
od Ø 60/100 do Ø 80/80

Usis i
Odvod 8,8 m 0,5 m 1,5

Usis m 3,8
Odvod m 2,9
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საკვამურის ტიპი
წინააღმდეგობის 

ფაქტორი
(R)

Ø 60/100 კონცენტრული 
მილის ეკვივალენტური 

სიგრძე მეტრებში

Ø 80/125 კონცენტრული 
მილის ეკვივალენტური 

სიგრძე მეტრებში

Ø 80 მილის ეკვივალენტური 
სიგრძე მეტრებში

კონცენტრული მილი Ø 60/100 მ 1 შეწოვა და 
გამობოლქვა 

16,5
მ 1 მ 2,8

შეწოვა მ 7,1

გამობოლქვა მ 5,5

90°კონცენტრული მუხლი Ø 60/100
შეწოვა და 

გამობოლქვა 21 მ 1,3 მ 3,5
შეწოვა მ 9,1

გამობოლქვა მ 7,0
კონცენტრული მუხლი Ø 60/100 შეწოვა და 

გამობოლქვა 
16,5

მ 1 მ 2,8
შეწოვა მ 7,1

გამობოლქვა მ 5,5

ჰორიზონტალური კონცენტრული შეწოვა–
გომობოლქვის Ø 60/100 ტერმინალი

შეწოვა და 
გამობოლქვა 46 მ 2,8 მ 7,6

შეწოვა მ 20

გამობოლქვა მ 15

ჰორიზონტალური კონცენტრული  
შეწოვა–გომობოლქვის  
Ø 60/100 ტერმინალი

შეწოვა და 
გამობოლქვა 32 მ 1,9 მ 5,3

შეწოვა მ 14

გამობოლქვა მ 10,6
ვერტიკალური კონცენტრული შეწოვა–
გომობოლქვის Ø 60/100 ტერმინალი შეწოვა და 

გამობოლქვა 
41,7

მ 2,5 მ 7

შეწოვა მ 18

გამობოლქვა 14

კონცენტრული მილი Ø 80/125 მ 1
შეწოვა და 

გამობოლქვა 6 მ 0,4 მ 1,0
შეწოვა მ 2,6

გამობოლქვა მ 2,0
კონცენტრული მუხლი Ø 80/125

შეწოვა და 
გამობოლქვა 7,5 მ 0,5 მ 1,3

შეწოვა მ 3,3

გამობოლქვა მ 2,5
კონცენტრული მუხლი Ø 80/125

შეწოვა და 
გამობოლქვა 6 მ 0,4 მ 1,0

შეწოვა მ 2,6

გამობოლქვა მ 2,0
ვერტიკალური კონცენტრული შეწოვა–
გომობოლქვის Ø 80/125 ტერმინალი

შეწოვა და 
გამობოლქვა 33 მ 2,0 მ 5,5

შეწოვა მ 14,3

გამობოლქვა მ 11,0

ვერტიკალური კონცენტრული შეწოვა–
გომობოლქვის Ø 80/125 ტერმინალი შეწოვა და 

გამობოლქვა 
26,5

მ 1,6 მ 4,4

შეწოვა მ 11,5

გამომშვები მ 8,8

ჰორიზონტალური კონცენტრული შეწოვა–
გომობოლქვის Ø 80/125 ტერმინალი

შეწოვა და 
გამობოლქვა 39 მ 2,3 მ 6,5

შეწოვა მ 16,9

გამობოლქვა მ 13

ჰორიზონტალური შეწოვა–გომობოლქვის Ø 
80/125 ტერმინალი შეწოვა და 

გამობოლქვა 34 მ 2,0 მ 5,6
შეწოვა მ 14,8

გამობოლქვა მ 11,3

კონცენტრული გადამყვანი  
Ø 60/100–დან Ø 80/125–ზე  
კონდენსატის შემკრებით

შეწოვა და 
გამობოლქვა 13 მ 0,8 მ 2,2

შეწოვა მ 5,6

გამობოლქვა მ 4,3

კონცენტრული გადამყვანი  
Ø 60/100–დან Ø 80/125–ზე შეწოვა და 

გამობოლქვა 2 მ 0,1 მ 0,3
შეწოვა მ 0,8

გამობოლქვა მ 0,6
მილი Ø 80 მ 1 (იზოლაციით და იზოლაციის 
გარეშე)

შეწოვა 2,3 მ 0,1 მ 0,4 შეწოვა მ 1,0

გამობოლქვა 3 მ 0,2 მ 0,5 გამობოლქვა მ 1,0

ჰაერის შემწოვი ტერმინალი Ø 80 მ 1 
(იზოლაციით და იზოლაციის გარეშე)

შეწოვა 5 მ 0,3 მ 0,8 შეწოვა მ 2,2

შეწოვის ტერმინალი Ø 80
გამონაბოლქვის ტერმინალი Ø 80

შეწოვა 3 მ 0,2 მ 0,5 შეწოვა მ 1,3

გამობოლქვა 2,5 მ 0,1 მ 0,4 გამობოლქვა მ 0,8
მუხლი 90° Ø 80 შეწოვა 5 მ 0,3 მ 0,8 შეწოვა მ 2,2

გამობოლქვა 6,5 მ 0,4 მ 1,1 გამობოლქვა მ 2,1
მუხლი 45° Ø 80 შეწოვა 3 მ 0,2 მ 0,5 შეწოვა მ 1,3

გამობოლქვა 4 მ 0,2 მ 0,6 გამობოლქვა მ 1,3
გაყოფილი პარალელი  
Ø 80 - Ø 60/100- 
დან Ø 80/80-მდე

შეწოვა და 
გამობოლქვა 8,8 მ 0,5 მ 1,5

შეწოვა მ 3,8

გამობოლქვა მ 2,9

წინააღმდეგობის ფაქტორების და ეკვივალენტური სიგრძეების ცხრილები.
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Tableaux des facteurs de résistance et longueurs équivalentes.

TYPE DE CONDUIT
Facteur de
Résistance

(R)

Longueur  
équivalente en m de tuyau 

concentrique 
Ø60/100

Longueur  
équivalente en m de tuyau 

concentrique 
Ø80/125

Longueur  
équivalente  

en m de tuyau
Ø80

Tuyau concentrique Ø60/100 m 1
Aspiration et

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

Evacuation 5,5 m
Coude 90° concentrique Ø60/100 Aspiration et

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

Evacuation 7,0 m
Coude 45° concentrique Ø60/100 Aspiration et

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

Evacuation 5,5 m
Terminal complet d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø60/100

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

Aspiration 20 m

Evacuation 15 m

Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø60/100 Aspiration et

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

Evacuation 10,6 m
Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø60/100 Aspiration et

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

Evacuation 14

Tuyau concentrique Ø80/125 m 1 Aspiration et
Evacuation 6 0,4 m 1,0 m

Aspiration 2,6 m

Evacuation 2,0 m
Coude 90° concentrique Ø80/125 Aspiration et

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

Evacuation 2,5 m
Coude 45° concentrique Ø80/125 Aspiration et

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

Evacuation 2,0 m
Terminal complet d'aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø80/125

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

Aspiration 14,3 m

Evacuation 11,0 m

Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique vertical Ø80/125 Aspiration et

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

Evacuation 8,8 m

Terminal complet d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø80/125 Aspiration et 

Evacuation 39 2,3 m 6,5 m
Aspiration 16,9 m

Evacuation 13 m

Terminal d'aspiration-évacuation 
concentrique horizontal Ø80/125 Aspiration et

Evacuation 34 2,0 m 5,6 m
Aspiration 14,8 m

Evacuation 11,3 m

Adaptateur concentrique de Ø60/100 
à Ø80/125 avec dispositif de  
récupération de la condensation

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

Aspiration 5,6 m

Evacuation 4,3 m
Adaptateur concentrique de  
Ø60/100 à Ø80/125

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

Aspiration 0,8 m

Evacuation 0,6 m
Tuyau Ø80 m 1 (avec ou sans isolation) Aspiration 2,3 0,1 m 0,4 m Aspiration 1,0 m

Evacuation 3 0,2 m 0,5 m Evacuation 1,0 m
Terminal complet aspiration Ø80 m 1 
(avec ou sans isolation) Aspiration 5 0,3 m 0,8 m Aspiration 2,2 m

Terminal d'aspiration Ø80 
Terminal d'évacuation Ø80

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

Coude 90° Ø80 Aspiration 5 0,3 m 0,8 m Aspiration 2,2 m
Evacuation 6,5 0,4 m 1,1 m Evacuation 2,1 m

Coude 45° Ø80 Aspiration 3 0,2 m 0,5 m Aspiration 1,3 m
Evacuation 4 0,2 m 0,6 m Evacuation 1,3 m

Tuyau double parallèle Ø80 
de Ø60/100 à Ø80/80

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

Aspiration 3,8 m
Evacuation 2,9 m
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DUCT TYPE
Resistance

Factor
(R)

Equivalent 
 length in m of concentric 

pipe Ø 60/100

Equivalent
length in m of concentric 

pipe Ø 80/125

Equivalent 
length 

in m of pipe Ø 80

Concentric pipe Ø 60/100 m 1
Intake and

Exhaust 16,5 m 1 m 2,8
Intake m 7,1

Exhaust m 5,5
Concentric bend 90° Ø 60/100 Intake and

Exhaust 21 m 1,3 m 3,5
Intake m 9,1

Exhaust m 7,0
Concentric bend 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 
horizontal intake-exhaust 
Ø 60/100 Intake and

Exhaust 46 m 2,8 m 7,6
Intake m 20

Exhaust m 15

Terminal complete with concentric 
horizontal intake-exhaust Ø 60/100 Intake and

Exhaust 32 m 1,9 m 5,3
Intake m 14

Exhaust m 10,6
Terminal complete with concentric vertical
intake-exhaust 
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 Ø 80/125 Intake and

Exhaust 7,5 m 0,5 m 1,3
Intake m 3,3

Exhaust m 2,5
Concentric bend 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

Terminal complete with concentric vertical
intake-exhaust 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  
horizontal intake-exhaust  
Ø 80/125

Intake and
Exhaust 39 m 2,3 m 6,5

Intake m 16,9

Exhaust m 13

Terminal complete with horizontal
intake-exhaust 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 al 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

Scarico 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
Scarico 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

Scarico 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

Scarico 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

Tables of Resistance Factors and Equivalent Lengths.
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Mövcud amillər və ekvivalent uzunluqlar cədvəli.

BORU NÖVÜ
Müqavimət 

Əmsalı
(R)

Ø 60/100 konsentrik 
borunun m-lə ekvivalent 

uzunluğu

Ø 80/125 konsentrik 
borunun m-lə ekvivalent 

uzunluğu

Ø 80 borunun m-lə 
ekvivalent uzunluğu

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 Giriş və Çıxış 

21 m 1,3 m 3,5
Giriş m 9,1

Çıxış m 7,0
Konsentrik Ø 60/100 əyilmə 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 ucluq

Giriş və Çıxış 
46 m 2,8 m 7,6

Giriş m 20

Çıxış m 15

Ø 60/100 üfüqi konsentrik giriş/ 
çıxışı ilə tamamlanmış ucluq Giriş və Çıxış 

32 m 1,9 m 5,3
Giriş m 14

Çıxış m 10,6
Ø 60/100 şaquli konsentrik giriş/çıxışı ilə 
tamamlanmış terminal 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 Ø 80/125 əyilmə Giriş və Çıxış 

7,5 m 0,5 m 1,3
Giriş m 3,3

Çıxış m 2,5
Konsentrik Ø 80/125 əyilmə

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 şaquli konsentrik giriş/çıxışı ilə 
tamamlanmış terminal 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 ucluq Giriş və Çıxış 

39 m 2,3 m 6,5
Giriş m 16,9

Çıxış m 13

Ø 80/125 üfüqi giriş/çıxışı ilə 
tamamlanmış ucluq Giriş və Çıxış 

34 m 2,0 m 5,6
Giriş m 14,8

Çıxış m 11,3

Kondensat tutucusu ilə Ø 60/100  
- Ø 80/125 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 ölçülü 
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

Qurutma 3 m 0,2 m 0,5 Çıxış m 1,0
Tam hava qəbulu ucluğu Ø 80 m 1  
(izolə ilə və ya izoləsiz) Giriş 5 m 0,3 m 0,8 Giriş m 2,2

Giriş terminalı Ø 80
Çıxış terminalı Ø 80

Giriş 3 m 0,2 m 0,5 Giriş m 1,3
Qurutma 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
Qurutma 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
Qurutma 4 m 0,2 m 0,6 Çıxış m 1,3

Ø 60/100 - Ø 80/80-ə  
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 املقاومة واألطوال املعادلة.

نوع األنبوب
عامل 

)R(املقاومة

الطول املعادل باملرت نسبة إىل األنبوب 

متحد املركز 

Ø 60/100

الطول املعادل باملرت نسبة إىل األنبوب 

متحد املركز 

Ø 80/125

الطول املعادل باملرت 

نسبة إىل األنبوب 

Ø 80

Ø 60/100 m 1  أنبوب متحد املركز
الشفط وترصيف عوادم 

االحرتاق  16,5
m 1m 2,8

الشفط م 7,1

ترصيف م 5,5

Ø 60/100  الشفط وترصيف عوادم كوع 90 درجة متحد املركز

االحرتاق 21
m 1,3m 3,5

شفط م 9,1

ترصيف م 7,0

Ø 60/100  الشفط وترصيف عوادم كوع 45 درجة متحد املركز

االحرتاق 16,5
m 1m 2,8

شفط م 7,1

ترصيف م 5,5

وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم االحرتاق بشكل 

Ø 60/100  أحادى املركز أفقي
الشفط وترصيف عوادم 

االحرتاق 46
m 2,8m 7,6

شفط م 20

ترصيف م 15

 وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم

Ø 60/100  الشفط وترصيف عوادم  االحرتاق بشكل أحادى املركز أفقي

االحرتاق 32
m 1,9m 5,3

شفط م 14

ترصيف م 10,6

وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم االحرتاق بشكل 

Ø 60/100 الشفط وترصيف عوادم أحادى املركز عمودي

االحرتاق 41,7
m 2,5m 7

شفط م 18

ترصيف 14

Ø 80/125 m 1  الشفط وترصيف عوادم أنبوب متحد املركز

االحرتاق 6
m 0,4m 1,0

شفط م 2,6

ترصيف م 2,0

Ø 80/125  الشفط وترصيف عوادم كوع 90 درجة متحد املركز

االحرتاق 7,5
m 0,5m 1,3

شفط م 3,3

ترصيف م 2,5

Ø 80/125  الشفط وترصيف عوادم كوع 45 درجة متحد املركز

االحرتاق 6
m 0,4m 1,0

شفط م 2,6

ترصيف م 2,0

وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم االحرتاق بشكل 

Ø 80/125  أحادى املركز عمودي
الشفط وترصيف عوادم 

االحرتاق 33
m 2,0m 5,5

شفط م 14,3

ترصيف م 11,0

وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم االحرتاق بشكل 

Ø 80/125  الشفط وترصيف عوادم أحادى املركز عمودي

االحرتاق 26,5
m 1,6m 4,4

شفط م 11,5

ترصيف م 8,8

وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم االحرتاق بشكل 

Ø 80/125 الشفط وترصيف عوادم أحادى املركز أفقي

االحرتاق 39
m 2,3m 6,5

شفط م 16,9

ترصيف م 13

وصلة مترير كاملة خاصة بالشفط و ترصيف عوادم االحرتاق بشكل 

Ø 80/125 لشفط وترصيف عوادم أحادى املركز أفقي

االحرتاق 34
m 2,0m 5,6

شفط م 14,8

ترصيف م 11,3

 محول متحد املركز من

 Ø 60\100 حتى 80\125 بجامع تكثيف
الشفط وترصيف عوادم 

االحرتاق 13
m 0,8m 2,2

شفط م 5,6

ترصيف م 4,3

 Ø 60\100 محول متحد املركز من

حتى 80\125 
الشفط وترصيف عوادم 

االحرتاق 2
m 0,1m 0,3

شفط م 0,8

ترصيف م 0,6

شفط م m 0,1m 0,41,0الشفط 2,3أنبوب Ø 80 واحد مرت )بعزل أو بدون عزل(

ترصيف م m 0,2m 0,51,0الترصيف 3

وصلة مترير كاملة للشفط Ø 80 واحد مرت )بعزل أو بدون عزل(

شفط م m 0,3m 0,82,2شفط 5

وصلة التمرير للشفط Ø 80  وصلة مترير 

Ø 80 لترصيف عوادم االحرتاق
شفط م m 0,2m 0,51,3شفط 3

ترصيف م m 0,1m 0,40,8ترصيف 2,5

Ø 80 شفط 5كوع 90 درجةm 0,3m 0,82,2 شفط م

ترصيف م m 0,4m 1,12,1ترصيف 6,5

Ø 80 شفط 3كوع 45 درجةm 0,2m 0,51,3 شفط م

ترصيف م m 0,2m 0,61,3ترصيف 4

 Ø 60\100 من Ø 80 ازدواج موازى

إىل 80\80
الشفط وترصيف عوادم 

االحرتاق 8,8
m 0,5m 1,5

شفط م 3,8

ترصيف م 2,9
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1.9 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з закритою камерою та 

примусовою тягою.
Комплект горизонтальний труб забору повітря 
- відведення димових газів Ø  60/100. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-13): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору трубу термінала (3) 
боком папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем 
з краями) коліна (2), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

Зауваження: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект проти 
замерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлювати замість нього.
• З’єднування шляхом зчеплення труб або 

подовжувачів та концентричних колін Ø 60/100. 
Щоб встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення 
димових газів, слід виконати такі дії: вставити 
до упору концентричну трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 
забору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Застосування із заднім виходом (Мал. 1-14). 
Завдяки трубі довжиною 970 мм забезпечується 
перетинання стінки максимальною товщиною 
710 мм. Зазвичай досить скоротити термінал. 
Щоб визначити розмір, слід скласти ці 

значення: Товщина стінки + внутрішній виступ 
+ зовнішній виступ. Мінімальний необхідний 
виступ наводиться на малюнку.

• Застосування з боковим виходом (Мал. 
1-15); Завдяки лише тільки горизонтальному 
комплекту забору повітря-відведення газів, 
без відповідних подовжувачів, забезпечується 
перетинання стінки товщиною 725 мм з лівим 
бічним виходом та 646 мм – з правим бічним 
виходом.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб забору повітря-
відведення газів Ø 60/100 може бути подовжений 
до макс. розміру. 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Така 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору 100. 
В цих випадках необхідно замовити відповідні 
подовжувачі .

 Підключення з застосуванням 1 подовжувача 
(Мал. 1-16). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 1855 мм.

 Підключення з застосуванням 2 подовжувачів 
(Мал. 1-17). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 2805 мм.

Комплект труб горизонтальний для забору 
повітря - відведення газів Ø 80/125. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-18): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору перехідник (3) 
боком папа (гладким) в бік мама коліна (2) (з 
ущільнювачем з краями). Вставити до упору 
концентричний термінал Ø 80/125 (4) боком 
папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем з 
краями) перехідника (3), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• З’єднування шляхом зчеплення труб або 
концентричних колін Ø 80/125. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення димових 
газів, слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне коліно 
боком папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру. 
7300 мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне коліно 
на виході з котла та перехідник Ш 60/100 в Ш 
80/125 (Мал. 1-19). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні подовжувачі.

 Примітка: під час монтажу трубопроводів 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

• Зовнішня ґратка. Примітка: з метою безпеки 
настійно не рекомендується засмічувати, навіть 
тимчасово, термінал забору повітря/відведення 
газів котла.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно 90° концентричне (2)
 1шт - Трубу концентричну для
   заб./відведення Ø 60/100 (3)
 1шт - Внутрішню кільцеву прокладку (4)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (5)
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1.9 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з закритою камерою та 

примусовою тягою.
Комплект горизонтальний труб забору повітря 
- відведення димових газів Ø  60/100. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-13): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору трубу термінала (3) 
боком папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем 
з краями) коліна (2), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

Зауваження: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект проти 
замерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлювати замість нього.
• З’єднування шляхом зчеплення труб або 

подовжувачів та концентричних колін Ø 60/100. 
Щоб встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення 
димових газів, слід виконати такі дії: вставити 
до упору концентричну трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 
забору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Застосування із заднім виходом (Мал. 1-14). 
Завдяки трубі довжиною 970 мм забезпечується 
перетинання стінки максимальною товщиною 
710 мм. Зазвичай досить скоротити термінал. 
Щоб визначити розмір, слід скласти ці 

значення: Товщина стінки + внутрішній виступ 
+ зовнішній виступ. Мінімальний необхідний 
виступ наводиться на малюнку.

• Застосування з боковим виходом (Мал. 
1-15); Завдяки лише тільки горизонтальному 
комплекту забору повітря-відведення газів, 
без відповідних подовжувачів, забезпечується 
перетинання стінки товщиною 725 мм з лівим 
бічним виходом та 646 мм – з правим бічним 
виходом.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб забору повітря-
відведення газів Ø 60/100 може бути подовжений 
до макс. розміру. 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Така 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору 100. 
В цих випадках необхідно замовити відповідні 
подовжувачі .

 Підключення з застосуванням 1 подовжувача 
(Мал. 1-16). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 1855 мм.

 Підключення з застосуванням 2 подовжувачів 
(Мал. 1-17). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 2805 мм.

Комплект труб горизонтальний для забору 
повітря - відведення газів Ø 80/125. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-18): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору перехідник (3) 
боком папа (гладким) в бік мама коліна (2) (з 
ущільнювачем з краями). Вставити до упору 
концентричний термінал Ø 80/125 (4) боком 
папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем з 
краями) перехідника (3), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• З’єднування шляхом зчеплення труб або 
концентричних колін Ø 80/125. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення димових 
газів, слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне коліно 
боком папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру. 
7300 мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне коліно 
на виході з котла та перехідник Ш 60/100 в Ш 
80/125 (Мал. 1-19). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні подовжувачі.

 Примітка: під час монтажу трубопроводів 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

• Зовнішня ґратка. Примітка: з метою безпеки 
настійно не рекомендується засмічувати, навіть 
тимчасово, термінал забору повітря/відведення 
газів котла.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно 90° концентричне (2)
 1шт - Трубу концентричну для
   заб./відведення Ø 60/100 (3)
 1шт - Внутрішню кільцеву прокладку (4)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (5)
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1.9 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з закритою камерою та 

примусовою тягою.
Комплект горизонтальний труб забору повітря 
- відведення димових газів Ø  60/100. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-13): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору трубу термінала (3) 
боком папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем 
з краями) коліна (2), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

Зауваження: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект проти 
замерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлювати замість нього.
• З’єднування шляхом зчеплення труб або 

подовжувачів та концентричних колін Ø 60/100. 
Щоб встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення 
димових газів, слід виконати такі дії: вставити 
до упору концентричну трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 
забору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Застосування із заднім виходом (Мал. 1-14). 
Завдяки трубі довжиною 970 мм забезпечується 
перетинання стінки максимальною товщиною 
710 мм. Зазвичай досить скоротити термінал. 
Щоб визначити розмір, слід скласти ці 

значення: Товщина стінки + внутрішній виступ 
+ зовнішній виступ. Мінімальний необхідний 
виступ наводиться на малюнку.

• Застосування з боковим виходом (Мал. 
1-15); Завдяки лише тільки горизонтальному 
комплекту забору повітря-відведення газів, 
без відповідних подовжувачів, забезпечується 
перетинання стінки товщиною 725 мм з лівим 
бічним виходом та 646 мм – з правим бічним 
виходом.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб забору повітря-
відведення газів Ø 60/100 може бути подовжений 
до макс. розміру. 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Така 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору 100. 
В цих випадках необхідно замовити відповідні 
подовжувачі .

 Підключення з застосуванням 1 подовжувача 
(Мал. 1-16). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 1855 мм.

 Підключення з застосуванням 2 подовжувачів 
(Мал. 1-17). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 2805 мм.

Комплект труб горизонтальний для забору 
повітря - відведення газів Ø 80/125. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-18): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору перехідник (3) 
боком папа (гладким) в бік мама коліна (2) (з 
ущільнювачем з краями). Вставити до упору 
концентричний термінал Ø 80/125 (4) боком 
папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем з 
краями) перехідника (3), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• З’єднування шляхом зчеплення труб або 
концентричних колін Ø 80/125. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення димових 
газів, слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне коліно 
боком папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру. 
7300 мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне коліно 
на виході з котла та перехідник Ш 60/100 в Ш 
80/125 (Мал. 1-19). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні подовжувачі.

 Примітка: під час монтажу трубопроводів 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

• Зовнішня ґратка. Примітка: з метою безпеки 
настійно не рекомендується засмічувати, навіть 
тимчасово, термінал забору повітря/відведення 
газів котла.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно 90° концентричне (2)
 1шт - Трубу концентричну для
   заб./відведення Ø 60/100 (3)
 1шт - Внутрішню кільцеву прокладку (4)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (5)
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1.9 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з закритою камерою та 

примусовою тягою.
Комплект горизонтальний труб забору повітря 
- відведення димових газів Ø  60/100. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-13): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору трубу термінала (3) 
боком папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем 
з краями) коліна (2), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

Зауваження: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект проти 
замерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлювати замість нього.
• З’єднування шляхом зчеплення труб або 

подовжувачів та концентричних колін Ø 60/100. 
Щоб встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення 
димових газів, слід виконати такі дії: вставити 
до упору концентричну трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 
забору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Застосування із заднім виходом (Мал. 1-14). 
Завдяки трубі довжиною 970 мм забезпечується 
перетинання стінки максимальною товщиною 
710 мм. Зазвичай досить скоротити термінал. 
Щоб визначити розмір, слід скласти ці 

значення: Товщина стінки + внутрішній виступ 
+ зовнішній виступ. Мінімальний необхідний 
виступ наводиться на малюнку.

• Застосування з боковим виходом (Мал. 
1-15); Завдяки лише тільки горизонтальному 
комплекту забору повітря-відведення газів, 
без відповідних подовжувачів, забезпечується 
перетинання стінки товщиною 725 мм з лівим 
бічним виходом та 646 мм – з правим бічним 
виходом.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб забору повітря-
відведення газів Ø 60/100 може бути подовжений 
до макс. розміру. 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Така 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору 100. 
В цих випадках необхідно замовити відповідні 
подовжувачі .

 Підключення з застосуванням 1 подовжувача 
(Мал. 1-16). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 1855 мм.

 Підключення з застосуванням 2 подовжувачів 
(Мал. 1-17). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 2805 мм.

Комплект труб горизонтальний для забору 
повітря - відведення газів Ø 80/125. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-18): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору перехідник (3) 
боком папа (гладким) в бік мама коліна (2) (з 
ущільнювачем з краями). Вставити до упору 
концентричний термінал Ø 80/125 (4) боком 
папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем з 
краями) перехідника (3), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• З’єднування шляхом зчеплення труб або 
концентричних колін Ø 80/125. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення димових 
газів, слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне коліно 
боком папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру. 
7300 мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне коліно 
на виході з котла та перехідник Ш 60/100 в Ш 
80/125 (Мал. 1-19). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні подовжувачі.

 Примітка: під час монтажу трубопроводів 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

• Зовнішня ґратка. Примітка: з метою безпеки 
настійно не рекомендується засмічувати, навіть 
тимчасово, термінал забору повітря/відведення 
газів котла.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно 90° концентричне (2)
 1шт - Трубу концентричну для
   заб./відведення Ø 60/100 (3)
 1шт - Внутрішню кільцеву прокладку (4)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (5)
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1.9 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з закритою камерою та 

примусовою тягою.
Комплект горизонтальний труб забору повітря 
- відведення димових газів Ø  60/100. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-13): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору трубу термінала (3) 
боком папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем 
з краями) коліна (2), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

Зауваження: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект проти 
замерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлювати замість нього.
• З’єднування шляхом зчеплення труб або 

подовжувачів та концентричних колін Ø 60/100. 
Щоб встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення 
димових газів, слід виконати такі дії: вставити 
до упору концентричну трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 
забору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Застосування із заднім виходом (Мал. 1-14). 
Завдяки трубі довжиною 970 мм забезпечується 
перетинання стінки максимальною товщиною 
710 мм. Зазвичай досить скоротити термінал. 
Щоб визначити розмір, слід скласти ці 

значення: Товщина стінки + внутрішній виступ 
+ зовнішній виступ. Мінімальний необхідний 
виступ наводиться на малюнку.

• Застосування з боковим виходом (Мал. 
1-15); Завдяки лише тільки горизонтальному 
комплекту забору повітря-відведення газів, 
без відповідних подовжувачів, забезпечується 
перетинання стінки товщиною 725 мм з лівим 
бічним виходом та 646 мм – з правим бічним 
виходом.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб забору повітря-
відведення газів Ø 60/100 може бути подовжений 
до макс. розміру. 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Така 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору 100. 
В цих випадках необхідно замовити відповідні 
подовжувачі .

 Підключення з застосуванням 1 подовжувача 
(Мал. 1-16). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 1855 мм.

 Підключення з застосуванням 2 подовжувачів 
(Мал. 1-17). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 2805 мм.

Комплект труб горизонтальний для забору 
повітря - відведення газів Ø 80/125. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-18): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору перехідник (3) 
боком папа (гладким) в бік мама коліна (2) (з 
ущільнювачем з краями). Вставити до упору 
концентричний термінал Ø 80/125 (4) боком 
папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем з 
краями) перехідника (3), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• З’єднування шляхом зчеплення труб або 
концентричних колін Ø 80/125. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення димових 
газів, слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне коліно 
боком папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру. 
7300 мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне коліно 
на виході з котла та перехідник Ш 60/100 в Ш 
80/125 (Мал. 1-19). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні подовжувачі.

 Примітка: під час монтажу трубопроводів 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

• Зовнішня ґратка. Примітка: з метою безпеки 
настійно не рекомендується засмічувати, навіть 
тимчасово, термінал забору повітря/відведення 
газів котла.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно 90° концентричне (2)
 1шт - Трубу концентричну для
   заб./відведення Ø 60/100 (3)
 1шт - Внутрішню кільцеву прокладку (4)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (5)
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1.9 МОНТАЖ В ПРИМІЩЕННІ.
• Конфігурація типу С з закритою камерою та 

примусовою тягою.
Комплект горизонтальний труб забору повітря 
- відведення димових газів Ø  60/100. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-13): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору трубу термінала (3) 
боком папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем 
з краями) коліна (2), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

Зауваження: якщо котел встановлено у місці, 
де температура може значно зменшуватися, 
можна застосувати спеціальний комплект проти 
замерзання, який є альтернативою стандартному 
та може встановлювати замість нього.
• З’єднування шляхом зчеплення труб або 

подовжувачів та концентричних колін Ø 60/100. 
Щоб встановити подовжувачі шляхом зчеплення 
з іншими елементами системи відведення 
димових газів, слід виконати такі дії: вставити 
до упору концентричну трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Горизонтальний комплект труб Ø 60/100 
забору повітря-відведення димових газів може 
встановлюватися із заднім виходом, бічним 
правим або лівим та переднім.

• Застосування із заднім виходом (Мал. 1-14). 
Завдяки трубі довжиною 970 мм забезпечується 
перетинання стінки максимальною товщиною 
710 мм. Зазвичай досить скоротити термінал. 
Щоб визначити розмір, слід скласти ці 

значення: Товщина стінки + внутрішній виступ 
+ зовнішній виступ. Мінімальний необхідний 
виступ наводиться на малюнку.

• Застосування з боковим виходом (Мал. 
1-15); Завдяки лише тільки горизонтальному 
комплекту забору повітря-відведення газів, 
без відповідних подовжувачів, забезпечується 
перетинання стінки товщиною 725 мм з лівим 
бічним виходом та 646 мм – з правим бічним 
виходом.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб забору повітря-
відведення газів Ø 60/100 може бути подовжений 
до макс. розміру. 3000 мм по горизонталі, 
враховуючи ґратчастий термінал та виключаючи 
концентричне коліно на виході з котла. Така 
конфігурація відповідає коефіцієнту опору 100. 
В цих випадках необхідно замовити відповідні 
подовжувачі .

 Підключення з застосуванням 1 подовжувача 
(Мал. 1-16). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 1855 мм.

 Підключення з застосуванням 2 подовжувачів 
(Мал. 1-17). Макс.відстань між вертикальною 
віссю котла та зовнішньою стінкою – 2805 мм.

Комплект труб горизонтальний для забору 
повітря - відведення газів Ø 80/125. Монтаж 
комплекту (Мал. 1-18): встановити коліно 
з фланцем (2) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи гвинтами 
з комплекту. Вставити до упору перехідник (3) 
боком папа (гладким) в бік мама коліна (2) (з 
ущільнювачем з краями). Вставити до упору 
концентричний термінал Ø 80/125 (4) боком 
папа (гладким) у бік мама (з ущільнювачем з 
краями) перехідника (3), вставивши перед цим 
відповідну круглу кільцеву прокладку внутрішню 
та зовнішню, у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• З’єднування шляхом зчеплення труб або 
концентричних колін Ø 80/125. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення димових 
газів, слід виконати такі дії: вставити до упору 
концентричну трубу або концентричне коліно 
боком папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем 
з краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Зазвичай горизонтальний комплект труб Ø 
80/125 забору повітря-відведення димових газів 
використовується у випадках значного протягу, 
комплект Ø 80/125 може кріпитися з заднім 
виходом, бічним правим або лівим та переднім.

• Подовжувачі для горизонтального комплекту. 
Горизонтальний комплект труб для забору 
повітря –відведення димових газів Ø 80/125 
може бути подовжений до макс. розміру. 
7300 мм по горизонталі, враховуючи ґратчастий 
термінал та виключаючи концентричне коліно 
на виході з котла та перехідник Ш 60/100 в Ш 
80/125 (Мал. 1-19). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні подовжувачі.

 Примітка: під час монтажу трубопроводів 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

• Зовнішня ґратка. Примітка: з метою безпеки 
настійно не рекомендується засмічувати, навіть 
тимчасово, термінал забору повітря/відведення 
газів котла.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно 90° концентричне (2)
 1шт - Трубу концентричну для
   заб./відведення Ø 60/100 (3)
 1шт - Внутрішню кільцеву прокладку (4)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (5)
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1.9 İÇ MEKANDA KURULUM.
• Hermetik kazanlı ve takviye çekiş fanlı C tipi 

konfigürasyon.
Yatay aspirasyon - tahliye seti Ø 60/100. Setin 
montajı (Şek. 1-13): köşeyi flanş (2) ile kombinin 
merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
monte edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırınız. 
Boru terminalini (3) erkek tarafını (düz), 
dirseğin (2) dişi tarafında (dudaklı conta ile) 
çarpıştırarak yerleştiriniz, gerekli iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

Not: kombinin aşırı hava şartları ve çok sert 
ısılara ulaşılan mahallerde monte edilmesi 
durumunda standart buzlanmayı önleyici set 
yerine özel buzlanma önleyici set ile donatılması 
tavsiye olunur.
• Boru, uzatma e eşeksenli dirsek bağlantı 

contaları Ø  60/100. Duman bacalarının 
olası uzatma bağlantılarının bacaların diğer 
unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müda-
halelerin uygulanması gerekir: Eşeksenli boru 
veya eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), 
daha önce döşenmiş aksamın dişi (dudaklı 
contalı) tarafında çarpıştırarak yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

Ø 60/100 yatay aspirasyon-tahliye seti arka-
dan, sağ yan, sol yan ve önden çıkış ile monte 
edilebilir.

• Arkadan çıkışlı uygulama (Şek. 1-14). 970 mm 
uzunluğundaki boru boyu azami 710 mm 
kalınlığında bir duvarı geçmeye olanak sağlar. 
Normal olarak terminali kısaltmak kaçınılmaz 
olacaktır. Şu değerleri toplamak suretiyle 
ölçüyü belirleyiniz: Duvar kalınlığı + iç çıkıntı 
+ dış çıkıntı. Gerekli asgari çıkıntılar şekilde 
gösterilmişlerdir.

• Yan çıkışlı uygulama (Şek. 1-15); Yalnızca yatay 
aspirasyon–tahliye seti kullanmak suretiyle, 
uzatma kullanmaksızın, 724 mm kalınlığında 
bir duvarın soldan çıkışla ve 646 mm duvar 
kalınlığının da sağdan çıkışla geçilmesine 
olanak sağlar.

• Yatay set için uzatmalar. Ø 60/100 aspirasyon-
tahliye yatay seti 3000 mm azami yatay bir 
ölçüye kadar uzatılabilir, kombinin çıkışındaki 
ızgaralı terminal dahil ve eşeksenli köşe hariç. 
Bu konfigürasyon 100’e eşit bir mukavemet 
faktörüne tekabül eder. Bu durumlarda uygun 
uzatmaların talep edilmesi gerekmektedir.

 1 adet uzatma ile bağlantı (Şek. 1-16). Kombi-
nin dikey ekseni ile dış duvar arasındaki azami 
mesafe 1855 mm.

 2 adet uzatma ile bağlantı (Şek. 1-17). Kombi-
nin dikey ekseni ile dış duvar arasındaki azami 
mesafe 2805 mm.

Yatay aspirasyon - tahliye seti Ø 80/125. Setin 
montajı (Şek. 1-18): 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) (dudaklı conta ile) çarpıştırarak 
yerleştiriniz. Ø 80/125 (4) eşeksenli terminali 
erkek tarafından (düz) adaptörün (3) dişi tarafına 
(contası ile birlikte) tam oturacak şekilde geçi-
riniz, bu meyanda gereken iç ve dış pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

• Ø 80/125 boru, uzatma ve eşeksenli dirsek 
bağlantı contaları. Olası uzatma bağlantılarını 
diğer baca unsurları ile birleştirmek için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gereklidir. 
Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin erkek 
tarafını (düz), daha önce döşenmiş aksamın 
dişi (dudaklı contalı) tarafında çarpıştırarak 
yerleştirin, bu şekilde aksamların bağlantı ve 
tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

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

Normal olarak Ø 80/125 aspirasyon–tahliye 
seti özellikle uzunluklar gerektiğinde kullanılır, 
Ø  80/125 set arkadan, sağ yan sol yandan ve 
önden çıkışlar ile monte edilebilir.

• Yatay set için uzatmalar. Ø 80/125 aspirasyon-
tahliye yatay seti, azami 7300 mm bir yatay 
ölçüye kadar uzatılabilir, buna ızgaralı terminal 
dahil olup, kombi çıkışında yer alan eşeksenli 
köşe ile Ø 80/125 deki Ø 60/100 adaptör dahil 
değildir (Şek. 1-19). Bu konfigürasyon 100’e 
eşit bir mukavemet faktörüne tekabül eder. Bu 
durumlarda uygun uzatmaların talep edilmesi 
gerekmektedir.

 Not: boruların montajı esnasında, her 3 me-
trede bir dübellemek suretiyle tutucu kelepçe 
kullanılması gerekmektedir.

• Dış ızgara. Not: güvenlik amacıyla, kısa süreli 
ve geçici olsa dahi kombinin aspirasyon/tahliye 
terminalinin tıkanmaması gerekmektedir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - 90° Eşeksenli köşe (2)
 N°1 - Ø 60/100 (3) asp./tahliye 

eşeksenli boru
 N°1 - Iç pul (4)
 N°1 - Dış pul (5)
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1.9 INSTALACIÓN EN INTERIORES.
• Configuración tipo C con cámara estanca y 

tiro forzado.
Kit horizontal de aspiración - descarga 
Ø60/100. Montaje 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. Acople el lado macho 
(liso) del tubo terminal (3) con el lado hembra 
(con juntas de labio) del codo (2) apretándolo 
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.

Nota: Si la caldera se instala en una zona donde se 
puede llegar a temperaturas muy bajas, es posible 
instalar el kit antihielo en lugar del estándar.
• Acoplamiento entre tubos o alargadores y 

codos concéntricos Ø60/100. Para acoplar alar-
gadores a otros elementos de la toma de aire/
evacuación de humos, es necesario actuar de la 
siguiente manera: Acople el tubo concéntrico 
o el codo concéntrico con lado macho (liso) 
en el lado hembra (con juntas de labio) del 
elemento previamente instalado apretándolo 
hasta el fondo, de esta forma se obtiene la unión 
estanca de todos los elementos.

El kit horizontal Ø 60/100 de aspiración-descarga 
puede ser montado con: salida posterior, lateral 
derecha, lateral izquierda y anterior.

• Montaje con salida posterior (Fig. 1-14). La 
longitud del tubo (970 mm) permite atravesar 
como máximo un espesor de 710 mm. Normal-
mente será imprescindible acortar el terminal. 
Calcule las medidas sumando los siguientes va-
lores: Espesor pieza + saliente interno + saliente 
externo. Los salientes mínimos indispensables 
se reproducen en la figura.

• Aplicación con salida lateral (Fig. 1-15). El 
uso del kit horizontal aspiración-descarga, 
sin los correspondientes alargadores, permite 
atravesar un espesor de 724 mm con la salida 
lateral izquierda y de 646 mm con la salida 
lateral derecha.

• Alargadores para kit horizontal. El kit horizon-
tal de aspiración-descarga Ø 60/100 puede ser 
prolongado como máximo 3000 mm (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 es necesario adquirir los alargadores 
correspondientes.

 Conexión con 1 alargador (Fig. 1-16). Distancia 
máxima entre el eje vertical de la caldera y la 
pared externa: 1855 mm.

 Conexión con 2 alargadores (Fig. 1-17). Distan-
cia máxima entre el eje vertical de la caldera y 
la pared externa: 2805 mm.

Kit horizontal de aspiración - descarga Ø 
80/125. Montaje kit (Fig. 1-18): 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 
labio) apretándolo hasta el fondo, asegurándose 
de haber introducido previamente las relativas 
anillas interna y externa, de esta forma se con-
seguirá la unión estanca de los elementos del kit.

• Acoplamiento entre tubos alargadores y codos 
concéntricos Ø 80/125. Para acoplar alarga-
dores a otros elementos de la toma de aire/

evacuación de humos, es necesario actuar de la 
siguiente manera: Monte el tubo concéntrico o 
el codo concéntrico acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra (con juntas de labio) 
del elemento previamente instalado hasta el 
fondo, de esta forma se obtiene la estanqueidad 
y la unión de los elementos correctamente.

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

Normalmente, el kit horizontal Ø 80/125 de 
aspiración-descarga se usa cuando son necesarias 
extensiones especialmente largas, el kit Ø 80/125 
puede ser instalado con salida posterior, lateral 
derecha, lateral izquierda y anterior.

• Alargadores para kit horizontal. El kit horizon-
tal de aspiración- descarga Ø 80/125 puede ser 
prolongado como máximo 7300 mm (distancia 
horizontal), 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 
(Fig.1-19). Esta configuración corresponde a 
un factor de resistencia igual a 100. En estos 
casos es necesario adquirir los alargadores 
correspondientes.

 Nota: durante la instalación de los conductos 
es necesario montar, cada 3 metros, una abra-
zadera con tacos para asegurarlos bien.

• Rejilla externa. Nota: por motivos de seguri-
dad se recomienda no obstruir el terminal de 
aspiración/descarga de la caldera ni siquiera 
provisionalmente.

El kit incluye:
 N°1 - Junta (1)
 N°1 - Codo 90° concéntrico (2)
 N°1 - Tubo concéntrico asp./descarga  

Ø60/100 (3)
 N°1 - Anilla interna (4)
 N°1 - Anilla externa (5)
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1.9 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа С с герметичной камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Го ри з он т а л ь н ы й  ко м п л е к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  60/100. Установка комплекта 
(Илл.  1-13): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить выход (3) с гладкой стороны («папа»), 
в горловину («мама») (с сальником с кромкой) изгиба 
(2) до установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

Примечание: если бойлер должен быть установлен 
в зонах, которые могут достигнуть низких 
температур, в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен как 
альтернатива стандартному. 
• Соединение сцеплением труб или насадок и 

концентрических колен Ø  60/100. Для установки 
н а с а д ок  м е т од о м  с ц е п л е н и я  н а  д р у г и е 
элементы выхлопной системы, необходимо 
произвести следующие операции: Подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны («папа») в горловину 
( « м а м а » )  ( с  у п ло т н и телем  к р ом кой )  на 
предварительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 60/100 всасывания/
дымоудаления может быть установлен на задний, 
правый боковой, левый боковой или передний выход.

• Подключение с задним выходом (Илл. 1-14). 
Длина трубы 970 мм, позволяет пересечение 
стены с максимальной толщиной 710 мм. Чаще 
всего необходимо укоротить выход. Вычислить 
величину, складывая следующие значения: 

Толщина стены + внутренний выступ + внешний 
выступ. Минимальные необходимые выступы 
приведены на иллюстрации.

• Применение с боковыми выступами (Илл. 1-15); 
Используя только горизонтальный комплект 
всасывания/дымоудаление без специальных 
удлинителей, позволяет пересечение через стену 
толщиною 724 мм с левым боковым выходом и 646 
с правым боковым выходом.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Го ри з он т а л ь н ы й  ком п ле к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø 60/100 может быть удлинен 
до максимального значения 3000 мм, включая 
решётчатый выход и не учитывая концентрический 
выходной изгиб .  Да нная  конфигу р а ция 
соответствует фактору сопротивления равному 100. 
В этих случаях необходимо подать запрос на 
соответствующие насадки.

 Соединение с 1 удлинителем (Илл. 1-16). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 1855 мм.

 Соединение с 2 удлинителями (Илл. 1-17). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 2805 мм.

Го ри з он т а л ь н ы й  ко м п л е к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  80/125. Установка комплекта 
(Илл.  1-18): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа»), в горловину изгиба (2) (с уплотнителем 
с кромкой) до установки в фальц. Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125 (4) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину переходника 
(«мама») (3) (с уплотнителями с кромкой) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок и концентрических 
колен Ø 80/125. Для установки насадок сцеплением 
с другими элементами системы вывода дымов, 
необходимо действовать следующим образом: 
подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с гладкой стороны 
(«папа») в горловину («мама») (с уплотнителем 
кромкой) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную 
трубу и/или концентрическую насадку удлинитель, 
необходимо иметь в виду что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

Обычно, горизонтальный комплект Ø 80/125 
всасывания/дымоудаления используется, когда 
необходимо достичь длинных протяжений, комплект 
Ø 80/125 может быть установлен на задний, правый 
боковой, левый боковой или передний выход.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Го ри з он т а л ь н ы й  ком п ле к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  80/125 может быть продольно 
удлинен до максимального значения 7300 мм, 
включая решётчатый выход и не учитывая 
концентрический выходной изгиб бойлера и 
переходник Ø  60/100 на Ø 80/125 (Илл. 1-19). 
Данная конфигурация соответствует фактору 
сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки.

 Примечание: во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Внешняя решё тка.  Примечание:  в целях 
безопасности рекомендуется не загораживать 
даже временно вывод всасывания/дымоудаления 
бойлера.

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический изгиб 90° (2)
 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø 60/100 (3)
 1 - Внутренняя шайба (4)
 1 - Внутренняя шайба (5)
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1.9 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа С с герметичной камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Го ри з он т а л ь н ы й  ко м п л е к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  60/100. Установка комплекта 
(Илл.  1-13): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить выход (3) с гладкой стороны («папа»), 
в горловину («мама») (с сальником с кромкой) изгиба 
(2) до установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

Примечание: если бойлер должен быть установлен 
в зонах, которые могут достигнуть низких 
температур, в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен как 
альтернатива стандартному. 
• Соединение сцеплением труб или насадок и 

концентрических колен Ø  60/100. Для установки 
н а с а д ок  м е т од о м  с ц е п л е н и я  н а  д р у г и е 
элементы выхлопной системы, необходимо 
произвести следующие операции: Подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны («папа») в горловину 
( « м а м а » )  ( с  у п ло т н и телем  к р ом кой )  на 
предварительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 60/100 всасывания/
дымоудаления может быть установлен на задний, 
правый боковой, левый боковой или передний выход.

• Подключение с задним выходом (Илл. 1-14). 
Длина трубы 970 мм, позволяет пересечение 
стены с максимальной толщиной 710 мм. Чаще 
всего необходимо укоротить выход. Вычислить 
величину, складывая следующие значения: 

Толщина стены + внутренний выступ + внешний 
выступ. Минимальные необходимые выступы 
приведены на иллюстрации.

• Применение с боковыми выступами (Илл. 1-15); 
Используя только горизонтальный комплект 
всасывания/дымоудаление без специальных 
удлинителей, позволяет пересечение через стену 
толщиною 724 мм с левым боковым выходом и 646 
с правым боковым выходом.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Го ри з он т а л ь н ы й  ком п ле к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø 60/100 может быть удлинен 
до максимального значения 3000 мм, включая 
решётчатый выход и не учитывая концентрический 
выходной изгиб .  Да нная  конфигу р а ция 
соответствует фактору сопротивления равному 100. 
В этих случаях необходимо подать запрос на 
соответствующие насадки.

 Соединение с 1 удлинителем (Илл. 1-16). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 1855 мм.

 Соединение с 2 удлинителями (Илл. 1-17). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 2805 мм.

Го ри з он т а л ь н ы й  ко м п л е к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  80/125. Установка комплекта 
(Илл.  1-18): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа»), в горловину изгиба (2) (с уплотнителем 
с кромкой) до установки в фальц. Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125 (4) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину переходника 
(«мама») (3) (с уплотнителями с кромкой) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок и концентрических 
колен Ø 80/125. Для установки насадок сцеплением 
с другими элементами системы вывода дымов, 
необходимо действовать следующим образом: 
подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с гладкой стороны 
(«папа») в горловину («мама») (с уплотнителем 
кромкой) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную 
трубу и/или концентрическую насадку удлинитель, 
необходимо иметь в виду что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

Обычно, горизонтальный комплект Ø 80/125 
всасывания/дымоудаления используется, когда 
необходимо достичь длинных протяжений, комплект 
Ø 80/125 может быть установлен на задний, правый 
боковой, левый боковой или передний выход.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Го ри з он т а л ь н ы й  ком п ле к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  80/125 может быть продольно 
удлинен до максимального значения 7300 мм, 
включая решётчатый выход и не учитывая 
концентрический выходной изгиб бойлера и 
переходник Ø  60/100 на Ø 80/125 (Илл. 1-19). 
Данная конфигурация соответствует фактору 
сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки.

 Примечание: во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Внешняя решё тка.  Примечание:  в целях 
безопасности рекомендуется не загораживать 
даже временно вывод всасывания/дымоудаления 
бойлера.

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический изгиб 90° (2)
 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø 60/100 (3)
 1 - Внутренняя шайба (4)
 1 - Внутренняя шайба (5)
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1.9 УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННЕЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ.

• Конфигурация типа С с герметичной камерой 
и с форсированной вытяжкой.

Го ри з он т а л ь н ы й  ко м п л е к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  60/100. Установка комплекта 
(Илл.  1-13): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить выход (3) с гладкой стороны («папа»), 
в горловину («мама») (с сальником с кромкой) изгиба 
(2) до установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

Примечание: если бойлер должен быть установлен 
в зонах, которые могут достигнуть низких 
температур, в наличие имеется комплект против 
замерзания, который может быть установлен как 
альтернатива стандартному. 
• Соединение сцеплением труб или насадок и 

концентрических колен Ø  60/100. Для установки 
н а с а д ок  м е т од о м  с ц е п л е н и я  н а  д р у г и е 
элементы выхлопной системы, необходимо 
произвести следующие операции: Подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны («папа») в горловину 
( « м а м а » )  ( с  у п ло т н и телем  к р ом кой )  на 
предварительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Горизонтальный комплект Ø 60/100 всасывания/
дымоудаления может быть установлен на задний, 
правый боковой, левый боковой или передний выход.

• Подключение с задним выходом (Илл. 1-14). 
Длина трубы 970 мм, позволяет пересечение 
стены с максимальной толщиной 710 мм. Чаще 
всего необходимо укоротить выход. Вычислить 
величину, складывая следующие значения: 

Толщина стены + внутренний выступ + внешний 
выступ. Минимальные необходимые выступы 
приведены на иллюстрации.

• Применение с боковыми выступами (Илл. 1-15); 
Используя только горизонтальный комплект 
всасывания/дымоудаление без специальных 
удлинителей, позволяет пересечение через стену 
толщиною 724 мм с левым боковым выходом и 646 
с правым боковым выходом.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Го ри з он т а л ь н ы й  ком п ле к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø 60/100 может быть удлинен 
до максимального значения 3000 мм, включая 
решётчатый выход и не учитывая концентрический 
выходной изгиб .  Да нная  конфигу р а ция 
соответствует фактору сопротивления равному 100. 
В этих случаях необходимо подать запрос на 
соответствующие насадки.

 Соединение с 1 удлинителем (Илл. 1-16). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 1855 мм.

 Соединение с 2 удлинителями (Илл. 1-17). 
Максимальное расстояние между вертикальной 
осью бойлера и внешней стеною 2805 мм.

Го ри з он т а л ь н ы й  ко м п л е к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  80/125. Установка комплекта 
(Илл.  1-18): установить изгиб с фланцем (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа»), в горловину изгиба (2) (с уплотнителем 
с кромкой) до установки в фальц. Подсоединить 
концентрический выход Ø 80/125 (4) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину переходника 
(«мама») (3) (с уплотнителями с кромкой) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.

• Соединение сцеплением насадок и концентрических 
колен Ø 80/125. Для установки насадок сцеплением 
с другими элементами системы вывода дымов, 
необходимо действовать следующим образом: 
подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с гладкой стороны 
(«папа») в горловину («мама») (с уплотнителем 
кромкой) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную 
трубу и/или концентрическую насадку удлинитель, 
необходимо иметь в виду что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

Обычно, горизонтальный комплект Ø 80/125 
всасывания/дымоудаления используется, когда 
необходимо достичь длинных протяжений, комплект 
Ø 80/125 может быть установлен на задний, правый 
боковой, левый боковой или передний выход.

• Удлинители для горизонтального комплекта. 
Го ри з он т а л ь н ы й  ком п ле к т  в с а с ы в а н и я /
дымоудаления Ø  80/125 может быть продольно 
удлинен до максимального значения 7300 мм, 
включая решётчатый выход и не учитывая 
концентрический выходной изгиб бойлера и 
переходник Ø  60/100 на Ø 80/125 (Илл. 1-19). 
Данная конфигурация соответствует фактору 
сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки.

 Примечание: во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Внешняя решё тка.  Примечание:  в целях 
безопасности рекомендуется не загораживать 
даже временно вывод всасывания/дымоудаления 
бойлера.

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический изгиб 90° (2)
 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø 60/100 (3)
 1 - Внутренняя шайба (4)
 1 - Внутренняя шайба (5)
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גורם התנגדותסוג צינור
)R(

אורך תואם במטרים של צינור 
Ø 60/100 קונצנטרי

אורך תואם במטרים של צינור 
Ø 80/125 קונצנטרי

אורך תואם במטרים של צינור 
Ø 80

צינור קונצנטרי Ø 60/100 באורך 1 מ'
כניסה ופליטה 

2.8 מ'1 מ'16.5
כניסה 7.1 מ'

פליטה 5.5 מ'
Ø 60/100 90° כניסה ופליטה ברך קונצנטרית

3.5 מ'1.3 מ'21
כניסה 9.1 מ'

פליטה 7.0 מ'
Ø 60/100 כניסה ופליטה ברך קונצנטרית

2.8 מ'1 מ'16.5
כניסה 7.1 מ'

פליטה 5.5 מ'
מסוף שלם עם צינור כניסה-פליטה אופקי 

Ø 60/100 קונצנטרי
כניסה ופליטה 

7.6 מ'2.8 מ'46
כניסה 20 מ'

פליטה 15 מ'

 מסוף שלם עם צינור כניסה-פליטה 
Ø 60/100 כניסה ופליטה אופקי קונצנטרי

5.3 מ'1.9 מ'32
כניסה 14 מ'

פליטה 10.6 מ'
מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אנכי קונצנטרי 

Ø 60/100 כניסה ופליטה
7 מ'2.5 מ'41.7

כניסה 18 מ'

פליטה 14

צינור קונצנטרי Ø 80/125 באורך 1 מ'
1.0 מ'0.4 מ'כניסה ופליטה 6

כניסה 2.6 מ'

פליטה 2.0 מ'
Ø 80/125 כניסה ופליטה ברך קונצנטרית

1.3 מ'0.5 מ'7.5
כניסה 3.3 מ'

פליטה 2.5 מ'
Ø 80/125 ברך קונצנטרית

1.0 מ'0.4 מ'כניסה ופליטה 6
כניסה 2.6 מ'

פליטה 2.0 מ'
מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אנכי קונצנטרי 

Ø 80/125
כניסה ופליטה 

5.5 מ'2.0 מ'33
כניסה 14.3 מ'

פליטה 11.0 מ'

מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אנכי 
Ø 80/125 כניסה ופליטה קונצנטרי

4.4 מ'1.6 מ'26.5
כניסה 11.5 מ'

פליטה 8.8 מ'

מסוף שלם עם צינור כניסה-פליטה אופקי 
Ø 80/125 כניסה ופליטה קונצנטרי

6.5 מ'2.3 מ'39
כניסה 16.9 מ'

פליטה 13 מ'

 Ø מסוף שלם עם צינור פליטה-כניסה אופקי
כניסה ופליטה 80/125

5.6 מ'2.0 מ'34
כניסה 14.8 מ'

פליטה 11.3 מ'

 Ø 60/100-מתאם קונצנטרי מ 
כניסה ופליטה ל-Ø 80/125 עם לכידת התעבות

2.2 מ'0.8 מ'13
כניסה 5.6 מ'

פליטה 4.3 מ'
 מתאם קונצנטרי 

Ø 80/125-ל Ø 60/100-0.3 מ'0.1 מ'כניסה ופליטה 2מ
כניסה 0.8 מ'

פליטה 0.6 מ'
כניסה 1.0 מ'0.4 מ'0.1 מ'כניסה 2.3צינור Ø 80 באורך 1 מ' )עם וללא בידוד(

פליטה 1.0 מ'0.5 מ'0.2 מ'ניקוז 3
 מסוף יניקת אוויר שלם Ø 80 באורך 1 מ' 

כניסה 2.2 מ'0.8 מ'0.3 מ'כניסה 5)עם או ללא בידוד(

Ø 80 מסוף כניסה
Ø 80 מסוף פליטה

כניסה 1.3 מ'0.5 מ'0.2 מ'כניסה 3
פליטה 0.8 מ'0.4 מ'0.1 מ'ניקוז 2.5

Ø 80 90° כניסה 2.2 מ'0.8 מ'0.3 מ'כניסה 5ברך
פליטה 2.1 מ'1.1 מ'0.4 מ'ניקוז 6.5

Ø 80 45° כניסה 1.3 מ'0.5 מ'0.2 מ'כניסה 3ברך
פליטה 1.3 מ'0.6 מ'0.2 מ'ניקוז 4

Ø 80 פיצול מקביל 
Ø 80/80-ל Ø 60/100-כניסה ופליטה מ

1.5 מ'0.5 מ'8.8
כניסה 3.8 מ'
פליטה 2.9 מ'

טבלאות לגורמי התנגדות ואורכים מתאימים
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1.9  התקנה פנימית
•  תצורה מסוג C, תא סגור ושימוש במאוורר

ערכת כניסה-פליטה אופקית Ø 60/100. הרכבת 
הערכה )איור 1-13(: חבר את הברך עם האוגן )2( 
 )1( האטם  הכנסת  תוך  בדוד  האמצעי  הפתח  אל 
והידוק באמצעות הברגים שבערכה. חבר את צינור 
המסוף )3( על-ידי הכנסת הקצה הזכר )חלק( לקצה 
לעצירה;  עד  שפה(  אטמי  )עם  הברך  של  הנקבה 
הקפד לחבר את לוחית האיטום של הדופן הפנימית 
ולוחית האיטום של הדופן החיצונית כדי לשמור על 

האטימה והחיבור של הרכיבים שבערכה.

שבהם  באזורים  מותקן  הדוד  כאשר  הערה: 
ניתן  נמוכות במיוחד,  הטמפרטורות עשויות להיות 
לרכוש ולהתקין ערכה מיוחדת למניעת קפיאה במקום 

הערכה הרגילה.
 Ø חיבור צינורות הארכה וברכיים קונצנטריות  •
לרכיבים  ההארכות  את  לחבר  כדי   .60/100
האחרים של רכיבי הפליטה, בצע את הפעולות 
הבאות: חבר את הצד הזכר )חלק( של הברך או 
הצינור הקונצנטרי אל הנקבה )עם אטם השפה( 
עד לעצירה ברכיב הקודם שהותקן. כך תשמור 

על אטימה וחיבור נכון של הרכיבים.
האופקית  הכניסה/פליטה  ערכת  את  להתקין  ניתן 
הימנית,  האחורית,  היציאה  עם  יחד   Ø 60/100

השמאלית והקדמית.

ניתן   .)1-14 )איור  אחורית  יציאה  עם  •  שימוש 
עובי  דרך  מ"מ   970 באורך  צינור  להוליך 
מקסימלי של 710 מ"מ. לרוב צריך לקצר את 
המסוף. חשב את האורך על ידי הוספת הערכים 
הבאים: עובי החלק + בליטה פנימה + בליטה 
מופיעים  המינימליים  הבליטה  ערכי  החוצה. 

באיור.
•  שימוש עם יציאה צדדית )איור 1-15(; שימוש 
ללא  האופקית,  הכניסה-פליטה  בערכת 
דרך  הולכה  מאפשר  המיוחדות,  ההארכות 
השמאלית  היציאה  עם  מ"מ   724 בעובי  דופן 

ו-646 עם היציאה הימנית.

את  להאריך  ניתן  אופקית.  לערכה  •  הארכות 
 Ø 60/100 האופקית  הכניסה-פליטה  ערכת 
עד לאורך אופקי מקסימלי של 3,000 מ"מ כולל 
המסוף עם רשת אך ללא הברך הקונצנטרית 
לגורם  תואמת  הזו  התצורה  מהדוד.  שיוצאת 
התנגדות של 100. במקרים כאלה, יש לבקש 

את ההארכות המיוחדות. 
  חיבור עם הארכה מס' 1 )איור 1-16(. המרחק 
המקסימלי בין הציר האנכי של הדוד לבין הדופן 

החיצונית הוא 1,855 מ"מ.
  חיבור עם הארכה מס' 2 )איור 1-17(. המרחק 
המקסימלי בין הציר האנכי של הדוד לבין הדופן 

החיצונית הוא 2,805 מ"מ.
ערכת כניסה-פליטה אופקית Ø 80/125. הרכבת 
האוגן  עם  הברך  את  חבר   :)1-18 )איור  הערכה 
האטם  הכנסת  תוך  בדוד  האמצעי  הפתח  אל   )2(
)1( והידוק באמצעות הברגים שבערכה. הכנס את 
הקצה הזכר )חלק( של המתאם )3( לקצה הנקבה 
של הברך )2( )עם אטם השפה( עד לעצירה. חבר 
את צינור המסוף הקונצנטרי Ø 80/125  )4( על-ידי 
הכנסת הקצה הזכר )חלק( לקצה הנקבה של המתאם 
)3( )עם אטם שפה( עד לעצירה; הקפד לחבר את 
לוחית האיטום של הדופן הפנימית ולוחית האיטום 
של הדופן החיצונית כדי לשמור על האטימה והחיבור 

של הרכיבים שבערכה.

הערכה כוללת:
-  אטם )1(  1  

-  ברך קונצנטרית 90° )2(  1  
)3 ( Ø 60/100 צינור כניסה-פליטה קונצנטרי  -  1  

-  לוחית איטום לבנה לדופן הפנימית )4(  1  
-  לוחית איטום אפורה לדופן החיצונית )5(  1  

 Ø קונצנטריות  וברכיים  הארכה  צינורות  •  חיבור 
לרכיבים  ההארכות  את  לחבר  כדי   .80/125
האחרים של רכיבי הפליטה, בצע את הפעולות 
הבאות: חבר את הצד הזכר )חלק( של הברך או 
הצינור הקונצנטרי אל הנקבה )עם אטם השפה( 
עד לעצירה ברכיב הקודם שהותקן. כך תשמור 

על אטימה וחיבור נכון של הרכיבים.
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1.9 INSTALACIJA U ZATVORENIM 
PROSTORIMA.

• Konfiguracija tipa C sa zatvorenom komorom 
i prisilnim vučenjem.

Horizontalni komplet za usis - odvod Ø60/100. 
Montaža kompleta (Sl. 1-13): instalirajte koleno 
sa prirubnicom (2) na centralni otvor kotla na 
način da postavite prirubnicu (1) i stegnete 
šrafovima koji postoje u kompletu. Ubacite cev 
terminal (3) sa muške strane (glatke) u žensku 
stranu ( sa zaptivačem u obliku usne) kolena (2) 
sve do kraja, uverite se da ste ubacili odgovarajući 
podizač, na taj ćete način postići nepropusnost 
i spajanje elemenata od kojih se sastoji ovaj 
komplet.

Napomena: ako se kotao instalira u oblastima 
gde temperature mogu biti veoma niske, moguće 
je postaviti specijalni komplet protiv leda koji 
predstavlja alternativu onom standardnom.
• Sklapanje cevi ili produžetaka i koncentričnih 

kolena Ø60/100.  Da biste  insta l ira l i 
eventualne produžne cevi na sklapanje sa 
drugim elementima cevovoda, postupite na 
sledeći način: sklopite koncentričnu cev ili 
koncentrično koleno sa muške strane (glatke) 
u žensku stranu (zaptivač u obliku usne) 
elementa kojeg ste prethodno instalirali sve 
do kraja, na taj ćete način postići zaptivenost i 
pravilno spajanje elemenata.

Horizontalni komplet Ø 60/100 za usis-odvod 
se može instalirati sa zadnjim izlazom, bočnim 
desnim, bočnim levim i prednjim.

• Postavljanje sa zadnjim izlazom (Sl. 1-14). 
Dužina cevi od 970 mm omogućuje da se prođe 
kroz zid maksimalne debljine od 710 mm. 
Obično se terminal mora skratiti. Odredite 
dimenzije na način sa saberete ove vrednosti: 
Debljina zida + unutrašnje izbočenje + vanjsko 

izbočenje. Minimalna potrebna izbočenja se 
navode na slici.

• Postavljanje sa bočnim izlazom (Sl. 1-15); 
korišćenjem samo horizontalnog kompleta za 
usis-odvod, bez prikladnih produžnih komada 
omogućuje prolaženje kroz zid debljine od 724 
mm sa bočnim levim izlazom i 646 sa desnim 
bočnim izlazom.

• Pro dužec i  za  hor izonta ln i  komplet . 
Horizontalni komplet za usis-odvod Ø 
60/100 se može produžiti sve do maks. 3000 
mm horizontalno, uključujući i terminal sa 
rešetkama i isključujući koncentrično koleno 
na izlazu iz kotla. Ta konfiguracija odgovara 
faktoru otpora 100. U tom slučaju potrebno je 
zatražiti prikladne produžetke.

 Povezivanje sa Br°1 produžetkom (Sl. 1-16). 
Maks.udaljenost između vertikalne ose kotla 
i spoljašnjeg zida mm 1855.

 Povezivanje sa Br°2 produžetka (Sl. 1-17). 
Maks.udaljenost između vertikalne ose kotla 
i spoljašnjeg zida mm 2805.

Horizontalni komplet za usis-odvod Ø80/125. 
Montaža kompleta (Sl. 1-18): instalirajte koleno 
sa prirubnicom (2) na centralni otvor kotla na 
način da postavite prirubnicu (1) i stegnete 
šrafovima koji postoje u kompletu. Sklopite 
adapter (3) sa muškom stranom (glatkom) u 
žensku stranu kolena (2) ( sa zaptivačima u 
obliku usne) sve do kraja. Ubacite koncentrični 
terminal Ø 80/125 (4) sa muškom stranom 
(glatkom) u žensku stranu adaptera (3) (sa 
zaptivačima u obliku usne) sve do kraja i uverite 
se da ste već ubacili odgovarajući unutrašnji i 
spoljašnji podizač. Na ovaj način ćete omogućiti 
nepropusnost i spajanje elemenata od kojih se 
sastoji ovaj komplet.

• Sklapanje cevi produžetaka i koncentričnih 

kolena Ø 80/125. Za instalaciju eventualnih 
produžnih cevi sa drugim elementima 
dimovoda, postupite na sledeći način: sklopite 
koncentričnu cev ili koncentrično koleno sa 
muškom stranom (glatkom) u žensku stranu 
(zaptivač u obliku usne) elementa kojeg ste 
prethodno instalirali sve do kraja, na taj ćete 
način postići zaptivenost i pravilno spajanje 
elemenata.

Pažnja: kada je potrebno skratiti terminal za 
odvod i/ili koncentričnu produžnu cev, uzmite 
u obzir da unutrašnja cev mora uvek viriti za 5 
mm u odnosu na spoljašnju cev. 

Obično se horizontalni komplet Ø 80/125 za 
usis-odvod koristi u slučajevima u kojima su 
potrebne velike dužine, komplet Ø 80/125 se 
može instalirati sa zadnjim izlazom, bočnim 
desnim, bočnim levim i prednjim.

• Pro dužec i  za  hor izonta ln i  komplet . 
Horizontalni komplet za usis-odvod Ø 
80/125 se može produžiti sve do maks. 7300 
mm horizontalno, uključujući i terminal sa 
rešetkama i isključujući koncentrično koleno 
na izlazu iz kotla i adapter Ø 60/100 u Ø 80/125 
(sl. 1-19). Ta konfiguracija odgovara faktoru 
otpora 100. U tom slučaju potrebno je zatražiti 
prikladne produžetke.

 NAPOMENA: tokom instalacije cevi potrebno 
je instalirati svako 3 metra jednu obujmicu za 
prekid sa zaglavicom.

• Sp ol jašnja  reš e tka .  NAPOMENA: i z 
bezbednosnih motiva preporučujemo vam da 
ne začepljavate niti privremeno, terminal za 
usis/odvod iz kotla.

Komplet obuhvata:
 Br°1 - Zaptivač (1)
 Br°1 - Koncentrično 90° koleno (2)
 Br°1 - Koncentričnu cev usis /odvod  

Ø60/100 (3)
 Br°1 - Unutrašnji podizač (4)
 Br°1 - Spoljašnji podizač (5)

დ
ამ

ო
ნტ

აჟ
ებ

ა
ექ

სპ
ლ

უ
ატ

აც
ია

ტ
ექ

მო
მს

ახ
უ

რე
ბა

1.9 დამონტაჟება შენობის შიგნით.
• C ტიპის კონფიგურაცია, ჰერმეტული კამერა 

და ფორსირებული წევა.
ჰორიზონტალური შეწოვა – გამობოლქვის 
ნაკრები Ø 60/100. ნაკრების აწყობა (ნახ. 1–13): 
ჩასვით მუხლი მილტუჩით (2) ბოილერის 
ცენტრალურ ჭრილში შუასადების (1) ჩადებით 
და დაამაგრეთ კომპლექტით მოწოდებული 
ხრახნებით. ტერმინალის მილის (3) მამალი 
(გლუვი) ბოლო (6) ჩასვით მუხლის დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროვებით) ბოლომდე; 
დარწმუნდით, რომ კედლის შემჭიდროების 
ფირფიტა და კედლის გარე შემამჭიდროვებელი 
ფირფიტა მორგებულია, ეს უზრუნველყოფს 
ნაკრების ელემენტების კონსტრუქციის შეკვრას 
და საჭირო შემჭიდროვებას.

შენიშვნა: თუ ბოილერი დამონტაჟებულია 
ისეთ სივრცეში, სადაც შესაძლოა ადგილი 
ჰქონდეს ძალიან დაბალ ტემპერატურებს, 
შეიძლება სტანდარტული ნაკრების ნაცვლად 
დამონტაჟდეს სპეციალური ანტიშემომყინავი 
ნაკრები.
• დამაგრძელებელი მილების და კონცენტრული 

მუხლების შეერთება Ø 60/100. იმისათვის, რომ 
დაამონტაჟოთ კლემიანი დამაგრძელებელი 
მილები აირის გამოსაბოლქვი სისტემის 
სხვა ელემენტებზე, შეასრულეთ შემდეგი 
მოქმედებები, ჩასვით კონცენტრული მილის 
ან მუხლის მამალი ბოლო (გლუვი) უკვე 
დამაგრებული ელემენტის დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროებით) ბოლომდე. ეს 
უზრუნველყოფს ელემენტების კონსტრუქციის 
შეკვრას და საჭირო შემჭიდროვებას.

Ø  6 0 / 1 0 0  ჰ ო რ ი ზ ო ნ ტ ა ლ უ რ ი  შ ე წ ო ვ ი ს /
გამობოლქვის ნაკრები შეიძლება დამონტაჟდეს 
უკანა, მარჯვენა, მარცხენა ან წინა გამოსავლით.

• შეერთება უკანა გამოსავლით (ნახ. 1-14). 970 
მმ სიგრძის მილი მაქსიმუმ 710 მმ სისქის 
კედელში გატარების საშუალებას იძლევა. 
ჩვეულებრივ, საჭირო ხდება ტერმინალის 
დამოკლება. გამოთვალეთ მანძილი შემდეგი 
სიდიდეების შეკრებით: ნაწილის სისქე + 
შიდა პროექცია + გარე პროექცია. ნახაზზე 

მოცემულია პროექციის  მინიმალური 
აუცილებელი სიდიდეები.

• შეერთება გვერდითი გამოსავლით (ნახ. 1-15); 
ჰორიზონტალური შეწოვა–გამობოლქვის 
ნაკრების გამოყენებით,  სპეციალური 
დამაგრძელებლების გარეშე, შესაძლებელია 
მარცხენა გასასვლელის 724 მმ სისქის კედელში 
გატარება და მარჯვენა გასასვლელის – 646 მმ 
კედელში.

• დამაგრძელებლები ჰორიზონტალური 
ნაკრებისთვის. ჰორიზონტალური Ø 60/100 
შეწოვა–გამობოლქვის ნაკრები შეიძლება 
დაგრძელდეს მაქს. 3000 მმ ჰორიზონტალური 
მონაკვეთით, გისოსიანი ტერმინალის 
ჩათვლით, ბოილერიდან გამოსასვლელი 
კ ო ნ ც ე ნ ტ რ უ ლ ი  მ უ ხ ლ ი ს  გ ა რ ე შ ე .  ე ს 
კონფიგურაცია შეესაბამება წინააღმდეგობის 
ფაქტორს, რომელიც უდრის 100-ს. ასეთ 
შემთხვევებში უნდა მოითხოვოთ სპეციალური 
დამაგრძელებლები. 

 • შეერთება N°1 გაგრძელებით (ნახ. 1-16). 
მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  მ ა ნ ძ ი ლ ი  ბ ო ი ლ ე რ ი ს 
ვერტიკალურ ღერძსა და გარე კედელს შორის 
არის 1855 მმ.

 • შ ე ე რ თ ე ბ ა  N ° 2  დ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ი თ  ( ნ ა ხ . 
1-17). მაქსიმალური მანძილი ბოილერის 
ვერტიკალურ ღერძსა და გარე კედელს შორის 
არის 2805 მმ.

ჰორიზონტალური შეწოვა - გამობოლქვის 
ნაკრები Ø 80/125. ნაკრების აწყობა (ნახ. 1-18): 
ჩასვით მუხლი მილტუჩით (2) ბოილერის 
ცენტრალურ ჭრილში შუასადების (1) ჩადებით 
და დაამაგრეთ კომპლექტით მოწოდებული 
ხრახნებით. ჩასვით გადამყვანის (3) მამალი ბოლო 
(გლუვი) მუხლის დედალ ბოლოში (ნაწიბურიანი 
შემჭიდროვებით) (2) ბოლომდე. ჩასვით Ø 80/125 
(4) კონცენტრული ტერმინალის მამალი 
(გლუვი) ბოლო გადამყვანის (3) დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროვებით) ბოლომდე; 
დარწმუნდით, რომ კედლის შემჭიდროების 
ფირფიტა და კედლის გარე შემამჭიდროვებელი 
ფირფიტა მორგებულია, ეს უზრუნველყოფს 
ნაკრების ელემენტების კონსტრუქციის შეკვრას 
და საჭირო შემჭიდროვებას.

• დამაგრძელებელი მილების და კონცენტრული 
მუხლების შეერთება Ø 80/125. იმისათვის, რომ 
დაამონტაჟოთ კლემიანი დამაგრძელებელი 
მილები აირის გამოსაბოლქვი სისტემის 
სხვა ელემენტებზე, შეასრულეთ შემდეგი 
მოქმედებები, ჩასვით კონცენტრული მილის 
ან მუხლის მამალი ბოლო (გლუვი) უკვე 
დამაგრებული ელემენტის დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროებით) ბოლომდე. ეს 
უზრუნველყოფს ელემენტების კონსტრუქციის 
შეკვრას და საჭირო შემჭიდროვებას.

კომპლექტში შედის:
 N°1 - შუასადები (1)
 N°1 - კონცენტრული მუხლი 90° (2)
 N°1 - შეწოვა-გამობოლქვის 

კონცენტრული მილი Ø 60/100 (3)
 N°1 - შიდა კედლის შემჭიდროების 

თეთრი ფირფიტა (4)
 N°1 - გარე კედლის შემჭიდროების რუხი 

ფირფიტა (5)
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1.9 INSTALLATION À L’INTÉRIEUR.
• Configuration de type C à chambre étanche 

et tirage forcé.
Kit horizontal d’aspiration - évacuation 
Ø60/100. 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 le 
tuyau terminal (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.

Remarque: au cas où la chaudière est installée 
dans un endroit où des températures rigides 
peuvent être atteintes, un kit spécial de dégivrage 
est disponible, il peut être installé en alternative 
à celui standard.
• Jonction à branchement des tuyaux ou ral-

longes et coudes concentriques Ø60/100. 
Pour installer les éventuelles rallonges à bran-
chement avec les autres éléments du tuyau 
d’évacuation des fumées, il faut opérer de la 
manière 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 correctement.

Le kit horizontal Ø60/100 d’aspiration-éva-
cuation peut être installé avec la sortie arrière, 
latérale droite, latérale gauche et avant.

• Application avec sortie arrière (Fig. 1-14). 
La longueur du tuyau de 970 mm permet la 
traversée d’une partie d’épaisseur maximale de 
710 mm. Normalement, il sera indispensable de 
raccourcir le terminal. Déterminer la mesure en 

ajoutant ces valeurs: Epaisseur partie + saillie 
interne + saillie externe. Les saillies minimales 
indispensables sont indiquées sur la figure.

• Application avec sortie latérale (Fig. 1-15). En 
utilisant seulement le kit horizontal aspiration-
évacuation, sans les rallonges appropriées, 
permet la traversée d’un mur d’épaisseur 724 
mm avec la sortie latérale gauche et 646 avec 
la sortie latérale droite.

• Rallonges pour kit horizontal. Le kit horizontal 
d’aspiration-évacuation Ø60/100 peut être 
prolongé jusqu’à une mesure max. de 3000 
mm horizontaux, y compris le terminal avec 
grille sans le coude concentrique en sortie de 
la chaudière. Cette configuration correspond à 
un facteur de résistance égale à 100. Dans ces 
cas, il est nécessaire de demander les rallonges 
appropriées.

 Branchement avec N°1 rallonge (Fig. 1-16). 
Distance max. entre axe vertical chaudière et 
mur externe mm 1855.

 Branchement avec N°2 rallonges (Fig. 1-17). 
Distance max. entre axe vertical chaudière et 
mur externe mm 2805.

Kit horizontal d’aspiration - évacuation 
Ø80/125. Montage du kit (Fig. 1-18): installer le 
coude avec bride (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 
du coude (2) (avec joints à lèvre) jusqu’à la 
butée. Raccorder le tuyau terminal concentrique 
Ø80/125 (4) avec le côté mâle (lisse) sur le côté 
femelle de l’adaptateur (3) (avec 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.

• Jonction à branchement des tuyaux rallonges et 
coudes concentriques Ø80/125. Pour installer 
les éventuelles rallonges à branchement avec 
les autres éléments du tuyau d’évacuation des 
fumées, il faut opérer de la manière suivante: 
raccorder le tuyau ou le coude concentrique 
avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle 
(avec joints à lèvre) de l’élément précédem-
ment installé jusqu’à la butée, de cette façon 
on obtiendra l’étanchéité et la jonction des 
éléments correctement.

Attention: quand il faut raccourcir le terminal 
d’évacuation et/ou le tuyau rallonge concen-
trique, considérer que le conduit interne doit 
toujours dépasser de 5 mm par rapport au 
conduit externe.

Normalement le kit horizontal Ø80/125 d’aspira-
tion-évacuation est utilisé dans les cas où il faut 
avoir des extensions particulièrement longues, 
le kit Ø80/125 peut être installé avec la sortie 
arrière, latérale droite, latérale gauche et avant.

• Rallonges pour kit horizontal. Le kit horizontal 
d’aspiration-évacuation Ø80/125 peut être 
prolongé jusqu’à une mesure max. de 7300 
mm horizontaux, y compris le terminal avec 
grille sans le coude concentrique en sortie de la 
chaudière et l’adaptateur Ø60/100 en Ø80/125 
(Fig. 1-19). Cette configuration correspond à 
un facteur de résistance égale à 100. Dans ces 
cas, il est nécessaire de demander les rallonges 
appropriées.

 N.B.: pendant l’installation des conduits, il est 
nécessaire d’installer tous les 3 mètres un collier 
de jonction avec tasseau.

• Grille externe. N.B.: pour des raisons de 
sécurité, on recommande de ne pas boucher, 
même provisoirement, le terminal d’aspiration/
évacuation de la chaudière.

Le Kit comprend:
 N°1 - Joint (1)
 N°1 - Coude 90° concentrique (2)
 N°1 - Tuyau concentrique asp./éva-

cuation Ø60/100 (3)
 N°1 - Rosace interne blanche (4)
 N°1 - Rosace externe grise (5)
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1.9 INDOOR INSTALLATION.
• Type C configuration, sealed chamber and 

fan assisted.
Horizontal intake - exhaust kit Ø 60/100. 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. Couple the terminal pipe (3) with the male 
end (smooth) into the female end of the bend 
(with lip seals) up to the stop; making sure that 
the internal wall sealing plate and external wall 
sealing plate have been fitted, this will ensure 
sealing and joining of the elements making up 
the kit.

Note: when the boiler is installed in areas where 
very rigid temperatures can be reached, a special 
anti-freeze kit is available that can be installed as 
an alternative to the standard kit.
• Coupling extension pipes and concentric 

elbows Ø 60/100. To snap-fit extensions with 
other elements of the flue extraction elements, 
operate as follows engage the concentric pipe 
or elbow with the male side (smooth) on the 
female section (with lip seal) up to the stop 
on the previously installed element. This will 
ensure sealing and joining of the elements 
correctly.

The Ø 60/100 horizontal intake/exhaust kit can 
be installed with the rear, right side, left side and 
front outlet.

• Application with rear outlet (Fig. 1-14). The 
970 mm pipe length enables routing through 
a maximum thickness of 710 mm. Normally 
the terminal must be shortened. Calculate 
the distance by adding the following values: 
Part thickness + internal projection + exter-
nal projection. The minimum indispensable 
projection values are given in the figure.

• Application with side outlet (Fig. 1-15); Using 
the horizontal intake-exhaust kit, without the 
special extensions, enables routing through 
a wall thickness of 724 mm with the left side 
outlet and 646 with the right side outlet.

• Extensions for horizontal kit. The horizontal 
intake-exhaust kit Ø 60/100 can be extended 
up to a max. horizontal distance of 3,000 mm 
including the terminal with grid and excluding 
the concentric bend leaving the boiler. This 
configuration corresponds to a resistance factor 
of 100. In these cases the special extensions 
must be requested. 

 Connection with N°1 extension (Fig. 1-16). 
Max. distance between vertical boiler axis and 
external wall is 1855mm.

 Connection with N°2 extensions (Fig. 1-17). 
Max. distance between vertical boiler axis and 
external wall is 2805mm.

Horizontal intake-exhaust kit Ø  80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-18): 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 stop on the female end 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 wall 
sealing plate and external wall sealing plate have 
been fitted, this will ensure sealing and joining 
of the elements making up the kit.

• Coupling extension pipes and concentric elbows 
Ø 80/125. To snap-fit extensions with other ele-
ments of the flue extraction elements, operate as 
follows engage the concentric pipe or elbow with 
the male side (smooth) on the female section 
(with lip seal) up to the stop on the previously 
installed element. This will ensure sealing and 
joining of the elements correctly.

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Concentric bend 90° (2)
 N°1 - Intake-exhaust concentric pipe 

Ø 60/100 (3)
 N°1 - Internal wall sealing plate (4)
 N°1 - External wall sealing plate (5)
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1.9 DAXİLDƏ QURAŞDIRMA
• C Növlü konfiqurasiya, kipləşdirilmiş 

kamera və ventilyatorla yardım edilən
Üfüqi giriş - çıxış alət dəsti Ø60/100. Dəst 
(Şəkil 1-13): flanslı əyrini (2) qazanın mərkəzi 
dəliyinə kipkəc (1) taxmaqla quraşdırın və 
dəstin vintlərindən istifadə edərək bərkidin. 
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.

Qeyd: kombi qazanı çox sərt temperatur olan 
yerlədə quraşdırıldıqda, xüsusi anti-friz dəsti 
mümkün olur və o standart dəstə əlavə kimi 
quraşdırıla bilər.
• G e n i ş l ə n m ə  b o r u l a r ı  v ə  Ø  6 0 / 1 0 0 

konsentrasiyalı əyrilər. Uzadıcıları bacanın 
çıxış elementlərinin digərlərinə taxmaq üçün 
aşağıdakıları yerinə yetirin: konsentrik boru 
və ya dirsəyin xarici yivli tərəfini (hamar) 
bundan əvvəl quraşdırılmış hissənin daxili yivli 
hissəsinə (çıxıntılı kipkəc) dayanana qədər 
bağlayın. Bu möhürlənmə və elementlərin 
düzgün birləşdirilməsini təmin edəcək.

Ø 60/100 üfüqi giriş/çıxış dəsti arxa, sağ, sol və 
ya ön çıxışda quraşdırılmalıdır.

• Arxa çıxışlı quraşdırma (Şəkil 1-14). 970mm 
uzunluqda boru maksimum 710mm qalınlıqda 
keçirməyə imkan verir. Adətən ucluğu 
qısaltmaq tələb olunur. Aşağıdakı kəmiyyətləri 
əlavə etməklə məsafəni hesablayın: Hissəli 
qalınlıq+daxili proyeksiya +xarici proyeksiya. 
Minimum mütləq proyeksiya dəyərləri təsvirdə 
verilmişdir.

• Yan çıxışlı quraşdırma (Şəkil 1-15); Xüsusi 
uzadıcıları  olmayan üfüqi giriş-çıxış 
dəstələrindən istifadə etmə sol çıxışla 724 

mm qalınlıqda divardan, sağ çıxışla isə 646 
mm qalınlıqda divardan keçirməyə imkan verir.

• Üfüqi dəst üçün genişlənmələr. Üfüqu giriş-
çıxış dəsti Ø 60/100 şəbəkəli ucluq daxil 
olmaqla, lakin qazandan çıxan konsentrik 
əyri istisna olmaqla maksimum 3,000m 
üfüqi məsafəyə uzatmağa imkan verir. Bu 
konfiqurasiya 100 müqavimət amilinə 
uyğundur. Bu halda xüsusi genişlənmələrin 
edilməsi tələb edilə bilər. 

 N°1 uzadıcılı birləşmə (Şəkil 1-16). Şaquli 
kombi qazanının oxu və xarici divar arasında 
maksimum məsafə 1 855mm-dir.

 N°2 uzadıcılarla birləşmə (Şəkil 1-17). 
Qazanın şaquli oxu ilə xarici divar arasında 
maksimum məsafə 2805mm təşkil edir.

Üfüqi giriş-çıxış dəsti Ø 80/125. Dəst (Şəkil 
1-18): flanslı əyrini (2) qazanın mərkəzi 
dəliyinə kipkəc (1) taxmaqla quraşdırın və 
dəstin vintlərindən istifadə edərək bərkidin. 
Adapterin (3) əhatə edilən sonluğunu (hamar) 
əyilən hissənin (2) əhatə edən tərəfində (manjetli) 
sona qədər sıxın. Əhatə edilən sonluqlu (hamar) 
Ø 80/125 konsentrik terminal borusunu (3) 
dayananadək əyilən hissə ilə əhatə edən sonluğa 
(manjetli) birləşdirin və daxili və xarici divar 
lövhələrinin yerləşdirildiyindən əmin olun.

• Genişlənmə boruları və Ø 80/125 konsentrasiyalı 
əyrilər. Uzadıcıları bacanın çıxış elementlərinin 
digərlərinə taxmaq üçün aşağıdakıları yerinə 
yetirin: konsentrik boru və ya dirsəyin xarici 
yivli tərəfini (hamar) bundan əvvəl quraşdırılmış 
hissənin daxili yivli hissəsinə (çıxıntılı kipkəc) 
dayanana qədər bağlayın. Bu möhürlənmə və 
elementlərin düzgün birləşdirilməsini təmin 
edəcək.

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Ara qat (1)
 N°1 - 90° (2) konsentrik kəmər
 N°1 - Ø60/100 (3) giriş-çıxış 

konsentrik borusu
 N°1 - Daxili bəyaz divar möhür plitəsi (4)
 N°1 - Xarici boz divar plitəsi (5)
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تحتوى املجموعة عىل: 
عدد 1 حشوة )1( 

عدد 1 كوع توصيل Ø 60\100 متحد املركز )2( 
عدد 1 وصلة مترير متحدة املركز للشفط ـ ترصيف عوادم 

 )Ø  80\125 )4 االحرتاق
عدد 1 إطار تغطية دائري داخيل أبيض )5( 

عدد 1 إطار تغطية دائري خارجي رمادي اللون )6(.

9.1. الرتكيب يف الداخل
•  عملية الضبط فئة C ذات غرفة االحرتاق املغلقة والشفط القرسي.

 .Ø 60\100 املجموعة األفقية للشفط – أنابيب ترصيف عوادم االحرتاق

تركيب املجموعة )شكل 1-13(: قم بإدخال الكوع مع شفة توصيل )2( 

عىل الفتحة املركزية للغالية مع وضع الحشوة بينهام )1( ثم قم بعملية 

وصلة  أنبوب  بإدخال  قم  املجموعة.  يف  املوجودة  الرباغي  باستخدام  الغلق 

التمرير)3( من ناحيته الذكر )الناعم(، يف الناحية األنثى )مع وضع الحشوات 

ذات الحافة( من الكوع  )2( حتى التوصل إىل تحقيق عملية الربط والوصل 

الكامل بينهام مع التأكد من انه قد تم بالفعل إدخال إطار التغطية الدائري 

الداخيل والخارجي الخاص بهذه العملية، وبهذا يتم تثبيت ووصل العنارص 

التي تتكون منها املجموعة.

الحرارة  درجة  فيها  تنخفض  أماكن  يف  الغالية  تركيب  حاالت  يف  مالحظة: 

كثريًا، متاحة مجموعة ضد الجليد ميكن تركيبها بدالً من املجموعة القياسية. 

•  توصيل ومزاوجة التعشيق الخاصة باألنابيب أو وصالت التطويل واألكواع 
متحدة املركزØ 60\100 . يف حالة القيام باستخدام  وصالت التطويل 

ليتم تركيبها وتعشيقها مع املكونات األخرى لنظام املدخنة، يلزم العمل 

بالشكل التايل: قم بإدخال األنبوب متحد املركز أو الكوع متحد املركز من 

ذات  الحشوات  األنثى )مع  الناحية  يف  الناعمة(  الذكر )الناحية  الناحية 

الحافة( للعنرص الذي تم تركيبه يف السابق حتى يتم االلتصاق الكامل بينهام 

وبهذه الطريقة تتم عملية التثبيت والوصل بني املكونات بالشكل الصحيح.

املجموعة األفقية Ø 60\100 الخاصة بالشفط وترصيف عوادم االحرتاق 

و  اليمنى  الناحية  من  والجانبي  الخلفي  املخرج  مع  تركيبها  يتم  أن  ميكن 

الجانبي األمين واألمامي.

•  قم بالرتكيب من املخرج الخلفي )شكل 1-14(. يسمح األنبوب الذي 
طوله 970 مليمرت بعبور جزء قد يصل سمكه إىل 710 كحد أقىص. من 

الطبيعي أنه البد من تقصري وصلة التمرير. قم بتحديد املقاس عن طريق 

معرفة نتائج القيم اآلتية: سمك الجزء + الربوز الداخيل + الربوز الخارجي. 

أقل معدالت الربوز التي ال غنى عنها تم ذكرها يف الشكل.

مجموعة  استخدام  يسمح  الجانبي )شكل 15-1(.  املخرج  يف  •  الرتكيب 
الشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق األفقية فقط، بدون استخدام وصالت 

باملرور عرب حائط سمكه 724 مليمرت مبخرج جانبي  املناسبة،  التطويل 

أيرس وعرب حائط سمكه 645 مليمرت مبخرج جانبي أمين.

عوادم  ترصيف  ـ  الشفط  مجموعة  األفقية.  للمجموعة  تطويل  •  وصالت 
االحرتاق األفقية Ø 60\100 ميكن أن يتم تطويلها كحد أقىص حتى 

طول 3000 مليمرت أفقي مبا يف ذلك وصلة التمرير الشبكية مع استبعاد 

الكوع متحد املركز يف مخرج الغالية. عملية الضبط والرتكيب هذه تالئم 

الرضوري  من  يصبح  الحاالت  هذه  يف   .100 إىل  مساوي  ضغط  عامل 

استخدام وصالت التطويل املناسبة. 

عملية الربط بعدد 1 وصلة تطويل )شكل 1-16(. أقىص مسافة بني املركز 

العمودي للغالية وبني الحائط الخارجي هي 1855 مليمرت. 

عملية الربط بعدد 2 وصلة تطويل )شكل 1-17(. أقىص مسافة بني املركز 

العمودي الغالية وبني الحائط الخارجي هي 2805 مليمرت.

املجموعة األفقية للشفط - ترصيف عوادم االحرتاقØ  80\125. تركيب 

املجموعة )شكل 1-18(: قم بإدخال الكوع مع شفة توصيل )2( عىل 

الفتحة املركزية للغالية مع وضع الحشوة بينهام )1( ثم قم بعملية الغلق 

باستخدام الرباغي املوجودة يف املجموعة. قم بإدخال وتثبيت املحول )3( 

)مع   )2( للكوع  األنثى  الناحية  يف  الناعمة(  )الناحية  الذكر  الناحية  من 

استخدام الحشوات ذات الحافة( حتى إمتام عملية التوصيل والربط بشكل 

تام. قم بإدخال أنبوب وصلة التمرير Ø 80\125ـ )4( من ناحيته الذكر 

)الناعم(، يف الناحية األنثى للمحول )3( )مع وضع الحشوات ذات الحافة( 
حتى إمتام عملية الربط والتوصيل الكامل بينهام مع التأكد من أنه قد تم 

بالفعل إدخال إطار التغطية الدائري الداخيل والخارجي الخاص بهذه العملية، 

وبهذا يتم تثبيت ووصل العنارص التي تتكون منها املجموعة.

•  توصيل ومزاوجة التعشيق الخاصة باألنابيب أو وصالت التطويل واألكواع 
متحدة املركزØ 80\125 . يف حالة القيام باستخدام وصالت التطويل 

ليتم تركيبها وتعشيقها مع املكونات األخرى لنظام املدخنة، يلزم العمل 

بالشكل التايل: قم بإدخال األنبوب متحد املركز أو الكوع متحد املركز من 

ذات  الحشوات  األنثى )مع  الناحية  يف  الناعمة(  الذكر )الناحية  الناحية 

الحافة( للعنرص الذي تم تركيبه يف السابق حتى يتم االلتصاق الكامل بينهام 

وبهذه الطريقة تتم عملية التثبيت والوصل بني املكونات بالشكل الصحيح.

التخلص  بعملية  الخاصة  التمرير  وصلة  لتقصري  رضورة  وجدود  عند  انتبه: 

يف  الوضع  يجب  املركز،  متحد  التطويل  أنبوب  و\أو  االحرتاق   عوادم  من 

االعتبار أن األنبوب الداخيل البد وأن يكون بارزاً مبقدار 5 مليمرتات مقارنة 

باألنبوب الخارجي.

الخاصة   Ø 80\125 األفقية املجموعة  استخدام  يتم  أنه  الطبيعي  من 

بالشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق يف الحاالت التي يلزم فيها عمل توسيعات 

وتطويالت طويلة إىل حد ما، كام أن املجموعة Ø 80\125 ميكن تركيبها 

مع املخرج الخلفي ومع املخرج الجانبي األيرس والجانبي األمين واألمامي.

•  وصالت تطويل للمجموعة األفقية. املجموعة األفقية الخاصة بالشفط ـ 
ترصيف عوادم االحرتاق األفقية Ø 80\125، ميكن أن يتم تطويلها كحد 

أقىص حتى طول 7300 مليمرت أفقي مبا يف ذلك وصلة التمرير الشبكية 

 Ø 60\100 مع استبعاد الكوع متحد املركز يف مخرج الغالية واملحول

يف Ø 80\125 )الشكل 1-19(. عملية الضبط والرتكيب هذه تالئم 
عامل ضغط مساوي إىل 100. يف هذه الحاالت يصبح من الرضوري طلب 

وصالت تطويل مناسبة. 

مالحظة هامة: من الرضوري أثناء تركيب األنابيب القيام برتكيب مشد ضم 

وربط  كل مسافة 3 أمتار لتحقيق الدعم مع حلقة مرىس الرباغي.

الشبكة الخارجية. مالحظة هامة: بهدف تحقيق عنرص األمن والسالمة، ينصح 

بغلق وصلة التمرير الخاصة بعملية الشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق يف 

الغالية حتى ولو بشكل مؤقت.
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Комплект вертикальний з алюмінієвою 
дахівкою Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-20): встановити концентричний фланець (2) на 
центральний отвір котла, вставляючи ущільнювач 
(1) та затягуючи гвинтами з комплекту. Надіти 
перехідник (3) боком папа (гладким) на бік 
мама концентричного фланцю (2). Монтаж 
фальшивої алюмінієвої даховки. Замінити 
даховкам алюмінієву пластину (5), налаштовуючи 
її форму для витікання дощової води. Розташувати 
на алюмінієвій даховці нерухому напівсферу (7) 
та вставити трубу забору повітря-відведення 
газів (6). Вставити до упору концентричний 
термінал Ø 80/125 боком папа (6) (гладким) у 
бік мама (з ущільнювачем з краями) перехідника 
(3), вставивши перед цим відповідну кільцеву 
прокладку (4), у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно боком папа 
(гладким) в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(25°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
12200 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні зачіплювані подовжувачі.

Для вертикального відведення необхідно 
використовувати також термінал Ø 60/100, 
разом з концентричним фланцем арт. 3.011141 
(продається окремо). Висота між ковпаком 
термінала та напівсферою (374 мм) має обов’язково 
дотримуватися.

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
4700 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21).

Комплект розділювача Ø 80/80.  завдяки 
комплект у  р озділюв ача  Ø 80/80  можна 
в і док р ем и т и  т р у б оп р ов од и  в і д в еде н н я 
димових газів від тру бопроводів забору 
п о в і т р я  з г і д н о  д о  н а в е д е н о ї  с х е м и .  
Через трубопровід (B) виводяться продукти 
згоряння. Через трубопровід (A) всмоктується 
необхідне для горіння повітря. Трубопровід забору 
повітря (A) може встановлюватися незалежно 
від боку – як праворуч, так і ліворуч, відносно 
до центрального трубопроводу відведення газів 
(S). Обидва трубопроводи можуть повертатися в 
будь-якому напрямі.

• Монтаж комплекту (Мал. 1-22). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. 
Вийняти плаский фланець, який знаходиться 
в отворі збоку від центрального (залежно 
від потреб) та замінити його фланцем (3), 
вставляючи вже присутній у котлі ущільнювач 
(2), та затягнути само нарізними гвинтами 
з наконечниками, які входять до комплекту 
постачання. Надіти коліно (5) боком папа 
(гладким) на бік мама фланцю (3 та 4). Вставити 
до упору термінал забору повітря (6) боком папа 
(гладким) у бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши відповідні внутрішні та зовнішні 
кільцеві прокладки. Вставити до упору трубу 
для відведення (9) боком папа (гладким) у 

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Фланець мамаконцентричний (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Кільцеву прокладку (4)
 1шт - Алюмінієва дахівка (5)
 1шт - Концентрична труба
   заб./відведення Ø 80/125 (6)
 1шт - Закріплена нерухома напівсфера (7)
 1шт - Рухома напівсфера (8)

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно концентричне Ш 60/100 (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Концентричний термінал заб./

відведення Ø 80/125 (4)
 1шт - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1шт - Зовнішня кільцева прокладка (6)
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Комплект вертикальний з алюмінієвою 
дахівкою Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-20): встановити концентричний фланець (2) на 
центральний отвір котла, вставляючи ущільнювач 
(1) та затягуючи гвинтами з комплекту. Надіти 
перехідник (3) боком папа (гладким) на бік 
мама концентричного фланцю (2). Монтаж 
фальшивої алюмінієвої даховки. Замінити 
даховкам алюмінієву пластину (5), налаштовуючи 
її форму для витікання дощової води. Розташувати 
на алюмінієвій даховці нерухому напівсферу (7) 
та вставити трубу забору повітря-відведення 
газів (6). Вставити до упору концентричний 
термінал Ø 80/125 боком папа (6) (гладким) у 
бік мама (з ущільнювачем з краями) перехідника 
(3), вставивши перед цим відповідну кільцеву 
прокладку (4), у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно боком папа 
(гладким) в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(25°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
12200 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні зачіплювані подовжувачі.

Для вертикального відведення необхідно 
використовувати також термінал Ø 60/100, 
разом з концентричним фланцем арт. 3.011141 
(продається окремо). Висота між ковпаком 
термінала та напівсферою (374 мм) має обов’язково 
дотримуватися.

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
4700 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21).

Комплект розділювача Ø 80/80.  завдяки 
комплект у  р озділюв ача  Ø 80/80  можна 
в і док р ем и т и  т р у б оп р ов од и  в і д в еде н н я 
димових газів від тру бопроводів забору 
п о в і т р я  з г і д н о  д о  н а в е д е н о ї  с х е м и .  
Через трубопровід (B) виводяться продукти 
згоряння. Через трубопровід (A) всмоктується 
необхідне для горіння повітря. Трубопровід забору 
повітря (A) може встановлюватися незалежно 
від боку – як праворуч, так і ліворуч, відносно 
до центрального трубопроводу відведення газів 
(S). Обидва трубопроводи можуть повертатися в 
будь-якому напрямі.

• Монтаж комплекту (Мал. 1-22). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. 
Вийняти плаский фланець, який знаходиться 
в отворі збоку від центрального (залежно 
від потреб) та замінити його фланцем (3), 
вставляючи вже присутній у котлі ущільнювач 
(2), та затягнути само нарізними гвинтами 
з наконечниками, які входять до комплекту 
постачання. Надіти коліно (5) боком папа 
(гладким) на бік мама фланцю (3 та 4). Вставити 
до упору термінал забору повітря (6) боком папа 
(гладким) у бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши відповідні внутрішні та зовнішні 
кільцеві прокладки. Вставити до упору трубу 
для відведення (9) боком папа (гладким) у 

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Фланець мамаконцентричний (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Кільцеву прокладку (4)
 1шт - Алюмінієва дахівка (5)
 1шт - Концентрична труба
   заб./відведення Ø 80/125 (6)
 1шт - Закріплена нерухома напівсфера (7)
 1шт - Рухома напівсфера (8)

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно концентричне Ш 60/100 (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Концентричний термінал заб./

відведення Ø 80/125 (4)
 1шт - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1шт - Зовнішня кільцева прокладка (6)
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Комплект вертикальний з алюмінієвою 
дахівкою Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-20): встановити концентричний фланець (2) на 
центральний отвір котла, вставляючи ущільнювач 
(1) та затягуючи гвинтами з комплекту. Надіти 
перехідник (3) боком папа (гладким) на бік 
мама концентричного фланцю (2). Монтаж 
фальшивої алюмінієвої даховки. Замінити 
даховкам алюмінієву пластину (5), налаштовуючи 
її форму для витікання дощової води. Розташувати 
на алюмінієвій даховці нерухому напівсферу (7) 
та вставити трубу забору повітря-відведення 
газів (6). Вставити до упору концентричний 
термінал Ø 80/125 боком папа (6) (гладким) у 
бік мама (з ущільнювачем з краями) перехідника 
(3), вставивши перед цим відповідну кільцеву 
прокладку (4), у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно боком папа 
(гладким) в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(25°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
12200 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні зачіплювані подовжувачі.

Для вертикального відведення необхідно 
використовувати також термінал Ø 60/100, 
разом з концентричним фланцем арт. 3.011141 
(продається окремо). Висота між ковпаком 
термінала та напівсферою (374 мм) має обов’язково 
дотримуватися.

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
4700 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21).

Комплект розділювача Ø 80/80.  завдяки 
комплект у  р озділюв ача  Ø 80/80  можна 
в і док р ем и т и  т р у б оп р ов од и  в і д в еде н н я 
димових газів від тру бопроводів забору 
п о в і т р я  з г і д н о  д о  н а в е д е н о ї  с х е м и .  
Через трубопровід (B) виводяться продукти 
згоряння. Через трубопровід (A) всмоктується 
необхідне для горіння повітря. Трубопровід забору 
повітря (A) може встановлюватися незалежно 
від боку – як праворуч, так і ліворуч, відносно 
до центрального трубопроводу відведення газів 
(S). Обидва трубопроводи можуть повертатися в 
будь-якому напрямі.

• Монтаж комплекту (Мал. 1-22). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. 
Вийняти плаский фланець, який знаходиться 
в отворі збоку від центрального (залежно 
від потреб) та замінити його фланцем (3), 
вставляючи вже присутній у котлі ущільнювач 
(2), та затягнути само нарізними гвинтами 
з наконечниками, які входять до комплекту 
постачання. Надіти коліно (5) боком папа 
(гладким) на бік мама фланцю (3 та 4). Вставити 
до упору термінал забору повітря (6) боком папа 
(гладким) у бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши відповідні внутрішні та зовнішні 
кільцеві прокладки. Вставити до упору трубу 
для відведення (9) боком папа (гладким) у 

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Фланець мамаконцентричний (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Кільцеву прокладку (4)
 1шт - Алюмінієва дахівка (5)
 1шт - Концентрична труба
   заб./відведення Ø 80/125 (6)
 1шт - Закріплена нерухома напівсфера (7)
 1шт - Рухома напівсфера (8)

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно концентричне Ш 60/100 (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Концентричний термінал заб./

відведення Ø 80/125 (4)
 1шт - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1шт - Зовнішня кільцева прокладка (6)
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Комплект вертикальний з алюмінієвою 
дахівкою Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-20): встановити концентричний фланець (2) на 
центральний отвір котла, вставляючи ущільнювач 
(1) та затягуючи гвинтами з комплекту. Надіти 
перехідник (3) боком папа (гладким) на бік 
мама концентричного фланцю (2). Монтаж 
фальшивої алюмінієвої даховки. Замінити 
даховкам алюмінієву пластину (5), налаштовуючи 
її форму для витікання дощової води. Розташувати 
на алюмінієвій даховці нерухому напівсферу (7) 
та вставити трубу забору повітря-відведення 
газів (6). Вставити до упору концентричний 
термінал Ø 80/125 боком папа (6) (гладким) у 
бік мама (з ущільнювачем з краями) перехідника 
(3), вставивши перед цим відповідну кільцеву 
прокладку (4), у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно боком папа 
(гладким) в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(25°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
12200 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні зачіплювані подовжувачі.

Для вертикального відведення необхідно 
використовувати також термінал Ø 60/100, 
разом з концентричним фланцем арт. 3.011141 
(продається окремо). Висота між ковпаком 
термінала та напівсферою (374 мм) має обов’язково 
дотримуватися.

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
4700 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21).

Комплект розділювача Ø 80/80.  завдяки 
комплект у  р озділюв ача  Ø 80/80  можна 
в і док р ем и т и  т р у б оп р ов од и  в і д в еде н н я 
димових газів від тру бопроводів забору 
п о в і т р я  з г і д н о  д о  н а в е д е н о ї  с х е м и .  
Через трубопровід (B) виводяться продукти 
згоряння. Через трубопровід (A) всмоктується 
необхідне для горіння повітря. Трубопровід забору 
повітря (A) може встановлюватися незалежно 
від боку – як праворуч, так і ліворуч, відносно 
до центрального трубопроводу відведення газів 
(S). Обидва трубопроводи можуть повертатися в 
будь-якому напрямі.

• Монтаж комплекту (Мал. 1-22). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. 
Вийняти плаский фланець, який знаходиться 
в отворі збоку від центрального (залежно 
від потреб) та замінити його фланцем (3), 
вставляючи вже присутній у котлі ущільнювач 
(2), та затягнути само нарізними гвинтами 
з наконечниками, які входять до комплекту 
постачання. Надіти коліно (5) боком папа 
(гладким) на бік мама фланцю (3 та 4). Вставити 
до упору термінал забору повітря (6) боком папа 
(гладким) у бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши відповідні внутрішні та зовнішні 
кільцеві прокладки. Вставити до упору трубу 
для відведення (9) боком папа (гладким) у 

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Фланець мамаконцентричний (2)
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М
А

КС
И

М
А

ЛЬ
Н

А
 Д

О
ВЖ

И
Н

А

М
А

КС
И

М
А

ЛЬ
Н

А
 Д

О
ВЖ

И
Н

А

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

Комплект вертикальний з алюмінієвою 
дахівкою Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-20): встановити концентричний фланець (2) на 
центральний отвір котла, вставляючи ущільнювач 
(1) та затягуючи гвинтами з комплекту. Надіти 
перехідник (3) боком папа (гладким) на бік 
мама концентричного фланцю (2). Монтаж 
фальшивої алюмінієвої даховки. Замінити 
даховкам алюмінієву пластину (5), налаштовуючи 
її форму для витікання дощової води. Розташувати 
на алюмінієвій даховці нерухому напівсферу (7) 
та вставити трубу забору повітря-відведення 
газів (6). Вставити до упору концентричний 
термінал Ø 80/125 боком папа (6) (гладким) у 
бік мама (з ущільнювачем з краями) перехідника 
(3), вставивши перед цим відповідну кільцеву 
прокладку (4), у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно боком папа 
(гладким) в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(25°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
12200 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні зачіплювані подовжувачі.

Для вертикального відведення необхідно 
використовувати також термінал Ø 60/100, 
разом з концентричним фланцем арт. 3.011141 
(продається окремо). Висота між ковпаком 
термінала та напівсферою (374 мм) має обов’язково 
дотримуватися.

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
4700 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21).

Комплект розділювача Ø 80/80.  завдяки 
комплект у  р озділюв ача  Ø 80/80  можна 
в і док р ем и т и  т р у б оп р ов од и  в і д в еде н н я 
димових газів від тру бопроводів забору 
п о в і т р я  з г і д н о  д о  н а в е д е н о ї  с х е м и .  
Через трубопровід (B) виводяться продукти 
згоряння. Через трубопровід (A) всмоктується 
необхідне для горіння повітря. Трубопровід забору 
повітря (A) може встановлюватися незалежно 
від боку – як праворуч, так і ліворуч, відносно 
до центрального трубопроводу відведення газів 
(S). Обидва трубопроводи можуть повертатися в 
будь-якому напрямі.

• Монтаж комплекту (Мал. 1-22). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. 
Вийняти плаский фланець, який знаходиться 
в отворі збоку від центрального (залежно 
від потреб) та замінити його фланцем (3), 
вставляючи вже присутній у котлі ущільнювач 
(2), та затягнути само нарізними гвинтами 
з наконечниками, які входять до комплекту 
постачання. Надіти коліно (5) боком папа 
(гладким) на бік мама фланцю (3 та 4). Вставити 
до упору термінал забору повітря (6) боком папа 
(гладким) у бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши відповідні внутрішні та зовнішні 
кільцеві прокладки. Вставити до упору трубу 
для відведення (9) боком папа (гладким) у 
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 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
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Комплект вертикальний з алюмінієвою 
дахівкою Ø 80/125. Монтаж комплекту (Мал. 
1-20): встановити концентричний фланець (2) на 
центральний отвір котла, вставляючи ущільнювач 
(1) та затягуючи гвинтами з комплекту. Надіти 
перехідник (3) боком папа (гладким) на бік 
мама концентричного фланцю (2). Монтаж 
фальшивої алюмінієвої даховки. Замінити 
даховкам алюмінієву пластину (5), налаштовуючи 
її форму для витікання дощової води. Розташувати 
на алюмінієвій даховці нерухому напівсферу (7) 
та вставити трубу забору повітря-відведення 
газів (6). Вставити до упору концентричний 
термінал Ø 80/125 боком папа (6) (гладким) у 
бік мама (з ущільнювачем з краями) перехідника 
(3), вставивши перед цим відповідну кільцеву 
прокладку (4), у цей засіб забезпечується щільність 
та стикування елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та концентричних колін. Щоб встановити 
подовжувачі шляхом зчеплення з іншими 
елементами системи відведення, слід виконати 
такі дії: вставити до упору концентричну 
трубу або концентричне коліно боком папа 
(гладким) в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

Увага: за необхідності скоротити термінал 
відведення та/або концентричний подовжувач, 
слід виходити з розрахунку, що внутрішній 
трубопровід має завжди виступати на 5 мм 
відносно зовнішнього трубопроводу.

Цей особливий термінал забезпечує відведення 
димових газів та забору повітря необхідне для 
горіння повітря у вертикальному напрямі.

Примітка: вертикальний комплект Ø 80/125 з 
алюмінієвою дахівкою забезпечує монтаж на 
терасах та на дахах з нахилом не більше 45% 
(25°), обов’язково слід дотримуватися висоти 
між ковпаком термінала та напівсферою (374 мм).

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
12200 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21). Така конфігурація відповідає 
коефіцієнту опору 100. В цих випадках необхідно 
замовити відповідні зачіплювані подовжувачі.

Для вертикального відведення необхідно 
використовувати також термінал Ø 60/100, 
разом з концентричним фланцем арт. 3.011141 
(продається окремо). Висота між ковпаком 
термінала та напівсферою (374 мм) має обов’язково 
дотримуватися.

Вертикальний комплект у цієї конфігурації може 
бути подовжений до максимальної довжини 
4700 мм по прямій лінії вертикально, враховуючи 
термінал (Мал. 1-21).

Комплект розділювача Ø 80/80.  завдяки 
комплект у  р озділюв ача  Ø 80/80  можна 
в і док р ем и т и  т р у б оп р ов од и  в і д в еде н н я 
димових газів від тру бопроводів забору 
п о в і т р я  з г і д н о  д о  н а в е д е н о ї  с х е м и .  
Через трубопровід (B) виводяться продукти 
згоряння. Через трубопровід (A) всмоктується 
необхідне для горіння повітря. Трубопровід забору 
повітря (A) може встановлюватися незалежно 
від боку – як праворуч, так і ліворуч, відносно 
до центрального трубопроводу відведення газів 
(S). Обидва трубопроводи можуть повертатися в 
будь-якому напрямі.

• Монтаж комплекту (Мал. 1-22). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. 
Вийняти плаский фланець, який знаходиться 
в отворі збоку від центрального (залежно 
від потреб) та замінити його фланцем (3), 
вставляючи вже присутній у котлі ущільнювач 
(2), та затягнути само нарізними гвинтами 
з наконечниками, які входять до комплекту 
постачання. Надіти коліно (5) боком папа 
(гладким) на бік мама фланцю (3 та 4). Вставити 
до упору термінал забору повітря (6) боком папа 
(гладким) у бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши відповідні внутрішні та зовнішні 
кільцеві прокладки. Вставити до упору трубу 
для відведення (9) боком папа (гладким) у 

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Фланець мамаконцентричний (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Кільцеву прокладку (4)
 1шт - Алюмінієва дахівка (5)
 1шт - Концентрична труба
   заб./відведення Ø 80/125 (6)
 1шт - Закріплена нерухома напівсфера (7)
 1шт - Рухома напівсфера (8)

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач (1)
 1шт - Коліно концентричне Ш 60/100 (2)
 1шт - Перехідник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1шт - Концентричний термінал заб./

відведення Ø 80/125 (4)
 1шт - Внутрішня кільцева прокладка (5)
 1шт - Зовнішня кільцева прокладка (6)
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Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set. 
Setin montajı (Şek. 1-20): köşeyi eşeksenli flanş 
(2) ile kombinin merkezi deliğine contayı da (1) 
araya sokarak monte edip kitte mevcut vidalar 
ile sıkıştırınız. Adaptörü (3) erkek tarafından 
(düz) eşeksenli flanşın dişi tarafına (2) takınız. 
Alüminyum yapma kiremitin montajı: Kiremit-
lerin yerine Alüminyum levhayı (5) koyunuz 
ve onu yağmur suyunu aşağıya akıtacak gibi 
şekillendiriniz. Alüminyum kiremit üzerine 
yarım daire sabitleyiciyi (7) pozisyonlandırın 
ve aspirasyon-tahliye borusunu geçirin (6). 
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.

• Konsantrik uzatma boruları ve dirsekler 
için geçmeli tip conta. Duman bacalarının 
olası uzatma bağlantılarının bacaların diğer 
unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müda-
halelerin uygulanması gerekir: Eşeksenli boru 
veya eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), 
daha önce döşenmiş aksamın dişi (dudaklı 
contalı) tarafında çarpıştırarak yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

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

Bu özel terminal, yanma için gerekli ve hava 
aspirasyonu ve dikey yönde duman tahliyesine 
olanak sağlar.

Not: Alüminyum kiremitli Ø 80/125 dikey set, 
teras ve çatı gibi azami %45 (25°) eğimli mekan-
lara montaj olanağı sağlar, ancak terminal başlığı 
ile yarım rulman arasındaki mesafeye (374 mm) 
her zaman riayet etmek gereklidir.

Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 12.200 
mm uzatılabilir (Şek. 1-21). Söz konusu kon-
figürasyon 100’e eşit bir mukavemet faktörüne 
tekabül eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların 
talep edilmesi gerekmektedir.

Dikey tahliye için, 3.011141 kod numaralı 
eşeksenli flanş ile eşleştirmede Ø 60/100 terminal 
de kullanılabilir (ayrıca satılır). Terminal başlığı 
ile yarı gövde (374 mm) arasındaki mesafeye 
her zaman için riayet edilmesi gerekmektedir 
(Şek. 1-21).

Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 4.700 mm 
uzatılabilir (Şek. 1-21).

Ø 80/80 Ayırıcı set. Ø 80/80 ayırıcı set, şemadaki 
şekilde aktarıldığı üzere duman tahliye ve hava 
aspirasyon kanallarını ayırmayı sağlar. (S) 
Kanalından yakıt maddeleri püskürtülür. (A) 
Kanalından yakıt yakma için gerekli hava emmi-
lir. Aspirasyon kanalı (A) fark yaratmaksızın (S) 
merkezi tahliye borusunun sağına ya da soluna 
yerleştirilebilir. Her iki kanal da herhangi bir 
yöne doğrultulabilirler.

• Set montajı (Şek. 1-22): Flanşı (4) kombinin 
merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
yerleştiriniz ve setin ambalajda sunulan altıgen 
kafalı ve yassı uçlu vidalar ile sıkıştırınız. 
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. 
Köşelerin (5) erkek taraflarını (düz) flanşın 
dişi tarafına birleştiriniz (3 ve 4). Aspirasyon 
terminalinin erkek tarafını (6) erkek tarafı 
ile (düz), köşenin dişi (5) tarafına ilgili iç ve 
dış pulların yerleştirilmiş olduğundan emin 
olup çarpıştırarak birleştiriniz. Tahliye ter-
minalini (9) erkek tarafından (düz) köşenin 
(5) dişi tarafına tam oturacak şekilde geçiri-
niz, bu meyanda gereken dahili pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle seti 
oluşturan aksamın tutuş ve bağlantıları 
sağlanmış olacaktır.

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşeksenli dişi flanş (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için 

Ø 60/100 adaptör
 N°1 - Pul (4)
 N°1 - Alüminyum kiremit (5)
 N°1 - Eşeksenli boru asp./

tahliye Ø 80/125 (6)
 N°1 - Sabit yarım rulman (7)
 N°1 - Mobil yarım rulman (8)

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşeksenli köşe Ø 60/100 (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için Ø 60/100 

adaptör
 N°1 - Eşeksenli terminal asp./tahliye 

Ø 80/125 (4)
 N°1 - Iç pul (5)
 N°1 - Dış pul (6)
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Kit vertical con teja de aluminio Ø 80/125. 
Montaje kit (Fig. 1-20): Coloque el collarín 
concéntrico (2) en el agujero central de la caldera 
interponiendo la junta (1) y apretando con los 
tornillos del kit. Monte el adaptador (3) acoplan-
do su lado macho (liso) con el lado hembra de la 
abrazadera concéntrica (2). Instalación de la falsa 
teja de aluminio. Sustituya las tejas con 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.

• 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: Monte el tubo concéntrico o el 
codo concéntrico acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra (con juntas de labio) 
del elemento previamente instalado hasta el 
fondo, de esta forma se obtiene la estanqueidad 
y la unión de los elementos correctamente.

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

Este terminal especial permite obtener vertical-
mente la descarga de humos y la aspiración de 
aire necesaria para la combustión.

Nota: El kit vertical Ø 80/125 con teja de alu-
minio se puede instalar en las terrazas y tejados 
cuya pendiente no supere el 45% (25°) y hay que 
respetar siempre la altura entre el sombrerete del 
terminal y la semiesfera hueca (374 mm).

El kit vertical con esta configuración se puede 
prolongar hasta un máximo de 12200 mm, 
en línea recta vertical, incluido el terminal 
(Fig. 1-21). Esta configuración corresponde a 
un factor de resistencia igual a 100. En este caso 
es necesario solicitar los alargadores de acopla-
miento correspondientes.

Para la descarga vertical puede también utilizarse 
el terminal Ø 60/100, en combinación con el 
collarín concéntrico cód. 3.011141 (vendido a 
parte). La altura entre el sombrerete del terminal 
y la semiesfera hueca (374 mm) siempre debe 
ser respetada.

El kit vertical con esta configuración se puede 
prolongar hasta un máximo de 4700 mm, en línea 
recta vertical, incluido el terminal (Fig. 1-21).

Kit separador Ø 80/80. El kit separador Ø 80/80, 
permite separar los conductos de descarga de 
humos y de aspiración de aire según el esquema 
de la figura. 
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). El 
conducto de aspiración (A) puede ser instalado 
tanto a la derecha como a la izquierda del con-
ducto central de descarga (S). Ambos conductos 
se pueden orientar en cualquier dirección.

• Montaje kit (Fig. 1-22): Coloque el collarín 
(4) en el agujero central de la caldera, inter-
poniendo la junta (1) y apretando la unión 
con los tornillos de cabeza hexagonal y punta 
plana presentes en el kit. 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 tor-
nillos autorroscantes con punta suministrados. 
Monte los codos (5) acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra de los collarines (3 
y 4). Monte el terminal de aspiración (6) aco-
plando su lado macho (liso) con el lado hembra 
del codo (5) apretándolo hasta el fondo, sin 
olvidarse de colocar previamente las anillas 
internas y externas. Monte el tubo de descarga 
(9) acoplando su lado macho (liso) con el lado 
hembra del codo (5), apretándolo hasta el 

El kit incluye:
 N°1 - Junta (1)
 N°1 - Codo concéntrico Ø 60/100 (2)
 N°1 - Adaptador Ø 60/100 para  

Ø 80/125 (3)
 N°1 - Terminal concéntrico  

asp./descarga Ø 80/125 (4)
 N°1 - Anilla interna (5)
 N°1 - Anilla externa (6)

El kit incluye:
 N°1 - Junta (1)
 N°1 - Collarín hembra  

concéntrico (2)
 N°1 - Adaptador Ø 60/100  

para Ø 80/125 (3)
 N°1 - Anilla (4)
 N°1 - Teja de aluminio (5)
 N°1 - Tubo concéntrico  

asp./descarga Ø 80/125 (6)
 N°1 - Semiesfera hueca fija (7)
 N°1 - Semiesfera hueca móvil (8)
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Вертикальный комплект с алюминиевой черепицей 
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл.  1-20): 
установить концентрический фланец (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») концентрического 
фланца (2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы. Заменить на черепице алюминиевую 
пластину (5), моделируя её таким образом, чтобы 
произвести отвод для дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный полущит 
(7) и ввести трубу всасывания/дымоудаления 
(6). Подсоединить концентрический 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 образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.
• Соединение сцеплением насадок удлинителей и 

концентрический колен. Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления на 
другие элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны («папа») в горловину 
( « м а м а » )  ( с  у п ло т н и телем  к р ом кой )  на 
предварительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную 
трубу и/или концентрическую насадку удлинитель, 
необходимо иметь в виду что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

Этот особый вывод позволяет производить 
дымоудаление и всасывание воздуха, необходимое 
для сгорания, в вертикальном положении.

Примечание: вертикальный комплект Ø 80/125 с 
алюминиевой 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 данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 12200 мм 
вертикального и прямолинейного, включая вывод 
(Илл.  1-21). Данная конфигурация соответствует 
фактору сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки.

Для вертикального дымоудаления может быть 
использован вывод Ø 60/100, с концентрическим 
фланцем код. 3.011141 (продаётся отдельно). Должно 
быть всегда соблюдено расстояние между верхней 
крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 4700  мм 
вертикального и прямолинейного, включая вывод 
(Илл. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект сепаратора 
Ø 80/80, позволяет разделить дымоотводы и 
каналы всасывания, согласно схеме указанной на 
иллюстрации. С трубы (S) выводятся продукты 
сгорания. С трубы (A) всасывается воздух, 
необходимый для горения. Канал всасывания (А) 
может быть установлен независимо от центрального 
канала (S) по левую или по правую сторону. Оба 
канала могут быть направлены в любом направлении.

• Установка комплекта (Илл. 1-22). Установить 
фланец (4) на центральном отверстии бойлера, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами с 
шестиугольной шляпкой и плоским наконечником, 
входящими в комплект. Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно центрального 
(по необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, 
входящими в оснащение. Подсоединить изгибы (5) 
гладкой стороной («папа») в горловину («мама») 
фланцев (3 и 4). Подсоединить вывод всасывания 
(6) гладкой стороной («папа»), в горловину 
(«мама») изгиба (5) до упора, проверяя, что 
внутренние и внешние шайбы уже установлены. 
Подсоединить концентрическую трубу (9) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину («мама») (5) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, 
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический фланец 

«мама» (2)
 1 - Переходник Ø 60/100 для 

Ø 80/125 (3)
 1 - Шайба (4)
 1 - Алюминиевая черепица (5)
 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø 80/125 (6)
 1 - Неподвижный полущит (7)
 1 - Подвижный полущит (8)

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 1 - Переходник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1 - Концентрический выход всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 1 - Внутренняя шайба (5)
 1 - Внутренняя шайба (6)
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Вертикальный комплект с алюминиевой черепицей 
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл.  1-20): 
установить концентрический фланец (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») концентрического 
фланца (2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы. Заменить на черепице алюминиевую 
пластину (5), моделируя её таким образом, чтобы 
произвести отвод для дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный полущит 
(7) и ввести трубу всасывания/дымоудаления 
(6). Подсоединить концентрический 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 образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.
• Соединение сцеплением насадок удлинителей и 

концентрический колен. Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления на 
другие элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны («папа») в горловину 
( « м а м а » )  ( с  у п ло т н и телем  к р ом кой )  на 
предварительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную 
трубу и/или концентрическую насадку удлинитель, 
необходимо иметь в виду что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

Этот особый вывод позволяет производить 
дымоудаление и всасывание воздуха, необходимое 
для сгорания, в вертикальном положении.

Примечание: вертикальный комплект Ø 80/125 с 
алюминиевой 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 данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 12200 мм 
вертикального и прямолинейного, включая вывод 
(Илл.  1-21). Данная конфигурация соответствует 
фактору сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки.

Для вертикального дымоудаления может быть 
использован вывод Ø 60/100, с концентрическим 
фланцем код. 3.011141 (продаётся отдельно). Должно 
быть всегда соблюдено расстояние между верхней 
крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 4700  мм 
вертикального и прямолинейного, включая вывод 
(Илл. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект сепаратора 
Ø 80/80, позволяет разделить дымоотводы и 
каналы всасывания, согласно схеме указанной на 
иллюстрации. С трубы (S) выводятся продукты 
сгорания. С трубы (A) всасывается воздух, 
необходимый для горения. Канал всасывания (А) 
может быть установлен независимо от центрального 
канала (S) по левую или по правую сторону. Оба 
канала могут быть направлены в любом направлении.

• Установка комплекта (Илл. 1-22). Установить 
фланец (4) на центральном отверстии бойлера, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами с 
шестиугольной шляпкой и плоским наконечником, 
входящими в комплект. Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно центрального 
(по необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, 
входящими в оснащение. Подсоединить изгибы (5) 
гладкой стороной («папа») в горловину («мама») 
фланцев (3 и 4). Подсоединить вывод всасывания 
(6) гладкой стороной («папа»), в горловину 
(«мама») изгиба (5) до упора, проверяя, что 
внутренние и внешние шайбы уже установлены. 
Подсоединить концентрическую трубу (9) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину («мама») (5) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, 
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический фланец 

«мама» (2)
 1 - Переходник Ø 60/100 для 

Ø 80/125 (3)
 1 - Шайба (4)
 1 - Алюминиевая черепица (5)
 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø 80/125 (6)
 1 - Неподвижный полущит (7)
 1 - Подвижный полущит (8)

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 1 - Переходник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1 - Концентрический выход всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 1 - Внутренняя шайба (5)
 1 - Внутренняя шайба (6)
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Вертикальный комплект с алюминиевой черепицей 
Ø 80/125. Установка комплекта (Илл.  1-20): 
установить концентрический фланец (2) на 
центральном отверстии бойлера, вставляя сальник 
(1) и завинтить болтами, входящим в комплект. 
Подсоединить переходник (3) гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») концентрического 
фланца (2). Установка искусственной алюминиевой 
черепицы. Заменить на черепице алюминиевую 
пластину (5), моделируя её таким образом, чтобы 
произвести отвод для дождевой воды. Установить 
на алюминиевой черепице стационарный полущит 
(7) и ввести трубу всасывания/дымоудаления 
(6). Подсоединить концентрический 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 образом, достигается 
соединение элементов, входящих в состав комплекта, 
и необходимое уплотнение.
• Соединение сцеплением насадок удлинителей и 

концентрический колен. Для того чтобы установить 
насадки удлинители с помощью сцепления на 
другие элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: подсоединить 
концентрическую трубу или концентрическое 
колено с гладкой стороны («папа») в горловину 
( « м а м а » )  ( с  у п ло т н и телем  к р ом кой )  на 
предварительно установленный элемент до упора, 
при этом достигается соединение элементов, 
входящих в состав комплекта, и необходимое 
уплотнение.

Внимание: когда необходимо укоротить выхлопную 
трубу и/или концентрическую насадку удлинитель, 
необходимо иметь в виду что внутренний дымоход, 
должен всегда на 5 мм выступать относительно 
внешнего.

Этот особый вывод позволяет производить 
дымоудаление и всасывание воздуха, необходимое 
для сгорания, в вертикальном положении.

Примечание: вертикальный комплект Ø 80/125 с 
алюминиевой 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 данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 12200 мм 
вертикального и прямолинейного, включая вывод 
(Илл.  1-21). Данная конфигурация соответствует 
фактору сопротивления равному 100. В этих случаях 
необходимо подать запрос на соответствующие 
насадки.

Для вертикального дымоудаления может быть 
использован вывод Ø 60/100, с концентрическим 
фланцем код. 3.011141 (продаётся отдельно). Должно 
быть всегда соблюдено расстояние между верхней 
крышкой и полущитом (374 мм).

Вертикальный комплект данной конфигурации 
быть удлинен до максимального значения 4700  мм 
вертикального и прямолинейного, включая вывод 
(Илл. 1-21).

Комплект сепаратора Ø 80/80. Комплект сепаратора 
Ø 80/80, позволяет разделить дымоотводы и 
каналы всасывания, согласно схеме указанной на 
иллюстрации. С трубы (S) выводятся продукты 
сгорания. С трубы (A) всасывается воздух, 
необходимый для горения. Канал всасывания (А) 
может быть установлен независимо от центрального 
канала (S) по левую или по правую сторону. Оба 
канала могут быть направлены в любом направлении.

• Установка комплекта (Илл. 1-22). Установить 
фланец (4) на центральном отверстии бойлера, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами с 
шестиугольной шляпкой и плоским наконечником, 
входящими в комплект. Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно центрального 
(по необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, 
входящими в оснащение. Подсоединить изгибы (5) 
гладкой стороной («папа») в горловину («мама») 
фланцев (3 и 4). Подсоединить вывод всасывания 
(6) гладкой стороной («папа»), в горловину 
(«мама») изгиба (5) до упора, проверяя, что 
внутренние и внешние шайбы уже установлены. 
Подсоединить концентрическую трубу (9) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину («мама») (5) до 
установки в фальц, проверяя, что подсоединили 
соответствующую шайбу, таким образом, 
достигается соединение элементов, входящих в 
состав комплекта, и необходимое уплотнение.

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический фланец 

«мама» (2)
 1 - Переходник Ø 60/100 для 

Ø 80/125 (3)
 1 - Шайба (4)
 1 - Алюминиевая черепица (5)
 1 - Концентрическая труба всас./

дымоудаления Ø 80/125 (6)
 1 - Неподвижный полущит (7)
 1 - Подвижный полущит (8)

В комплект входят:
 1 - Уплотнитель (1)
 1 - Концентрический изгиб Ø 60/100 (2)
 1 - Переходник Ø 60/100 для Ø 80/125 (3)
 1 - Концентрический выход всас./

дымоудаления Ø 80/125 (4)
 1 - Внутренняя шайба (5)
 1 - Внутренняя шайба (6)
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 .Ø 80/125 אלומיניום  אריח  עם  אנכית  ערכה 
עם  1-20(: חבר את הברך  )איור  הרכבת הערכה 
בדוד  האמצעי  הפתח  אל   )2( הקונצנטרי  האוגן 
והידוק באמצעות הברגים   )1( תוך הכנסת האטם 
שבערכה. חבר את הקצה הזכר )חלק( של המתאם 
)3( לקצה הנקבה של האוגן הקונצנטרי )2(. התקנת 
יריעת  עם  האריח  את  חבר  אלומיניום.  דמוי  אריח 
)5(, תוך התאמת הצורה כך שתדחה  האלומיניום 
מי גשם. מקם את חצי המעטפת הקבועה )7( והכנס 
את צינור הכניסה-פליטה )6(. חבר את צינור המסוף 
הקונצנטרי Ø 80/125 על-ידי הכנסת הקצה הזכר 
)חלק( )6( לקצה הנקבה של המתאם )3( )עם אטם 
שפה( עד לעצירה; הקפד לחבר את לוחית איטום 
הדופן כדי לשמור על האטימה והחיבור של הרכיבים 

שבערכה.

קונצנטריות.  וברכיים  הארכה  צינורות  •  חיבור 
כדי לחבר את ההארכות המתחברות לרכיבים 
האחרים של רכיבי הפליטה, בצע את הפעולות 
הבאות: חבר את הצד הזכר )חלק( של הברך או 
הצינור הקונצנטרי אל הנקבה )עם אטם השפה( 
עד לעצירה ברכיב הקודם שהותקן. כך תשמור 

על אטימה וחיבור נכון של הרכיבים.
חשוב: אם צריך לקצר את מסוף הפליטה ו/או צינור 
פליטה קונצנטרי, זכור כי הצינור הפנימי חייב תמיד 

לבלוט ב-5 מ"מ ביחס לצינור החיצוני.

המסוף הספציפי הזה מאפשר להוציא ולהכניס אוויר, 
הנחוץ לבעירה, בכיוון אנכי.

אריח  עם   Ø 80/125 האנכית  הערכה  לב:  שים 
האלומיניום מאפשרת להתקין את הדוד במרפסות 
תוך   )25°(  45% של  מקסימלי  שיפוע  עם  וגגות 
שמירה על המרחק בין מכסה המסוף וחצי המעטפת 

)374 מ"מ(.

לאורך  עד  זו  בתצורה  הערכה  את  להאריך  ניתן 
אנכי ישר מקסימלי של 12,200 מ"מ כולל המסוף 
)איור 1-21(. התצורה הזו תואמת לגורם התנגדות 
ההארכות  את  לבקש  יש  הזה,  במקרה   .100 של 

המיוחדות. 

לפליטה  גם   Ø 60/100 במסוף  להשתמש  ניתן 
אנכית, יחד עם אוגן קונצנטרי קוד 3.011141 )נמכר 
בנפרד(. הקפד לשמור על המרחק בין מכסה המסוף 

לבין חצי המעטפת )374 מ"מ(.

לאורך  עד  זו  בתצורה  הערכה  את  להאריך  ניתן 
המסוף  כולל  מ"מ   4,700 של  מקסימלי  ישר  אנכי 

)איור 1-21(.

 Ø 80/80 התריס  ערכת   .Ø 80/80 תריס  ערכת 
והפליטה  הכניסה  צינורות  את  להפריד  מאפשרת 
הבערה  תוצרי  באיור.  המוצג  לתרשים  בהתאם 
 )A( האוויר נכנס דרך הצינור .)S( נפלטים מהצינור
עבור הבערה. ניתן לחבר את צינור הכניסה )A( מימין 
או משמאל לצינור הפליטה האמצעי )S(. ניתן לנתב 

את שתי התעלות בכל כיוון שהוא.

•  הרכבת הערכה )איור 1-22(: חבר את האוגן 
הכנסת  תוך  בדוד  האמצעי  הפתח  אל   )4(
האטם )1( והידוק באמצעות הברגים עם הראש 
השטוח  האוגן  את  הוצא  שבערכה.  המשושה 
במידת  המרכזי,  לחור  )ביחס  הרוחבי  שבחור 
הצורך(, והחלף אותו באוגן )3(. הזז את האטם 
)2( שכבר קיים בדוד, והדק באמצעות הברגים 
המתברגים המסופקים. חבר את הקצה הזכר 
לחלק  הכנסתו  )5( באמצעות  לברכיים  )חלק( 
מסוף  את  חבר  ו-4(.   3( האוגנים  של  הנקבה 
הכניסה )6( על ידי הכנסת החלק הזכר )חלק( 
לחלק הנקבה של הברך )5( עד לעצירה, וודא 
שלוחיות האיטום של הדופן הפנימית והחיצונית 
מחוברות. חבר את צינור הפליטה )9( על-ידי 
הכנסת הקצה הזכר )חלק( לקצה הנקבה של 
הברך )5( עד לעצירה; הקפד לחבר את לוחית 
על  לשמור  כדי  הפנימית  הדופן  של  האיטום 

האטימה והחיבור של הרכיבים שבערכה.
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הערכה כוללת:
-  אטם )1(  1  

-  אוגן נקבה קונצנטרי )2(  1  
 Ø 60/100 מתאם  -  1  

)3 ( Ø 80/125 עבור    
-  לוחית איטום לדופן )4(  1  

-  אריח אלומיניום )5(  1  
-  מסוף כניסה-פליטה קונצנטרי   1  

)6(  Ø 80/125
-  חצי מעטפת קבועה )7(  1  
-  חצי מעטפת ניידת )8(  1  

הערכה כוללת:
-  אטם )1(  1  

)2 ( Ø 60/100 ברך קונצנטרית  -  1  
)3(  Ø 80/125 עבור Ø 60/100 מתאם  -  1  

)4(  Ø 80/125 מסוף כניסה/פליטה קונצנטרי  -  1  
-  לוחית איטום לבנה לדופן הפנימית )5(  1  

-  לוחית איטום אפורה לדופן החיצונית )6(  1  
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Komplet obuhvata:
 Br°1 - Zaptivač (1)
 Br°1 - Koncentrično koleno Ø 60/100 (2)
 Br°1 - Adapter Ø 60/100 za  

Ø 80/125 (3)
 Br°1 - Koncentrični terminal  

usis /odvod Ø 80/125 (4)
 Br°1 - Unutrašnji podizač (5)
 Br°1 - Spoljašnji podizač (6)

Komplet obuhvata:
 Br°1 - Zaptivač (1)
 Br°1 - Žensku koncentričnu 

prirubnicu (2)
 Br°1 - Adapter Ø 60/100  

za Ø 80/125 (3)
 Br°1 - Podizač (4)
 Br°1 - Aluminijumsku ploču (5)
 Br°1 - Koncentrična cev za usis/

odvod Ø 80/125 (6)
 Br°1 - Fiksnu poluljusku (7)
 Br°1 - Mobilnu poluljusku (8)

M
A

K
SI

M
A

LN
A

 D
U

ŽI
N

A

M
A

K
SI

M
A

LN
A

 D
U

ŽI
N

A

Vertikalni komplet sa aluminijumskom 
pločom Ø 80/125. Montaža kompleta (Sl. 
1-20): instalirajte koncentričnu prirubnicu (2) 
na centralni otvor kotla na način da postavite 
zaptivač (1) i stegnete šrafovima koji postoje 
u kompletu. Sklopite adapter (3) sa muškom 
stranom (glatkom) u žensku stranu koncentrične 
prirubnice (2). Instalacija lažne aluminijumske 
ploče. Zamenite ploču aluminijumskim limom 
(5) i oblikujte ga na način da u njega utiče kišnica. 
Postavite na ploču od aluminijuma fiksnu 
poluljusku (7) i umetnite cev za usis-odvod 
(6). Sklopite koncentrični terminal Ø 80/125 sa 
muškom stranom (6) (glatkom) u žensku stranu 
adaptera (3) (sa zaptivačima u obliku usne) sve do 
kraja, uverite se da ste već umetnuli odgovarajući 
unutrašnji i spoljašnji podizač(4), na taj ćete 
način postići zaptivenost i spajanje elemenata 
od kojih se sastoji komplet.

• Sklapanje produžnih cevi i koncentričnih 
kolena. Za instalaciju eventualnih produžnih 
cevi sa drugim elementima dimovoda, postupite 
na sledeći način: sklopite koncentričnu 
cev ili koncentrično koleno sa muškom 
stranom (glatkom) u žensku stranu (zaptivač 
u obliku usne) elementa kojeg ste prethodno 
instalirali sve do kraja, na taj ćete način postići 
zaptivenost i pravilno spajanje elemenata.

Pažnja: kada je potrebno skratiti terminal za 
odvod i/ili koncentričnu produžnu cev, uzmite 
u obzir da unutrašnja cev mora uvek viriti za 5 
mm u odnosu na spoljašnju cev. 

Ovaj posebni terminal omogućuje izbacivanje 
dima i usis vazduha potrebnog za sagorevanje u 
vertikalnom smeru.

NAPOMENA: vertikalni komplet Ø 80/125 sa 
aluminijumskom pločom omogućuje instalaciju 
na terasama i na krovovima sa maksimalnim 
nagibom od 45% (25°) a visina između kape 
terminala i poluljuske (374 mm) se mora uvek 
poštovati.

Vertikalni komplet se u ovoj konfiguraciji 
može produžiti sve do maksimalno12200 mm 
vertikalno ravno uključujući i terminal (Sl. 
1-21). Ova konfiguracija odgovara faktoru otpora 
100. U ovom slučaju morate zatražiti prikladne 
produžne cevi na sklapanje.

Za vertikalno odvod se može koristiti i terminal 
Ø 60/100 u kombinaciji sa koncentričnom 
prirubnicom šifr. 3.011141 (prodaje se zasebno). 
Visina kape terminala i poluljuske (374 mm) se 
mora uvek poštovati.

Vertikalni komplet se u ovoj konfiguraciji 
može produžiti sve do maksimalno12200 mm 
vertikalno ravno uključujući i terminal (Sl. 1-21).

Komplet separatora Ø 80/80. Komplet separatora 
Ø 80/80, omogućuuje odvajanje cevi za odvod 
dima i usis vazduha prema šemi navedenoj na slici.  
Iz cevi (S) se izbacuju produkti sagorevanja. 
Iz cevi (A) se usisava vazduh potreban za 
sagorevanje. Cev za usis (A) se može instalirati 
bilo desno bilo levo u odnosu na centralnu cev 
za odvod (S). Obe se cevi mogu usmeriti u bilo 
kom smeru.

• Montaža kompleta (Sl. 1-22): instalirajte 
prirubnicu (4) na centralni otvor kotla na 
način da postavite prirubnicu (1) i stegnete 
šestougaonim šrafovima plosnate glave koji 
postoje u kompletu. Skinite plosnatu prirubnicu 
koja postoji na bočnom otvoru u odnosu na 
onaj centralni ( zavisno od potreba) i zamenite 
je prirubnicom (2) na način da postavite 
zaptivač (2) koji već postoji u kotlu i stegnete 
samoprobušujućim šrafovima sa vrškom. 
Sklopite kolena (5) sa muške strane (glatke) 
u žensku stranu prirubnica (3 i 4). Sklopite 
terminal za usis (6) sa muškom stranom 
(glatkom) u žensku stranu kolena (5) sve do 
kraja i uverite se da ste ubacili odgovarajuće 
spoljašnje i unutrašnje podizače. Ubacite cev 
za odvod (9) sa muške strane (glatke) u žensku 
stranu kolena (5) sve do kraja, uverite se da ste 
ubacili odgovarajući unutrašnji podizač, na 
taj ćete način postići nepropusnost i spajanje 
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ვერტიკალური კომპლექტი ალუმინის 
კრამიტით Ø 80/125. ნაკრების აწყობა (ნახ. 1-20): 
ჩასვით კონცენტრული მილტუჩი (2) ბოილერის 
ცენტრალურ ჭრილში შუასადების (1) ჩადებით 
და დაამაგრეთ კომპლექტით მოწოდებული 
ხრახნებით. ჩასვით გადამყვანის (3) მამალი 
(გლუვი) ბოლო კონცენტრული მილტუჩის (2) 
დედალ ყელში. საიმიტაციო ალუმინის კრამიტის 
დამაგრება. შეცვალეთ კრამიტზე ალუმინის 
ფურცელი (5), მიეცით შესაბამისი ფორმა, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნეს წვიმისგან დაცვა. 
დააყენეთ უძრავი ნახევარფარი (7) და ჩასვით 
შეწოვა–გამობოლქვის მილი (6). კონცენტრული 
ტერმინალი მილის Ø 80/125 მამალი (გლუვი) 
ბოლო (6) ჩასვით გადამყვანის (3) დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროებით) ბოლომდე; 
დარწმუნდით, რომ კედლის შემჭიდროების 
ფირფიტა ჩადებულია, რაც უზრუნველყოფს 
ნაკრების ელემენტების სწორ შეერთებას და 
დამაგრებას.

• დამაგრძელებელი მილების და კონცენტრული 
მუხლების შეერთება.  იმისათვის, რომ 
დაამაგროთ კლემიანი დამაგრძელებელი 
მილები აირის გამოსაბოლქვი სისტემის 
სხვა ელემენტებზე, შეასრულეთ შემდეგი 
მოქმედებები, ჩასვით კონცენტრული მილის 
ან მუხლის მამალი ბოლო (გლუვი) უკვე 
დამაგრებული ელემენტის დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროებით) ბოლომდე. 
ეს უზრუნველყოფს ელემენტების სწორ 
შეერთებას და შემჭიდროებას.

მნიშვნელოვანია: თუ საჭიროა გამოსაბოლქვი 

ტ ე რ მ ი ნ ა ლ ი ს  დ ა / ა ნ  დ ა მ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ე ლ ი 
კ ო ნ ც ე ნ ტ რ უ ლ ი  მ ი ლ ი ს  დ ა მ ო კ ლ ე ბ ა , 
გაითვალისწინეთ, რომ შიდა მილი ყოველთვის 
გარე მილზე 5 მმ-ით გრძელი უნდა იყოს.

ეს კონკრეტული ტერმინალი უზრუნველყოფს 
კვამლის გამობოლქვას და წვისთვის საჭირო 
ჰაერის შეწოვას ვერტიკალური მიმართულებით.

შენიშვნა: Ø 80/125 ვერტიკალური ნაკრები 
ალუმინის კრამიტით შეიძლება დამონტაჟდეს 
მაქსიმუმ 45% (25°) დახრილობის მქონე 
ტერასებსა და სახურავებზე; ამასთან, ყოველთვის 
დაცული უნდა იყო სიმაღლე ტერმინალის ხუფსა 
და ნახევარფარს შორის (374 მმ).

ამ კონფიგურაციის ვერტიკალური ნაკრები 
შეიძლება დაგრძელდეს მაქსიმუმ 12200 
მმ–ით ვერტიკალურად და სწორხაზოვნად, 
ტერმინალის ჩათვლით (ნახ .  1–21)  ეს 
კონფიგურაცია შეესაბამება წინააღმდეგობის 
ფაქტორს, რომელიც უდრის 100-ს. ასეთ 
შემთხვევებში უნდა მოითხოვოთ სპეციალური 
დამაგრძელებლები. 

ტერმინალი Ø 60 /100  ასევე  შეიძლება 
გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ უ ლ ი  ი ქ ნ ე ს  ვ ე რ ტ ი კ ა ლ უ რ ა დ 
გამოსაბოლქვად, კონცენტრულ მილტუჩთან 
ერთად, კოდი 3.011141 (ცალკე იყიდება). 
ყოველთვის დაცული უნდა იყო სიმაღლე 
ტერმინალის ხუფსა და ნახევარფარს შორის 
(374 მმ).

ამ კონფიგურაციის ვერტიკალური ნაკრები 
შეიძლება დაგრძელდეს მაქსიმუმ 4 700 მმ–
ით ვერტიკალურად და სწორხაზოვნად, 

ტერმინალის ჩათვლით (ნახ. 1–21) 

გამყოფი ნაკრები Ø 80/80. Ø 80/80 სეპარატორის 
ნაკრები კვამლის გამოსაბოლქვი და ჰაერის 
შემწოვი მილების განცალკევების საშუალებას 
იძლევა, ნახაზზე ნაჩვენები სქემის შესაბამისად. 
წვის პროდუქტები გამოიბოლქვება (S) მილიდან. 
წვისთვის ჰაერი შეიწოვება (A) მილიდან. 
შემწოვი (A) მილი შეიძლება დაყენდეს 
ცენტრალური გამოსაბოლქვი (S) მილიდან 
როგორც მარცხნივ, ასევე მარჯვნივ. ორივე მილი 
შეიძლება მიიმართოს ორივე მიმართულებით.

• ნაკრების აწყობა (ნახ. 1-22): ჩასვით მილტუჩი 
(4) ბოილერის ცენტრალურ ჭრილში, ჩადეთ 
შუასადები (1) და დაამაგრეთ ექვსწახნაგა 
ხრახნებით, რომლებიც მოწოდებულია 
კომპლექტში. მოხსენით ბრტყელი მილტუჩი 
გვერდითი ჭრილიდან ცენტრალურის მიმართ 
(საჭიროების შესაბამისად) და შეცვალეთ 
იგი (3) მილტუჩით, ჩასვით (2) შუასადები, 
რომელიც უკვე არსებობს ბოილერში, და 
დაამაგრეთ ავტომატური ხრახნებით. ჩასვით 
მუხლების (5)  მამალი (გლუვი) ბოლო 
მილტუჩების (3 და 4) დედალ ყელში. ჩასვით 
შემწოვი ტერმინალის (6) მამალი (გლუვი) 
ბოლო მუხლის (5) დედალ ყელში ბოლომდე, 
დარწმუნდით, რომ კედლის შიდა და გარე 
შემამჭიდროვებელი ფირფიტები ჩასმულია. 
გამოსაბოლქვი მილის (9) მამალი (გლუვი) 
ბოლო (6) ჩასვით მუხლის დედალ ყელში 
(ნაწიბურიანი შემჭიდროვებით) ბოლომდე; 
დარწმუნდით, რომ კედლის შემჭიდროების 
ფირფიტა მორგებულია, ეს უზრუნველყოფს 
ნაკრების ელემენტების კონსტრუქციის შეკვრას 

კომპლექტში შედის:
 N°1 - შუასადები (1)
 N°1 - კონცენტრული მუხლი Ø 60/100 (2)
 N°1 - გადამყვანი Ø 60/100–დან Ø 80/125–

ზე (3)
 N°1 - შეწოვა/გამობოლქვის კონცენტრული 

ტერმინალი Ø 80/125 (4)
 N°1 - შიდა კედლის შემჭიდროების თეთრი 

ფირფიტა (5)
 N°1 - გარე კედლის შემჭიდროების რუხი 

ფირფიტა (6)

კომპლექტში შედის:
 N°1 - შუასადები (1)
 N°1 - დედალი კონცენტრული 

მილტუჩი (2)
 N°1 - გამოსაბოლქვი მილი Ø 

60 (100)–დან 
    Ø 80/125–ზე (3)
 N°1 - კედლის შემჭიდროების 

ფირფიტა (4)
 N°1 - ალუმინის კრამიტი (5)
 N°1 - კონცენტრული 

შეწოვა–გამობოლქვის 
გამოსასვლელი Ø 80/125 
(6)

 N°1 - უძრავი ნახევარფარი (7)
 N°1 - მოძრავი ნახევარფარი 

(8)
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Kit vertical avec tuile en aluminium Ø80/125. 
Montage du kit (Fig. 1-20): 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 Ø80/125 
avec le côté mâle (6) (lisse) sur le côté femelle 
de l’adaptateur (3) (avec 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.

• 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 terminal 
d’évacuation et/ou le tuyau rallonge concen-
trique, considérer que le conduit interne doit 
toujours dépasser de 5 mm par rapport au 
conduit externe.

Ce terminal particulier permet l’évacuation 
des fumées et l’aspiration de l’air nécessaire à la 
combustion dans le sens vertical.

N.B.: le kit vertical Ø80/125 avec une tuile en 
aluminium permet l’installation sur les terrasses 
et sur les toits avec une inclinaison maximum de 
45% (25°) et la hauteur entre le chapeau terminal 
et la demi-coque (374 mm) doit toujours être 
respectée.

Le kit vertical avec cette configuration peut 
être prolongé jusqu’à un maximum de 12200 
mm rectilignes verticaux, y compris le terminal 
(Fig. 1-21). Cette configuration correspond à 
un facteur de résistance égale à 100. Dans ces 
cas, il est nécessaire de demander les rallonges à 
branchement appropriées.

Pour l’évacuation verticale, il est possible d’uti-
liser aussi le terminal Ø60/100, à associer avec 
la bride concentrique code 3.011141 (vendue 
à part). La hauteur entre le chapeau terminal 
et la demi-coque (374 mm) doit toujours être 
respectée.

Le kit vertical avec cette configuration peut être 
prolongé jusqu’à unmaximum de 4700 mm recti-
lignes verticaux, y compris le terminal (Fig. 1-21).

Kit séparateur Ø80/80. Le kit séparateur 
Ø80/80, permet de séparer les conduits 
d’évacuation des fumées et d’aspiration de 
l’air selon le schéma reporté sur la figure.  
Par le conduit (S) sont expulsés les produits de 
la combustion. Par le conduit (A) est aspiré l’air 
nécessaire à la combustion. Le conduit d’aspi-
ration (A) peut être installé indifféremment à 
droite ou à gauche par rapport au conduit central 
d’évacuation (S). Les deux conduits peuvent être 
orientés dans n’importe quelle direction.

• Montage du kit (Fig. 1-22): installer la bride (4) 
sur le trou central de la chaudière en interpo-
sant le joint (1) et serrer avec les vis à tête hexa-
gonale et à tête plate présentes dans le kit. Enle-
ver 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 (5) avec le côté 
mâle (lisse) sur le côté femelle de la bride (3 et 
4). Raccorder le terminal d’aspiration (6) avec 
le côté mâle (lisse), sur le côté femelle du coude 
(5) jusqu’à la butée, en s’assurant d’avoir déjà 
inséré les rosaces correspondantes intérieures 

Le Kit comprend:
 N°1 - Joint (1)
 N°1 - Coude concentrique Ø60/100 (2)
 N°1 - Adaptateur Ø60/100 pour  

Ø80/125 (3)
 N°1 - Terminal concentrique  

asp./évacuation Ø80/125 (4)
 N°1 - Rosace interne blanche (5)
 N°1 - Rosace externe grise (6)

Le Kit comprend:
 N°1 - Joint (1)
 N°1 - Bride femelle  

concentrique (2)
 N°1 - Adaptateur Ø60/100  

pour Ø80/125 (3)
 N°1 - Rosace (4)
 N°1 - Tuile en aluminium (5)
 N°1 - Tuyau concentrique  

asp./évacuation Ø80/125 
(6)

 N°1 - Demi-coque fixe (7)
 N°1 - Demi-coque amovible (8)
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Vertical kit with aluminium tile Ø 80/125. Kit 
assembly (Fig. 1-20): 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 
stop; making sure that the wall sealing plate has 
been fitted, this will ensure sealing and joining 
of the elements making up the kit.

• Coupling extension pipes and concentric 
elbows. To install push-fitting extensions 
with other elements of the flue extraction 
elements assembly, proceed as follows: engage 
the concentric pipe or elbow with the male 
side (smooth) on the female section (with lip 
seal) up to the stop on the previously installed 
element. This will ensure sealing and joining 
of the elements correctly.

Important: if the exhaust terminal and/or exten-
sion concentric pipe needs shortening, consider 
that the internal pipe must always protrude by 
5 mm with respect to the external pipe.

This specific terminal enables flue exhaust and 
air intake, necessary for combustion, in a vertical 
direction.

N.B.: The Ø 80/125 vertical kit with aluminium 
tile enables installation on terraces and roofs 
with a maximum slope of 45% (25°) and the 
height between the terminal cap and half-shell 

(374 mm) must always be respected.

The vertical kit with this configuration can be 
extended up to a maximum of 12,200 mm vertical 
rectilinear, with the terminal included (Fig. 1-21). 
This configuration corresponds to a resistance 
factor of 100. In this case the special extensions 
must be requested. 

The terminal Ø  60/100 can also be used for 
vertical exhaust, in conjunction with concentric 
flange code 3.011141 (sold separately). The 
height between the terminal cap and half-shell 
(374 mm) must always be respected.

The vertical kit with this configuration can be 
extended up to a maximum of 4,700 mm vertical 
rectilinear, with the terminal included (Fig. 1-21).

Separator kit Ø 80/80. The Ø 80/80 separator kit, 
allows separation of the exhaust flues and air intake 
pipes according to the diagram shown in the figure .  
Combustion products are expelled from pipe (S). 
Air is taken in through pipe (A) for combustion. 
The intake pipe (A) can be installed either on the 
right or left hand side of the central exhaust pipe 
(S). Both ducts can be routed in any direction.

• Kit assembly (Fig. 1-22): install flange (4) on the 
central hole of the boiler, fitting gasket (1) and 
tighten with the flat-tipped hex screws included 
in the kit. Remove the flat flange present in the 
lateral hole with respect to the central one (ac-
cording 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. Fit the male end (smooth) to 
the bends (5) in the female end of the flanges 
(3 and 4). Fit the intake terminal (6) with the 
male section (smooth) in the female section of 
the bend (5) up to the stop, ensuring that the 
internal and external wall sealing plates are 
fitted. Fit the exhaust pipe (9) with the male end 
(smooth) to the female end of the bend (5) up 
to the stop; making sure that the internal wall 
sealing plate has been fitted, this will ensure 
sealing and joining of the elements making up 
the kit.

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Female concentric flange 

(2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100 
   for Ø 80/125 (3)
 N°1 - Wall sealing plate (4)
 N°1 - Aluminium tile (5)
 N°1 - Concentric intake-

exhaust terminal 
Ø 80/125 (6)

 N°1 - Fixed half-shell (7)
 N°1 - Mobile half-shell (8)

The kit includes:
 N°1 - Gasket (1)
 N°1 - Concentric bend Ø 60/100 (2)
 N°1 - Adapter Ø 60/100 for 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)
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Üfüqi giriş - çıxış alət dəsti Ø80/125. Dəst 
(Şəkil 1-20): konsentrik flansı (2) qazanın 
mərkəzi dəliyinə kipkəc (1) taxmaqla quraşdırın 
və dəstin vintlərindən istifadə edərək bərkidin. 
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 əhatə edən sonluğuna 
(manjetli) birləşdirin və divar lövhələrinin (4) 
yerləşdirildiyindən əmin olun.

• Çıxan borular və konsentrik əyilmə yerlərinin 
birləşdirilməsi. Basmaqla taxılan uzadıcıları 
baca çıxıntısının elementləri dəstinin digər 
hissələrinə quraşdırmaq üçün aşağıdakı 
tədbirləri görün: konsentrik borunun və ya 
dirsəyin xarici yivli hissəsini (hamar) dayanana 
qədər bundan əvvəl quraşdırılmış elementin 
daxili yivli hissəsinə (çıxıntılı kipkəclə) 
birləşdirin. Bu möhürlənmə və elementlərin 
düzgün birləşdirilməsini təmin edəcək.

Mühüm qeyd: işlənmiş hava ucluğu və/yaxud 
uzadıcı konsentrik borunu qısaltmaq lazım 
gələrsə, yadda saxlayın ki, daxili boru xarici 

boruya nisbətdə həmişə 5 mm xaricə çıxmalıdır.

Xüsusi terminal şaquli istiqamətdə alışma üçün 
lazım olan baca çıxışı və hava girişinə imkan 
verir.

Q: Alüminium plitəli Ø 80/125 şaquli dəst 
maksimum mailliyi 45% (25°) olan tavan və 
damlarda quraşdırma aparmağa imkan verir və 
uc qapaqla yarım-örtüyün arasındakı hündürlüyü 
(374mm) həmişə gözləmək lazımdır.

Bu konfiqurasiyalı şaquli dəst ucluq da daxil 
olmaqla şaquli düz xətt üzrə maksimum 
12,200mm uzana bilər (Şəkil 1-21). Bu 
konfiqurasiya 100 müqavimət amilinə uyğundur. 
Bu halda xüsusi genişlənmələrin edilməsi tələb 
edilə bilər. 

Ø 60/100 terminalı eyni zamanda şaquli baca 
üçün istifadə edilə bilər (konsentrik yan kod 
3.011141) (ayrıca satılır). Uc qapaqla yarım-
örtüyün arasında hündürlüyü (374mm) həmişə 
saxlamaq lazımdır.

Bu konfiqurasiyalı şaquli dəst ucluq da daxil 
olmaqla şaquli düz xətt üzrə maksimum 4 700mm 
uzana bilər (Şəkil 1-21).

Ayırıcı dəst Ø 80/80. Ø 80/80 ayırıcı dəst 
təsvirdə göstərilən diaqrama əsasən çıxış 
bacası və hava girişi borularının ayrılmasına 
imkan verir. Alışabilən materiallar borulardan 

çıxarılmalıdır (S). Hava yanma üçün boru (A) 
vasitəsilə daxil olur. Giriş borusu (A) mərkəzi 
çıxış borusunun (S) sağ və sol tərəflərində 
quraşdırıla bilər. Hər iki kanal eyni istiqamətdə 
quraşdırıla bilər.

• Dəst (Şəkil 1-22): kipkəci (1) taxmaqla flansı 
(4) qazanın mərkəzi dəliyinə quraşdırın 
və dəstə daxil olan yastı uclu altı-bucaqlı 
vintlərlə bərkidin. Mərkəzi dəliyə bitişik yan 
dəlikdə olan yastı çıxıntını çıxarın və artıq 
kombi 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 (5) yerləşdirin. 
Giriş terminalını (6) əhatə edilən tərəfi (hamar) 
ilə əyilən hissənin (5) əhatə edən tərəfində 
bərkidin və daxili və xarici divar plitələrinin 
bərkidildiyindən əmin olun. İşlənmiş qaz 
borusunun (9) xarici yivli ucunu (hamar) 
dayananadək əyilən hissənin daxili yivli 
sonluğuna birləşdirin; və daxili və xarici divar 
lövhələrinin yerləşdirildiyindən əmin olun, bu, 
dəsti təşkil edən elementlərin birləşməsini və 
kipliyini təmin edəcək.

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Ara qat (1)
 N°1 - Konsentrik əyri Ø 60/100 (2)
 N°1 - Ø 80/125 üçün Ø 60/100 adapter (3)
 N°1 - Giriş /çıxış konsentrik ucluğu 

Ø 80/125 (4)
 N°1 - Daxili bəyaz divar möhür plitəsi (5)
 N°1 - Xarici boz divar plitəsi (6)

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Ara qat (1)
 N°1 - Konsentrik əhatə edən 

çıxıntı (2)
 N°1 - Adapter Ø 60 /100 
   Ø 80/125 (3) üçün
 N°1 - Divar möhürləmə pitəsi (4)
 N°1 - Alüminium plitə (5)
 N°1 - Ø 80/125 (6) G/Ç 

konsentrik terminalı
 N°1 - Bərkidilmiş yarım-örtük (7)
 N°1 - Hərəkət edən yarım-örtük 

(8)
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تحتوى املجموعة عىل: 
عدد 1 حشوة )1( 

عدد 1 كوع توصيل Ø 60\100 متحد املركز )2( 
 )Ø 80\125 )3 من أجل Ø 60\100 عدد 1 محول
عدد 1 وصلة مترير متحدة املركز للشفط ـ ترصيف عوادم 

 )Ø  80\125 )4 االحرتاق
عدد 1 إطار تغطية دائري داخيل أبيض )5( 

عدد 1 إطار تغطية دائري خارجي رمادي اللون )6(.

تحتوى املجموعة عىل: 
عدد 1 حشوة )1( 

عدد 1 شفة توصيل أنثى متحدة املركز )2( 
 Ø 80\125 من أجل Ø 60\100 عدد 1 محول

 ))3
عدد 1 إطار تغطية دائري )4( 

عدد 1 بالطة مصنوعة من األملونيوم )5( 
عدد 1 أنبوب متحد املركز للشفط-للتخلص من عوادم 

 )Ø  80\125 )6 االحرتاق
عدد 1 غالف )إطار(  حامية نصف دائري ثابت )7( 
عدد 1 غالف )إطار( حامية نصف دائري متحرك )8(

7300 عىل األقىص

7195 عىل األقىص

املجموعة العمودية املزودة ببالطة تثبيت وحامية مصنوعة من األلومونيوم 

Ø 80\125. تركيب املجموعة )شكل 1-23(: قم برتكيب شفة التوصيل 
قم  ثم   )1( بينهام  الحشوة  وضع  مع  للغالية  املركزية  الفتحة  عىل   )2(
بعملية الغلق باستخدام الرباغي املوجودة يف املجموعة. قم برتكيب املحول 

)3( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى لشفة التوصيل 
متحدة ملركز )2(. تركيب بالطة التثبيت والحامية املصنوعة من األملونيوم. 

قم باستبدال بالطات السقف بلوحة البالط املصنوعة من األملونيوم )5( مع 

تركيبها بشكل يسمح برسيان مياه األمطار. قم بوضع غالف )إطار( الحامية 

األملونيوم  من  املصنوعة  والحامية  التثبيت  بالطة  عىل  دائري )7(  النصف 

ثم قم بإدخال أنبوب الشفط ـ ترصيف عوادم االحرتاق )6(. قم برتكيب 

وصلة التمرير املتحدة املركز Ø 80\125 من الناحية الذكر )6( )الناحية 

الناعمة( يف الناحية األنثى من املحول )3( )مع الحشوات ذات الحافة( حتى 

إمتام عملية الرتكيب وااللتصاق بينهام مع التأكد من انه قد تم إدخال إطار 

التغطية الدائري )4( وبهذه الطريقة تتم عملية تركيب وتثبيت وتوصيل 

مكونات املجموعة بالشكل الصحيح.

•  التوصيل واملزاوجة بتعشيق أنابيب وصالت التطويل واألكواع متحدة املركز. 
يف استخدام وصالت التطويل، ليتم تثبتها وتعشيقها مع املكونات األخرى 
لنظام املدخنة، يلزم العمل بالشكل التايل: قم بإدخال األنبوب املتحد املركز 

أو الكوع املتحد املركز من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى 

)مع الحشوات ذات الحافة( للعنرص الذي تم تركيبه يف السابق حتى يتم 
االلتصاق الكامل بينهام وبهذه الطريقة تتم عملية التثبيت والوصل بني 

املكونات بالشكل الصحيح.

انتبه: عند وجدود رضورة لتقصري وصلة التمرير الخاصة بعملية ترصيف عوادم 

االحرتاق و\أو أنبوب التطويل متحد املركز، يجب الوضع يف االعتبار أن األنبوب 

الداخيل البد وأن يكون بارزاً مبقدار 5 مليمرتات مقارنة باألنبوب الخارجي.

وبشفط  االحرتاق  عوادم  من  بالتخلص  تسمح  هذه  الخاصة  التمرير  وصلة 

الهواء الرضوري لعملية االحرتاق يف اتجاه عمودي.

مالحظة هامة: تسمح املجموعة العمودية Ø 80\125 التي تحتوى عىل 

بالطة تثبيت وحامية مصنوعة من األملونيوم برتكيب املجموعة فوق الحواف 

وفوق األسطح بدرجة ميل %45 )25 درجة( كحد أقىص، دامئاً مع رضورة 

احرتام االرتفاع بني قلنسوة وصلة التمرير وبني غالف )إطار(  الحامية النصف 

دائري )374 مليمرت(.

بطريقة الضبط والرتكيب هذه، ميكن تطويل املجموعة العمودية حتى طول 

12200 مليمرت مستقيامً عىل التوايل و عمودي كحد أقىص مشتمالً طول 
وصلة التمرير )شكل 1-21(. عملية الضبط و الرتكيب هذه تالءم عامل 

ضغط مساوي إىل 100. يف هذه الحاالت يصبح من الرضوري طلب وصالت 

تطويل ذات تعشيق مناسبة.

ألنبوب ترصيف عوادم االحرتاق العمودية، ميكن أيضاً أن يتم استخدام وصلة 

التمريرØ 60\100  حيث يتم وصلها بشفة توصيل متحدة املركز كود 

3.011141 )يتم بيعها منفردة(. يجب دامئاًَ احرتام االرتفاع بني قلنسوة 
وصلة التمرير وبني غالف )إطار( الحامية النصف دائري )374 مليمرت(.

بطريقة الضبط والرتكيب هذه، ميكن تطويل املجموعة العمودية حتى طول 

4700 مليمرت مستقيامً عىل التوايل وعمودي كحد أقىص  مشتمالً طول وصلة 
التمرير )شكل 21-1(.

 Ø  80\80 الفاصل مجموعة  تسمح   .Ø  80\80 الفاصل مجموعة 

بفصل أنابيب التخلص من عوادم االحرتاق وأنابيب شفط الهواء وفقاً للجدول 

املوجود يف الشكل. يتم طرد عوادم االحرتاق من األنبوب )S(. يتم شفط 

أنبوب  تركيب  ميكن   .)A( األنبوب من  االحرتاق  لعملية  الرضوري  الهواء 

الشفط )A( بدون مشاكل سواء عىل الناحية اليمنى أو عىل الناحية اليرسى 

من األنبوب املركزي للتخلص من عوادم االحرتاق )S(. ميكن ضبط اتجاه 

كال األنبوبني يف أي اتجاه.

•  تركيب املجموعة )شكل 1-22(:  قم برتكيب شفة توصيل )4( عىل 
الفتحة املركزية للغالية مع وضع الحشوة بينهام )1(، ثم قم بعملية الغلق 

باستخدام الرباغي ذات الرأس السداسية واألطراف املستوية املوجودة يف 

املجموعة. قم بنزع شفة التوصيل املستوية املوجودة يف الفتحة الجانبية 

بالنسبة للفتحة املركزية )طبقاً للرضورة( ثم قم باستبدالها بشفة التوصيل 

)3( مع إدخال الحشوة )2( املوجودة بالفعل يف الغالية ثم قم بعملية 
الرأس  ذات  والتثبيت  الرتكيب  ذاتية  املسننة  الرباغي  مستخدماً  التثبيت 

املدبب املوجودة يف املجموعة. قم برتكيب وتثبيت األكواع )5( من الناحية 

الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى من شفاه التوصيل )3 و 4(. 

قم برتكيب وتثبيت وصلة التمرير الخاصة بالشفط )6( يف الناحية الذكر 

)الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى من الكوع التوصيل )5( حتى إمتام 
عملية التوصيل والربط بينهام مع التأكد من انه قد تم بالفعل إدخال  أطر 

التغطية الدائرية الداخلية والخارجية. قم بإدخال أنبوب ترصيف عوادم 

االحرتاق )9( من ناحيته الذكر )الناعم(، يف الناحية األنثى من الكوع )5( 

حتى الوصل إىل تحقيق عملية الربط والوصل الكامل بينهام مع التأكد من 
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Максимальная використовувана довжина 
(враховуючи ґратчастий термінал забору повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору 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 забору повітря може бути подовжено на 2,5 метри, 

якщо видалити коліно на трубопроводі відведення, на 2 метри, якщо 
видалити коліно на трубопроводі забору повітря, 4,5 метри, якщо 
видалити обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

бік мама коліна (5), вставивши перед цим 
відповідну внутрішню кільцеву прокладку, у цей 
засіб забезпечується щільність та стикування 
елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Габаритні розміри монтажу. На малюнку 1-22 
наводяться мінімальні габаритні розміри для 
монтажу комплекту термінала роздільника Ø 
80/80 на граничній умові.

• На малюнку 1-23 наводиться конфігурація з 
вертикальною системою відведення димових 
газів та горизонтальною системою забору 
повітря.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна довжина по прямій лінії 
вертикально (без колін) для труб Ø 80 забору 
повітря та відведення газів складатиме 41 
метр, з яких 40 – для забору повітря та 1 – для 
відведення газів. Ця загальна довжина відповідає 
коефіцієнту опору 100. Максимальна загальна 
корисна довжина, отримана складанням довжин 
труб Ш 80 забору повітря та відведення газів 
вказується у таблиці нижче. Якщо необхідно 
сумістити приладдя або компоненти (наприклад, 
переналагодитися з роздільника у концентричну 
трубу), розраховується максимальний протяг, 

отримуваний при застосуванні коефіцієнта 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума таких коефіцієнтів 
опору не має перевищувати 100.

• Втрати температури в димових каналах. Щоб 
запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів (внаслідок їх охолодження через 
стінку) у трубопроводах відведення Ø 80, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 5 метрами (Мал. 1-25). При 
більших відстанях необхідно використовувати 
труби Ø 80 з ізоляцією (див. розділ комплект 
роздільник Ø 80/80 з ізоляцією).

Примітка: під час монтажу трубопроводів Ø 80 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 2шт - Коліна 90° Ø 80 (5)
 1шт - Термінал труби забору повітря
   Ø 80 (6)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (7)
 1шт - Зовнішня кільцевя прокладкя (8)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 (9)

Увага: якщо монтаж потребує трубопровід для відведення димових газів, довжина котрого перевищує 12 рекомендованих метрів, необхідно 
взяти до уваги можливість утворення конденсату всередині трубопроводу і, щоб запобігти цьому, скористатися ізольованими трубами від 
Immergas «Serie Blu» або іншими аналогічними трубами.
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(враховуючи ґратчастий термінал забору повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору 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 забору повітря може бути подовжено на 2,5 метри, 

якщо видалити коліно на трубопроводі відведення, на 2 метри, якщо 
видалити коліно на трубопроводі забору повітря, 4,5 метри, якщо 
видалити обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

бік мама коліна (5), вставивши перед цим 
відповідну внутрішню кільцеву прокладку, у цей 
засіб забезпечується щільність та стикування 
елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Габаритні розміри монтажу. На малюнку 1-22 
наводяться мінімальні габаритні розміри для 
монтажу комплекту термінала роздільника Ø 
80/80 на граничній умові.

• На малюнку 1-23 наводиться конфігурація з 
вертикальною системою відведення димових 
газів та горизонтальною системою забору 
повітря.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна довжина по прямій лінії 
вертикально (без колін) для труб Ø 80 забору 
повітря та відведення газів складатиме 41 
метр, з яких 40 – для забору повітря та 1 – для 
відведення газів. Ця загальна довжина відповідає 
коефіцієнту опору 100. Максимальна загальна 
корисна довжина, отримана складанням довжин 
труб Ш 80 забору повітря та відведення газів 
вказується у таблиці нижче. Якщо необхідно 
сумістити приладдя або компоненти (наприклад, 
переналагодитися з роздільника у концентричну 
трубу), розраховується максимальний протяг, 

отримуваний при застосуванні коефіцієнта 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума таких коефіцієнтів 
опору не має перевищувати 100.

• Втрати температури в димових каналах. Щоб 
запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів (внаслідок їх охолодження через 
стінку) у трубопроводах відведення Ø 80, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 5 метрами (Мал. 1-25). При 
більших відстанях необхідно використовувати 
труби Ø 80 з ізоляцією (див. розділ комплект 
роздільник Ø 80/80 з ізоляцією).

Примітка: під час монтажу трубопроводів Ø 80 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 2шт - Коліна 90° Ø 80 (5)
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   Ø 80 (6)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (7)
 1шт - Зовнішня кільцевя прокладкя (8)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 (9)

Увага: якщо монтаж потребує трубопровід для відведення димових газів, довжина котрого перевищує 12 рекомендованих метрів, необхідно 
взяти до уваги можливість утворення конденсату всередині трубопроводу і, щоб запобігти цьому, скористатися ізольованими трубами від 
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ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри)

1 36,0* 6 29,5*
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3 33,0* 8 26,5*
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5 30,5* 10 24,0*
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видалити коліно на трубопроводі забору повітря, 4,5 метри, якщо 
видалити обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

бік мама коліна (5), вставивши перед цим 
відповідну внутрішню кільцеву прокладку, у цей 
засіб забезпечується щільність та стикування 
елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Габаритні розміри монтажу. На малюнку 1-22 
наводяться мінімальні габаритні розміри для 
монтажу комплекту термінала роздільника Ø 
80/80 на граничній умові.

• На малюнку 1-23 наводиться конфігурація з 
вертикальною системою відведення димових 
газів та горизонтальною системою забору 
повітря.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна довжина по прямій лінії 
вертикально (без колін) для труб Ø 80 забору 
повітря та відведення газів складатиме 41 
метр, з яких 40 – для забору повітря та 1 – для 
відведення газів. Ця загальна довжина відповідає 
коефіцієнту опору 100. Максимальна загальна 
корисна довжина, отримана складанням довжин 
труб Ш 80 забору повітря та відведення газів 
вказується у таблиці нижче. Якщо необхідно 
сумістити приладдя або компоненти (наприклад, 
переналагодитися з роздільника у концентричну 
трубу), розраховується максимальний протяг, 

отримуваний при застосуванні коефіцієнта 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума таких коефіцієнтів 
опору не має перевищувати 100.

• Втрати температури в димових каналах. Щоб 
запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів (внаслідок їх охолодження через 
стінку) у трубопроводах відведення Ø 80, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 5 метрами (Мал. 1-25). При 
більших відстанях необхідно використовувати 
труби Ø 80 з ізоляцією (див. розділ комплект 
роздільник Ø 80/80 з ізоляцією).

Примітка: під час монтажу трубопроводів Ø 80 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 2шт - Коліна 90° Ø 80 (5)
 1шт - Термінал труби забору повітря
   Ø 80 (6)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (7)
 1шт - Зовнішня кільцевя прокладкя (8)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 (9)

Увага: якщо монтаж потребує трубопровід для відведення димових газів, довжина котрого перевищує 12 рекомендованих метрів, необхідно 
взяти до уваги можливість утворення конденсату всередині трубопроводу і, щоб запобігти цьому, скористатися ізольованими трубами від 
Immergas «Serie Blu» або іншими аналогічними трубами.
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Максимальная використовувана довжина 
(враховуючи ґратчастий термінал забору повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору 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 забору повітря може бути подовжено на 2,5 метри, 

якщо видалити коліно на трубопроводі відведення, на 2 метри, якщо 
видалити коліно на трубопроводі забору повітря, 4,5 метри, якщо 
видалити обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

бік мама коліна (5), вставивши перед цим 
відповідну внутрішню кільцеву прокладку, у цей 
засіб забезпечується щільність та стикування 
елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Габаритні розміри монтажу. На малюнку 1-22 
наводяться мінімальні габаритні розміри для 
монтажу комплекту термінала роздільника Ø 
80/80 на граничній умові.

• На малюнку 1-23 наводиться конфігурація з 
вертикальною системою відведення димових 
газів та горизонтальною системою забору 
повітря.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна довжина по прямій лінії 
вертикально (без колін) для труб Ø 80 забору 
повітря та відведення газів складатиме 41 
метр, з яких 40 – для забору повітря та 1 – для 
відведення газів. Ця загальна довжина відповідає 
коефіцієнту опору 100. Максимальна загальна 
корисна довжина, отримана складанням довжин 
труб Ш 80 забору повітря та відведення газів 
вказується у таблиці нижче. Якщо необхідно 
сумістити приладдя або компоненти (наприклад, 
переналагодитися з роздільника у концентричну 
трубу), розраховується максимальний протяг, 

отримуваний при застосуванні коефіцієнта 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума таких коефіцієнтів 
опору не має перевищувати 100.

• Втрати температури в димових каналах. Щоб 
запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів (внаслідок їх охолодження через 
стінку) у трубопроводах відведення Ø 80, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 5 метрами (Мал. 1-25). При 
більших відстанях необхідно використовувати 
труби Ø 80 з ізоляцією (див. розділ комплект 
роздільник Ø 80/80 з ізоляцією).

Примітка: під час монтажу трубопроводів Ø 80 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 2шт - Коліна 90° Ø 80 (5)
 1шт - Термінал труби забору повітря
   Ø 80 (6)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (7)
 1шт - Зовнішня кільцевя прокладкя (8)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 (9)

Увага: якщо монтаж потребує трубопровід для відведення димових газів, довжина котрого перевищує 12 рекомендованих метрів, необхідно 
взяти до уваги можливість утворення конденсату всередині трубопроводу і, щоб запобігти цьому, скористатися ізольованими трубами від 
Immergas «Serie Blu» або іншими аналогічними трубами.
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Максимальная використовувана довжина 
(враховуючи ґратчастий термінал забору повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору 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 забору повітря може бути подовжено на 2,5 метри, 

якщо видалити коліно на трубопроводі відведення, на 2 метри, якщо 
видалити коліно на трубопроводі забору повітря, 4,5 метри, якщо 
видалити обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

бік мама коліна (5), вставивши перед цим 
відповідну внутрішню кільцеву прокладку, у цей 
засіб забезпечується щільність та стикування 
елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Габаритні розміри монтажу. На малюнку 1-22 
наводяться мінімальні габаритні розміри для 
монтажу комплекту термінала роздільника Ø 
80/80 на граничній умові.

• На малюнку 1-23 наводиться конфігурація з 
вертикальною системою відведення димових 
газів та горизонтальною системою забору 
повітря.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна довжина по прямій лінії 
вертикально (без колін) для труб Ø 80 забору 
повітря та відведення газів складатиме 41 
метр, з яких 40 – для забору повітря та 1 – для 
відведення газів. Ця загальна довжина відповідає 
коефіцієнту опору 100. Максимальна загальна 
корисна довжина, отримана складанням довжин 
труб Ш 80 забору повітря та відведення газів 
вказується у таблиці нижче. Якщо необхідно 
сумістити приладдя або компоненти (наприклад, 
переналагодитися з роздільника у концентричну 
трубу), розраховується максимальний протяг, 

отримуваний при застосуванні коефіцієнта 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума таких коефіцієнтів 
опору не має перевищувати 100.

• Втрати температури в димових каналах. Щоб 
запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів (внаслідок їх охолодження через 
стінку) у трубопроводах відведення Ø 80, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 5 метрами (Мал. 1-25). При 
більших відстанях необхідно використовувати 
труби Ø 80 з ізоляцією (див. розділ комплект 
роздільник Ø 80/80 з ізоляцією).

Примітка: під час монтажу трубопроводів Ø 80 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 2шт - Коліна 90° Ø 80 (5)
 1шт - Термінал труби забору повітря
   Ø 80 (6)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (7)
 1шт - Зовнішня кільцевя прокладкя (8)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 (9)

Увага: якщо монтаж потребує трубопровід для відведення димових газів, довжина котрого перевищує 12 рекомендованих метрів, необхідно 
взяти до уваги можливість утворення конденсату всередині трубопроводу і, щоб запобігти цьому, скористатися ізольованими трубами від 
Immergas «Serie Blu» або іншими аналогічними трубами.
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Максимальная використовувана довжина 
(враховуючи ґратчастий термінал забору повітря та два коліна 90°) 

ТРУБОПРОВІД БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ ТРУБОПРОВІД З ІЗОЛЯЦІЄЮ
Труба відведення димових газів (метри) Труба забору повітря (метри) Труба відведення димових газів (метри) Труба забору 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 забору повітря може бути подовжено на 2,5 метри, 

якщо видалити коліно на трубопроводі відведення, на 2 метри, якщо 
видалити коліно на трубопроводі забору повітря, 4,5 метри, якщо 
видалити обидва коліна.

11 22,5*

12 21,5*

бік мама коліна (5), вставивши перед цим 
відповідну внутрішню кільцеву прокладку, у цей 
засіб забезпечується щільність та стикування 
елементів з комплекту.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору трубу або коліно боком 
папа (гладким) в бік мама (з ущільнювачем з 
краями) попередньо встановленого елементу, у 
цей засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Габаритні розміри монтажу. На малюнку 1-22 
наводяться мінімальні габаритні розміри для 
монтажу комплекту термінала роздільника Ø 
80/80 на граничній умові.

• На малюнку 1-23 наводиться конфігурація з 
вертикальною системою відведення димових 
газів та горизонтальною системою забору 
повітря.

• Подовжувачі для комплекту роздільника Ø 
80/80. Максимальна довжина по прямій лінії 
вертикально (без колін) для труб Ø 80 забору 
повітря та відведення газів складатиме 41 
метр, з яких 40 – для забору повітря та 1 – для 
відведення газів. Ця загальна довжина відповідає 
коефіцієнту опору 100. Максимальна загальна 
корисна довжина, отримана складанням довжин 
труб Ш 80 забору повітря та відведення газів 
вказується у таблиці нижче. Якщо необхідно 
сумістити приладдя або компоненти (наприклад, 
переналагодитися з роздільника у концентричну 
трубу), розраховується максимальний протяг, 

отримуваний при застосуванні коефіцієнта 
опору для кожного компонента, або його 
еквівалентну довжину. Сума таких коефіцієнтів 
опору не має перевищувати 100.

• Втрати температури в димових каналах. Щоб 
запобігти проблемі утворення конденсату 
димових газів (внаслідок їх охолодження через 
стінку) у трубопроводах відведення Ø 80, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 5 метрами (Мал. 1-25). При 
більших відстанях необхідно використовувати 
труби Ø 80 з ізоляцією (див. розділ комплект 
роздільник Ø 80/80 з ізоляцією).

Примітка: під час монтажу трубопроводів Ø 80 
необхідно встановити на кожних 3 метрах хомут 
для стиснення протоку, разом з накладкою.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 2шт - Коліна 90° Ø 80 (5)
 1шт - Термінал труби забору повітря
   Ø 80 (6)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (7)
 1шт - Зовнішня кільцевя прокладкя (8)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 (9)

Увага: якщо монтаж потребує трубопровід для відведення димових газів, довжина котрого перевищує 12 рекомендованих метрів, необхідно 
взяти до уваги можливість утворення конденсату всередині трубопроводу і, щоб запобігти цьому, скористатися ізольованими трубами від 
Immergas «Serie Blu» або іншими аналогічними трубами.
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Kullanılabilir azami uzunluklar 
(ızgaralı emiş terminali ve iki adet 90° dirsek de dahil olarak)

İZOLASYONSUZ KANAL İZOLASYONLU KANAL
Tahliye (m) Emiş (m) Tahliye (m) Emiş (m)

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 dirseğinin kaldırılması durumunda emiş kanalı 2,5 metre daha 
uzatılabilir, emiş dirseğinin kaldırılması halinde ise 2 metre uzatılabilir, 
her iki dirseğin de kaldırılması halinde ise 4,5 metre daha uzatılabilir.

11 22,5*

12 21,5*

• Uzatma boruları ve dirsekler için bağlantı 
contası. Duman bacalarının olası uzatma 
bağlantılarının bacaların diğer unsurları ile 
birleştirilmesi için izleyen müdahalelerin 
uygulanması gerekir: Eşeksenli boru veya 
eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), daha 
önce takılmış aksamın dişi (dudaklı contalar) 
tarafında çarpıştırarak yerleştirin, bu şekilde 
aksamların birleştirilme ve tutuşları doğru bir 
şekilde sağlanacaktır.

• Kurulumun kapladığı alan. Sınırlı bir koşulda 
1-22 numaralı şekilde Ø 80/80 ayırıcı terminal 
setinin montajının kapladığı asgari alan ölçüle-
ri verilmiştir.

• 1-23 numaralı şekilde dikey tahliyeli ve yatay 
aspirasyon konfigürasyonu gösterilmektedir.

• Ø 80/80 ayırıcı seti için uzatmalar. Ø 80 tahliye 
ve aspirasyon boruları için düz bir hat üzerinde-
ki (köşesiz) azami dikey uzunluk 41 metre olup, 
bunun 40 metresi aspirasyon ve 1 metresi de 
tahliye içindir. Bu toplam uzunluk 100’e eşit bir 
mukavemet faktörüne tekabül eder.Ø 80 aspi-
rasyon ve tahliye borularının uzunluklarının 
toplamı ile elde edilen kullanılabilir toplam 
uzunluk olarak aşağıdaki tabloda verilen aza-
mi değerlere ulaşabilir. Aksesuar veya karma 
aksam kullanılmasının gerekmesi durumunda 
(örneğin Ø 80/80 ayırıcıdan eşeksenli boruya 
geçişin gerekmesi halinde), her aksamın muka-
vemet faktörü veyahut da eşdeğer uzunluğu 

kullanılarak erişilebilir azami uzunluk hesa-
planabilir. Bu mukavemet faktörlerinin toplam 
değerinin 100 değerinden yüksek olmaması 
gerekmektedir.

• Duman kanallarında ısı kaybı. Ø 80 Tahliye 
kanallarında oluşan yüzeylerdeki soğumaya 
bağlı duman buğu yoğunluğu problemlerini 
önlemek için tahliye borusunun uzunluğunu 
yalnızca 5 mt ile sınırlandırmak gereklidir 
(Şek. 1-25). Daha uzun mesafelerin kaplanması 
durumunda Ø 80 termik yalıtımlı boruların 
kullanılması gerekmektedir (Ø 80/80 termik 
yalıtımlı ayırıcı seti başlığına bakınız).

Not: Ø 80 boruların montajı esnasında, her 3 
metrede bir dübellemek suretiyle tutucu kelepçe 
kullanılması gerekmektedir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş tutma contası (2)
 N°1 - Dişi aspirasyon flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°2 - 90° Ø 80 köşeler (5)
 N°1 - Ø 80 Aspirasyon terminali (6)
 N°2 - İç pullar (7)
 N°1 - Dış pul (8)
 N°1 - Tahliye borusu Ø 80 (9)

Dikkat: Eğer kurulumu, duman boşaltımcısının geliştirilmesini, yani önerilen 12 metreyi geçilmesini gerektiriyorsa,  borunun içinde koyulaşma ve birikme 
oluşması dikkate alınmalı ve bu yüzden İmmergas “Mavi seri” tipli izole edilmiş ya da aynı özelliklere sahip başka bir duman boşaltıcının kullanılması 
önerilmektedir.
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Longitudes máximas utilizables
(compreso el terminal de aspiración con rejilla y los dos codos de 90°)

CONDUCTO SIN AISLAMIENTO CONDUCTO CON AISLAMIENTO
Expulsión (m) Aspiración (m) Expulsión (m) Aspiración (m)

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 alargar 2,5 metros si se elimina la curva 
de descarga, 2 metros si se elimina la curva de aspiración y 4,5 metros 
eliminando ambas curvas.

11 22,5*

12 21,5*

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°2 - codos 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Terminal de aspiración Ø 80 (6)
 N°2 - Anillas internas (7)
 N°1 - Anilla externa (8)
 N°1 - Tubo de descarga Ø 80 (9)

Atención: si la instalación exige una toma de aire/evacuación de humos en la descarga que supere los 12 m aconsejados, se debe considerar la posibilidad 
de que se genere condensación en el interior del conducto, en cuyo caso se deberá utilizar una toma de aire/evacuación de humos Immergas “Serie azul” 
de tipo aislado u otro tipo de toma de aire/evacuación de humos con características similares.

fondo, sin olvidarse primero de introducir la 
anilla interna, de esta forma se conseguirá la 
unión estanca de los elementos del kit.

• Acoplamiento entre tubos alargadores y codos. 
Para acoplar posibles alargadores con otros 
elementos de la toma de aire/evacuación de 
humos realice las siguientes operaciones: Intro-
duzca el lado macho (liso) del tubo o codo en el 
lado hembra (con juntas de labio) del elemento 
ya instalado apretándolo hasta el fondo, de esta 
forma se obtiene la unión estanca de todos los 
elementos.

• Dimensiones totales de instalación. En la figura 
1-22 se han representado las dimensiones míni-
mas de instalación del kit terminal separador 
Ø 80/80 para una condición límite.

• En la figura 1-23, se representa la configuración 
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 
igual a 100. La longitud total que se puede 
adoptar, obtenida sumando las longitudes de 
los tubos Ø 80 de aspiración y descarga puede 
alcanzar al máximo los valores contenidos en 
la tabla siguiente. Si se deben usar accesorios o 
componentes mixtos (por ejemplo, para pasar 
del separador Ø 80/80 a un tubo concéntrico), 
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.

• Pérdida de temperatura en los conductos de 
humo. Para evitar problemas de condensación 
de humos en el conducto de descarga Ø 80, 
debidos a enfriamiento a través de las paredes, 
es necesario limitar la longitud del conducto de 
descarga a solamente 5 metros (Fig. 1-25). Si se 
deben cubrir distancias superiores es necesario 
utilizar tubos Ø 80 aislados (vea el capítulo del 
kit separador Ø 80/80 aislado).

Nota: durante la instalación de los conductos 
Ø 80 es necesario montar, cada 3 metros, una 
abrazadera con tacos para asegurarlos bien.
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Максимальные используемые длины 
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°)

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (m) Всасывание (m) Дымоудаление (m) Всасывание (m)

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*

• Соединение сцеплением насадок удлинителей 
и коленей. Для того чтобы установить насадки 
удлинители с помощью сцепления на другие 
элементы выхлопной системы, необходимо 
провести следующие операции: подсоединить 
трубу или колено с гладкой стороны («папа») в 
горловину («мама») (с уплотнителем с кромкой) 
на предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Габаритные размеры установки. На иллюстрации 
1-22 указанны минимальные размеры для 
сепаратора для установки комплекта сепаратора 
Ø 80/80 в ограниченных условиях.

• На иллюстрации 1-23 приведена конфигурация 
с  в е р т и к а л ь н ы м  д ы м о у д а л е н и е м  и 
горизонтальным всасыванием.

• Насадки удлинители для комплекта сепаратора 
Ø 80/80. Максимальная прямолинейная 
протяжённость (без изгибов) в вертикальном 
направлении, которая используется для труб 
дымохода и вытяжки, при Ø80 равняется 
40 метрам на всасывании и 1м на дымоудалении. 
Настоящая полная длина соответствует фактору 
сопротивления равному 100. Используемая 
полная длина, получаемая при складывании 
длин труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, 
может достигнуть максимальных величин, 
приведённых далее в таблице. Если необходимо 
использовать комплектующие или смешанные 
компоненты (например, переход от сепаратора 
Ø 80/80 на концентрическую трубу), можно 
р ас с чи т ать  м а ксим а льно  до с тижимо е 
протяжение, используя фактор сопротивления 

для каждого компонента или его эквивалентную 
длину. Сумма настоящих факторов сопротивления 
не должна превышать 100.

• Потеря температуры в дымовых каналах. Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 
газов на выхлопной трубе Ø 80, вызванное 
охлаждением через стенки, необходимо 
ограничить длину нормальной выхлопной 
трубы до 5 метров (Илл. 1-25). Если необходимо 
покрыть большие расстояния, необходимо 
использовать изолированные трубы Ø 80 
(смотреть главу комплекта изолированного 
сепаратора Ø 80/80).

Примечание: во время установки дымохода Ø 80, 
необходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

В комплект входят:
 1 - Выводной сальник (1)
 1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 2 - Изгибы 90° Ø 80 (5)
 1 - Вывод всасывания Ø 80 (6)
 2 - Внутренние шайбы (7)
 1 - Внутренняя шайба (8)
 1 - Выхлопная труба Ø 80 (9)

Внимание: Если установка оборудования требует распространение дымохода системы дымоудаления, что превышает рекомендуемые 12 м, 
необходимо обратить внимание на возможность образования конденсата, который может образовываться внутри воздуховода и использовать 
дымоход компании Immergas “Serie Blu” (Синяя серия) типа выхлопной трубы или другой дымоход с равнозначными характеристиками.
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Максимальные используемые длины 
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°)

НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ ИЗОЛИРОВАННЫЙ КАНАЛ
Дымоудаление (m) Всасывание (m) Дымоудаление (m) Всасывание (m)

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*
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провести следующие операции: подсоединить 
трубу или колено с гладкой стороны («папа») в 
горловину («мама») (с уплотнителем с кромкой) 
на предварительно установленный элемент 
до упора, при этом достигается соединение 
элементов, входящих в состав комплекта, и 
необходимое уплотнение.

• Габаритные размеры установки. На иллюстрации 
1-22 указанны минимальные размеры для 
сепаратора для установки комплекта сепаратора 
Ø 80/80 в ограниченных условиях.

• На иллюстрации 1-23 приведена конфигурация 
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горизонтальным всасыванием.
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направлении, которая используется для труб 
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Настоящая полная длина соответствует фактору 
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длину. Сумма настоящих факторов сопротивления 
не должна превышать 100.

• Потеря температуры в дымовых каналах. Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 
газов на выхлопной трубе Ø 80, вызванное 
охлаждением через стенки, необходимо 
ограничить длину нормальной выхлопной 
трубы до 5 метров (Илл. 1-25). Если необходимо 
покрыть большие расстояния, необходимо 
использовать изолированные трубы Ø 80 
(смотреть главу комплекта изолированного 
сепаратора Ø 80/80).

Примечание: во время установки дымохода Ø 80, 
необходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.
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 1 - Выводной сальник (1)
 1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
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 2 - Внутренние шайбы (7)
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Внимание: Если установка оборудования требует распространение дымохода системы дымоудаления, что превышает рекомендуемые 12 м, 
необходимо обратить внимание на возможность образования конденсата, который может образовываться внутри воздуховода и использовать 
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Максимальные используемые длины 
(включая решётчатый вывод всасывания и два изгиба на 90°)
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12 21,5*
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сопротивления равному 100. Используемая 
полная длина, получаемая при складывании 
длин труб Ø 80 всасывания и дымоудаления, 
может достигнуть максимальных величин, 
приведённых далее в таблице. Если необходимо 
использовать комплектующие или смешанные 
компоненты (например, переход от сепаратора 
Ø 80/80 на концентрическую трубу), можно 
р ас с чи т ать  м а ксим а льно  до с тижимо е 
протяжение, используя фактор сопротивления 

для каждого компонента или его эквивалентную 
длину. Сумма настоящих факторов сопротивления 
не должна превышать 100.

• Потеря температуры в дымовых каналах. Во 
избежание проблем конденсации выхлопных 
газов на выхлопной трубе Ø 80, вызванное 
охлаждением через стенки, необходимо 
ограничить длину нормальной выхлопной 
трубы до 5 метров (Илл. 1-25). Если необходимо 
покрыть большие расстояния, необходимо 
использовать изолированные трубы Ø 80 
(смотреть главу комплекта изолированного 
сепаратора Ø 80/80).

Примечание: во время установки дымохода Ø 80, 
необходимо устанавливать через каждые 3 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

В комплект входят:
 1 - Выводной сальник (1)
 1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 2 - Изгибы 90° Ø 80 (5)
 1 - Вывод всасывания Ø 80 (6)
 2 - Внутренние шайбы (7)
 1 - Внутренняя шайба (8)
 1 - Выхлопная труба Ø 80 (9)

Внимание: Если установка оборудования требует распространение дымохода системы дымоудаления, что превышает рекомендуемые 12 м, 
необходимо обратить внимание на возможность образования конденсата, который может образовываться внутри воздуховода и использовать 
дымоход компании Immergas “Serie Blu” (Синяя серия) типа выхлопной трубы или другой дымоход с равнозначными характеристиками.
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 .Ø 80/125 אלומיניום  אריח  עם  אנכית  ערכה 
עם  1-20(: חבר את הברך  )איור  הרכבת הערכה 
בדוד  האמצעי  הפתח  אל   )2( הקונצנטרי  האוגן 
והידוק באמצעות הברגים   )1( תוך הכנסת האטם 
שבערכה. חבר את הקצה הזכר )חלק( של המתאם 
)3( לקצה הנקבה של האוגן הקונצנטרי )2(. התקנת 
יריעת  עם  האריח  את  חבר  אלומיניום.  דמוי  אריח 
)5(, תוך התאמת הצורה כך שתדחה  האלומיניום 
מי גשם. מקם את חצי המעטפת הקבועה )7( והכנס 
את צינור הכניסה-פליטה )6(. חבר את צינור המסוף 
הקונצנטרי Ø 80/125 על-ידי הכנסת הקצה הזכר 
)חלק( )6( לקצה הנקבה של המתאם )3( )עם אטם 
שפה( עד לעצירה; הקפד לחבר את לוחית איטום 
הדופן כדי לשמור על האטימה והחיבור של הרכיבים 

שבערכה.

קונצנטריות.  וברכיים  הארכה  צינורות  •  חיבור 
כדי לחבר את ההארכות המתחברות לרכיבים 
האחרים של רכיבי הפליטה, בצע את הפעולות 
הבאות: חבר את הצד הזכר )חלק( של הברך או 
הצינור הקונצנטרי אל הנקבה )עם אטם השפה( 
עד לעצירה ברכיב הקודם שהותקן. כך תשמור 

על אטימה וחיבור נכון של הרכיבים.
חשוב: אם צריך לקצר את מסוף הפליטה ו/או צינור 
פליטה קונצנטרי, זכור כי הצינור הפנימי חייב תמיד 

לבלוט ב-5 מ"מ ביחס לצינור החיצוני.

המסוף הספציפי הזה מאפשר להוציא ולהכניס אוויר, 
הנחוץ לבעירה, בכיוון אנכי.

אריח  עם   Ø 80/125 האנכית  הערכה  לב:  שים 
האלומיניום מאפשרת להתקין את הדוד במרפסות 
תוך   )25°(  45% של  מקסימלי  שיפוע  עם  וגגות 
שמירה על המרחק בין מכסה המסוף וחצי המעטפת 

)374 מ"מ(.

לאורך  עד  זו  בתצורה  הערכה  את  להאריך  ניתן 
אנכי ישר מקסימלי של 12,200 מ"מ כולל המסוף 
)איור 1-21(. התצורה הזו תואמת לגורם התנגדות 
ההארכות  את  לבקש  יש  הזה,  במקרה   .100 של 

המיוחדות. 

לפליטה  גם   Ø 60/100 במסוף  להשתמש  ניתן 
אנכית, יחד עם אוגן קונצנטרי קוד 3.011141 )נמכר 
בנפרד(. הקפד לשמור על המרחק בין מכסה המסוף 

לבין חצי המעטפת )374 מ"מ(.

לאורך  עד  זו  בתצורה  הערכה  את  להאריך  ניתן 
המסוף  כולל  מ"מ   4,700 של  מקסימלי  ישר  אנכי 

)איור 1-21(.

 Ø 80/80 התריס  ערכת   .Ø 80/80 תריס  ערכת 
והפליטה  הכניסה  צינורות  את  להפריד  מאפשרת 
הבערה  תוצרי  באיור.  המוצג  לתרשים  בהתאם 
 )A( האוויר נכנס דרך הצינור .)S( נפלטים מהצינור
עבור הבערה. ניתן לחבר את צינור הכניסה )A( מימין 
או משמאל לצינור הפליטה האמצעי )S(. ניתן לנתב 

את שתי התעלות בכל כיוון שהוא.

•  הרכבת הערכה )איור 1-22(: חבר את האוגן 
הכנסת  תוך  בדוד  האמצעי  הפתח  אל   )4(
האטם )1( והידוק באמצעות הברגים עם הראש 
השטוח  האוגן  את  הוצא  שבערכה.  המשושה 
במידת  המרכזי,  לחור  )ביחס  הרוחבי  שבחור 
הצורך(, והחלף אותו באוגן )3(. הזז את האטם 
)2( שכבר קיים בדוד, והדק באמצעות הברגים 
המתברגים המסופקים. חבר את הקצה הזכר 
לחלק  הכנסתו  )5( באמצעות  לברכיים  )חלק( 
מסוף  את  חבר  ו-4(.   3( האוגנים  של  הנקבה 
הכניסה )6( על ידי הכנסת החלק הזכר )חלק( 
לחלק הנקבה של הברך )5( עד לעצירה, וודא 
שלוחיות האיטום של הדופן הפנימית והחיצונית 
מחוברות. חבר את צינור הפליטה )9( על-ידי 
הכנסת הקצה הזכר )חלק( לקצה הנקבה של 
הברך )5( עד לעצירה; הקפד לחבר את לוחית 
על  לשמור  כדי  הפנימית  הדופן  של  האיטום 

האטימה והחיבור של הרכיבים שבערכה.
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הערכה כוללת:
-  אטם )1(  1  

-  אוגן נקבה קונצנטרי )2(  1  
 Ø 60/100 מתאם  -  1  

)3 ( Ø 80/125 עבור    
-  לוחית איטום לדופן )4(  1  

-  אריח אלומיניום )5(  1  
-  מסוף כניסה-פליטה קונצנטרי   1  

)6(  Ø 80/125
-  חצי מעטפת קבועה )7(  1  
-  חצי מעטפת ניידת )8(  1  

הערכה כוללת:
-  אטם )1(  1  

)2 ( Ø 60/100 ברך קונצנטרית  -  1  
)3(  Ø 80/125 עבור Ø 60/100 מתאם  -  1  

)4(  Ø 80/125 מסוף כניסה/פליטה קונצנטרי  -  1  
-  לוחית איטום לבנה לדופן הפנימית )5(  1  

-  לוחית איטום אפורה לדופן החיצונית )6(  1  
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אורך שימוש מקסימלי 
)כולל מסוף כניסה עם רשת ושתי ברכיים 90°(

צינור מבודדצינור לא מבודד
כניסה )מ'(פליטה )מ'(כניסה )מ'(פליטה )מ'(

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

ברך  ללא  מטר   2.5 של  לאורך  עד  האוויר  כניסת  צינור  את  להאריך  *  ניתן 
הפליטה, 2 מטר ללא ברך כניסת האוויר ו-4.5 מטר ללא שתי הברכיים.

11*22.5

12*21.5

•  צינורות הארכה וברכיים מתחברות. כדי לחבר 
האחרים  לרכיבים  המתחברות  ההארכות  את 
של רכיבי הפליטה, בצע את הפעולות הבאות: 
חבר את הצד הזכר )חלק( של הברך או הצינור 
אל הנקבה )עם אטם השפה( עד לעצירה ברכיב 
שהחיבור  תבטיח  זו  פעולה  שהותקן.  הקודם 

יהיה אטום היטב.
•  מרווחי התקנה. באיור 1-22 רשומות המידות 
למסוף  תריס  ערכת  להתקנת  המרווחים  של 

Ø 80/80 בתנאים מוגבלים.
•  איור 1-23 מראה את התצורה עם פליטה אנכית 

וכניסה אופקית.

האורך   .Ø 80/80 התריס  לערכת  •  הארכות 
הישר האנכי המקסימלי )ללא כיפופים( שבו ניתן 
 Ø 80 להשתמש עבור צינורות כניסה ויציאה של
הוא 41 מטר, מתוכם 40 לכניסה ו-1 לפליטה. 
האורך הכולל תואם לגורם התנגדות של 100. 
האורך הכולל שאליו ניתן להגיע על ידי חיבור 
בקוטר  והפליטה  הכניסה  לצינורות  ההארכה 
המפורטים  מהערכים  לחרוג  יכול  לא   Ø 80
במספר  משתמשים  אם  הבאה.  בטבלה 
אביזרים או רכיבים שונים )למשל מעבר מתריס 
את  לחשב  ניתן  קונצנטרי(,  לצינור   Ø 80/80
האורך המקסימלי באמצעות גורם ההתנגדות 
של כל אחד מהרכיבים או האורך התואם. סכום 

גורמי ההתנגדות לא יכול לעלות על 100.

•  אובדן טמפרטורה בצינורות פליטה. כדי למנוע 
בעיות של התעבות גזי פליטה בצינור הפליטה 
Ø 80 כתוצאה מקירור גז הפליטה על ידי הדופן 
אורך הצינור צריך להיות 5 מ' לכל היותר )איור 
1-25(. אם צריכים להשתמש בצינורות למרחק 
ארוך יותר, יש להשתמש בצינורות Ø 80 עם 
מבודד  תריס  ערכת  של  בחלק  )עיין  בידוד 

.)Ø 80/80
לחבר  חובה   Ø 80 צינורות  כשמחברים  לב:  שים 

מהדק מקטע עם פין כל 3 מטרים.

הערכה כוללת:
-  אטם פליטה )1(  1  

-  אוגן כניסה נקבה )3(  1  
-  אטם אוגן )2(  1  

-  אוגן פליטה נקבה )4(  1  
)5(  Ø 80 ,90° ברכיים  -  2  
)6(  Ø 80 מסוף כניסה  -  1  

-  לוחיות איטום לבנות לדופן   2  
הפנימית )7(

-  לוחית איטום אפורה לדופן   1  
החיצונית )8(

)9(  Ø 80 צינור פליטה  -  1  

חשוב: אם בהתקנה צריך להאריך את אביזרי הפליטה עד ליציאת הפליטה מעבר לאורך המומלץ של 12 מ', יש לקחת בחשבון את האפשרות שהאדים בצינור 
הפליטה יתעבו ולכן יש להשתמש באביזרי הבידוד של Immergas מסדרת "Serie Blu" או באביזרי פליטה אחרים בעלי מאפיינים דומים.
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Komplet obuhvata:
 Br°1 - Zaptivač odvoda (1)
 Br°1 - Zaptivač za nepropusnost prirubnice 

(2)
 Br°1 - Žensku prirubnicu usisa (3)
 Br°1 - Žensku prirubnicu odvoda (4)
 Br°2 - kolena 90° Ø 80 (5)
 Br°1 - Terminal za usis Ø 80 (6)
 Br°2 - Unutrašnja podizača (7)
 Br°1 - Spoljašnji podizač (8)
 Br°1 - Cev za odvod Ø 80 (9)

Maksimalne dužine koje se koriste
(uključujući i terminal za usis za rešetkama i dva kolena od 90°) 

NEIZOLOVANA CEV IZOLOVANA CEV
Odvod (u metrima) Usis (u metrima) Odvod (u metrima) Usis (u metrima)

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*

* Cev za usis se može produžiti za 2,5 metra ako se eliminiše koleno za 
odvod, 2 metra ako se eliminiše koleno za usis, 4,5 metra eliminišući oba 
kolena.

11 22,5*

12 21,5*

Pažnja: ako je kod instalacije potreban dimovodov koji prelazi savetovanih 12m, morate uzeti u obzir mogućnost stvaranja kondenzacije u unutrašnjosti 
cevi i koristiti izolovani dimovod preduzeća Immergas "Plave Serije".

elemenata od kojih se sastoji ovaj komplet.
• Sklapanje produžnih cevi i kolena. Da biste 

instalirali eventualne produžne cevi na 
sklapanje sa drugim elementima cevovoda, 
postupite na sledeći način: sklopite cev ili 
koleno sa muške strane (glatke) u žensku stranu 
(zaptivač u obliku usne) elementa kojeg ste 
prethodno instalirali sve do kraja, na taj ćete 
način postići zaptivenost i pravilno spajanje 
elemenata.

• Dimenzije prilikom instalacije: Na slici 1-22 
se navode minimalne dimenzije instalacije 
kompleta terminala separatora Ø 80/80 u 
graničnim uslovima.

• Na slici 1-23 se navodi konfiguracija sa 
vertikalnim odvodom i horizontalnim usisom.

• Produžne cevi za komplet separatora Ø 80/80. 
Maksimalna dužina ravno (bez kolena) u 
vertikalnom smeru koja se može koristiti za 
cevi za usis-odvod Ø80 je 41 metar od kojih 40 
za usis a 1 za odvod. Ta ukupna dužina odgovara 
faktoru otpora od 100. Ukupna dužina koja se 
može koristiti a postiže se zbirom dužine 
cevi Ø 80 za usis i odvod, može da dostigne 
maksimalno vrednosti navedene u sledećoj 
tabeli. U slučaju da se mora koristiti mešovita 
oprema ili komponente (na primer preći sa 
separatora Ø 80/80 na koncentričnu cev), može 
se izračunati maksimalna dimenzija uz pomoć  
faktora otpora svake komponente ili njegova 
ekvivalentna dužina. Zbir ovih faktora otpora 
ne sme da bude veći od vrednosti 100.

• Spuštanje temperature u kanalima za dim. 
Da bi se izbegli problemi kondenzacije dima 
u cevima za odvod Ø 80, zbog hlađenja kroz 
pregrade cevi, morate ograničiti dužinu cevi 
na samo 5 metara (Sl. 1-25). Ako se moraju 
koristiti cevi veće dužine morate koristiti 
izolovane cevi Ø 80 (vidi poglavlje izolovanog 
kompleta separatora Ø 80/80 ).

NAPOMENA: tokom instalacije cevi Ø 80 
potrebno je instalirati svako 3 metra jednu 
obujmicu za prekid sa zaglavicom.
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და საჭირო შემჭიდროვებას.
• დამაგრძელებელი მილები და მუხლები 

შეჭიდებით. იმისათვის, რომ დაამაგროთ 
დ ა მ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ე ლ ი  მ ი ლ ე ბ ი  კ ვ ა მ ლ ი ს 
გამოსაბოლქვი სისტემის სხვა ელემენტებზე 
შ ე ჭ ი დ ე ბ ი თ ,  შ ე ა ს რ უ ლ ე თ  შ ე მ დ ე გ ი 
მოქმედებები: ჩასვით მილის ან მუხლის მამალი 
ბოლო (გლუვი) უკვე დამაგრებული ელემენტის 
დედალ ყელში (ნაწიბურიანი შემჭიდროებით) 
ბოლომდე. ეს უზრუნველყოფს სათანადო 
შეკვრას და შემჭიდროვებას.

• დამონტაჟების მანძილები. ნახაზზე 1-22 
მითითებულია Ø 80/80 სეპარატორის 
ტერმინალის კომპლექტის მინიმალური 
ს ა მ ო ნ ტ ა ჟ ო  შ უ ა ლ ე დ ე ბ ი  შ ე ზ ღ უ დ უ ლ 
პირობებში.

• ნახაზზე 1-23 ნაჩვენებია კონფიგურაცია 
ვ ე რ ტ ი კ ა ლ უ რ ი  გ ა მ ო ს ა ბ ო ლ ქ ვ ი თ  დ ა 
ჰორიზონტალური შეწოვით.

•  დ ა მ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ლ ე ბ ი  ს ე პ ა რ ა ტ ო რ ი ს 
ნაკრებისთვის Ø 80/80.  მაქსიმალური 
ვერტიკალური სიგრძე (მუხლების გარეშე), 
რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს Ø 
80 შემწოვი და გამოსაბოლქვი მილებისთვის 
41 მეტრს შეადგენს, საიდანაც 40 მეტრის 
სიგრძის შემწოვი მილია, ხოლო 1 მეტრის 
სიგრძის — გამოსაბოლქვი მილია. მთლიანი 
სიგრძე შეესაბამება წინააღმდეგობის ფაქტორს, 
რომლის მნიშვნელობაა 100.  მთლიანი 
გამოსაყენებელი სიგრძე, რომელიც მიიღება 
შემწოვი და გამოსაბოლქვი Ø 80 მილების 
სიგრძეების შეკრებით, არ უნდა აღემატებოდეს 
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოყვანილ 
სიდიდეებს. შერეული აქსესუარების ან 
კომპონენტების გამოყენების შემთხვევაში (მაგ., 
სეპარატორის Ø 80/80 შეცვლა კონცენტრული 
მ ი ლ ი თ ) ,  მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  დ ა გ რ ძ ე ლ ე ბ ა 
გამოითვლება თითოეული კომპონენტის 
წინააღმდეგობის ფაქტორის საფუძველზე ან 

ეკვივალენტური სიგრძის გამოყენებით. ამ 
წინააღმდეგობის ფაქტორების ჯამი არ უნდა 
აღემატებოდეს 100-ს.

•  ტემპერატურის დანაკარგები გამოსაბოლქვ 
არხებში. კედლების გაციების შედეგად 
გამონაბოლქვი აირების Ø  80 მილზე 
კონდენცირების პრობლემის თავიდან 
ასარიდებლად, მილის სიგრძე არ უნდა 
აღემატებოდეს 5 მ–ს. (ნახ. 1–25). თუ საჭიროა 
უფრო დიდ მანძილზე გაყვანა, გამოიყენეთ 
Ø 80 იზოლირებული მილები (იხ. თავი 
იზოლირებული Ø 80/80 სეპარატორის 
ნაკრების შესახებ).

შენიშვნა: თუ გამოიყენება Ø 80 გამოსაბოლქვი 
მილები, ყოველ 3 მეტრში ის უნდა დამაგრდეს 
წკირის მქონე მომჭერებით.

კომპლექტში შედის:
 N°1 - გამოსაბოლქვი შუასადები (1)
 N°1 - დედალი შემწოვი მილტუჩი (3)
 N°1 - მილტუჩის შემჭიდროება (2)
 N°1 - დედალი გამოსაბოლქვი მილტუჩი (4)
 N°2 - 90° მუხლი Ø 80 (5)
 N°1 - შემშვები ტერმინალი Ø 80 (6)
 N°2 - შიდა კედლის შემჭიდროების თეთრი 

ფირფიტები (7)
 N°1 - გარე კედლის შემჭიდროების რუხი 

ფირფიტა (8)
 N°1 - გამოსაბოლქვი მილი Ø 80 (9)

მაქსიმალური გამოყენებადი სიგრძე 
(გისოსის მქონე ტერმინალის და ორი 90° მუხლის ჩათვლით)

არაიზოლირებული მილი იზოლირებული მილი
გამოსაბოლქვი (მ) შემწოვი (მ) გამოსაბოლქვი (მ) შემწოვი (მ)

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*

* შესაძლებელია ჰაერის შემწოვი მილის დაგრძელება 2,5 მეტრამდე, თუ 
გამოსაბოლქვი მუხლი მოცილებულია, 2 მეტრით თუ მოცილებულია 
ჰაერის შემწოვი მუხლი და 4,5 მეტრით ორივე მუხლის მოცილებისას.

11 22,5*

12 21,5*

მნიშვნელოვანია: თუ მოწყობილობის დასამონტაჟებლად საჭიროა კვამლსარინი სისტემის გამოსაბოლქვი მილის რეკომენდებულ 12 მეტრზე მეტად 
დაგრძელება, უნდა მიაქციოთ ყურადღება კონდენსატის წარმოქმნის საშიშროებას ჰაერშემწოვ მილში და გამოიყენოთ Immergas “Serie Blu” (ლურჯი 
სერიის) საკვამური, ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე სხვა საკვამური.
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et extérieures. Raccorder le tuyau d’évacuation 
(9) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle du 
coude (5) 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.

• Jonction à branchement de tuyaux rallonges et 
coudes. Pour installer d’éventuelles 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 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 correctement.

• Encombrements d’installation. La figure 1-22 
montre les mesures minimales d’encombrement 

de l’installation du kit terminal séparateur 
Ø80/80 dans une condition limite.

• La figure 1-23 indique la configuration avec 
évacuation verticale et l’aspiration horizontale.

• Rallonges pour kit séparateur Ø80/80. La lon-
gueur maximum rectiligne (sans coudes) à la 
verticale, que l’on peut utiliser pour les tuyaux 
d’aspiration et d’évacuation Ø80 est de 41 mètres, 
dont 40 en aspiration et 1 en évacuation. Cette 
longueur totale correspond à un facteur de résis-
tance égal à 100. La longueur totale utilisable, 
obtenue en ajoutant les longueurs des tuyaux 
Ø80 d’aspiration et d’évacuation, peut atteindre 
comme maximum les valeurs indiquées dans le 
tableau suivant. Au cas où il faudrait utiliser des 
accessoires ou composants mixtes (exemple: passer 
du séparateur Ø80/80 à un tuyau concentrique), 

il est possible de calculer l’extension maximale 
qu’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.

• Perte de température dans les conduits de fumée. 
Pour éviter les problèmes de condensation des 
fumées dans le conduit d’évacuation Ø80, dus 
à leur refroidissement à travers le mur, il est 
nécessaire de limiter la longueur du conduit 
d’évacuation à 5 mètres seulement (Fig. 1-25). 
S’il faut couvrir des distances supérieures, il est 
nécessaire d’utiliser les tuyaux Ø80 isolés (voir 
chapitre kit séparateur Ø80/80 isolé).

N.B.: pendant l’installation des conduits Ø80, il est 
nécessaire d’installer tous les 3 mètres un collier de 
jonction avec tasseau.

Le Kit comprend:
 N°1 - Joint évacuation (1)
 N°1 - Bride femelle d’aspiration (3)
 N°1 - Joint étanchéité bride (2)
 N°1 - Bride femelle d’évacuation (4)
 N°2 - coudes 90° Ø80 (5)
 N°1 - Terminal d’aspiration Ø80 (6)
 N°2 - Rosaces internes blanches (7)
 N°1 - Rosace externe grise (8)
 N°1 - Tuyau d’évacuation Ø80 (9)

Longueurs maximales utilisables
(y compris le terminal d'aspiration avec grille et les deux coudes à 90°) 

CONDUIT NON ISOLE CONDUIT ISOLE
Evacuation (mètres) Aspiration (mètres) Evacuation (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 on élimine 
le coude en évacuation, de 2 mètres si on élimine le coude en aspiration, 
de 4,5 mètres en éliminant les deux coudes.

11 22,5*

12 21,5*

Attention: si l’installation demande un développement des tuyaux d’évacuation, pour l’évacuation, dépassant les 12m 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”) de type isolé.
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Maximum usable length 
(including intake terminal with grill and two 90° bends)

NON INSULATED PIPE INSULATED PIPE
Exhaust (m) Intake (m) Exhaust (m) Intake (m)

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, and 4.5 metres 
eliminating both bends.

11 22,5*

12 21,5*

• Extension pipes and elbows push-fittings. To 
install push-fitting extensions with other ele-
ments of the flue extraction elements assembly, 
proceed as follows: engage the pipe or elbow 
with the male side (smooth) in the female 
section (with lip seal) up to the stop on the 
previously installed element. This will ensure 
sealing efficiency of the coupling.

• Installation clearances. Figure 1-22 gives the 
min. installation space dimensions of the 
Ø  80/80 separator terminal kit in limited 
conditions.

• Figure 1-23 shows the configuration with ver-
tical exhaust and horizontal intake.

• Extensions for the separator kit Ø 80/80. The 
max. vertical straight length (without bends) 
that can be used for Ø 80 intake and exhaust 
pipes is 41 metres of which 40 intake and 1 
exhaust. The total length corresponds to a 
resistance factor of 100. The total usable length 
obtained by adding the length of the intake and 
exhaust pipes Ø 80, must not exceed the values 
stated in the following table. If mixed accesso-
ries or components are used (e.g. changing from 
a separator Ø 80/80 to a concentric pipe), the 
maximum extension can be calculated by using 
a resistance factor for each component or the 
equivalent length. The sum of these resistance 
factors must not exceed 100.

• Temperature loss in flue ducts. 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 must be limited to 
just 5 m. (Fig. 1-25). If longer distances must 
be covered, use Ø 80 pipes with insulation (see 
insulated separator kit Ø 80/80 chapter).

N.B.: when installing the Ø 80 ducts, a section 
clamp with pin must be installed every 3 metres.

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange seal (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°2 - 90° bend Ø 80 (5)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 (6)
 N°2 - Internal wall sealing plates (7)
 N°1 - External wall sealing plate (8)
 N°1 - Exhaust pipe Ø 80 (9)

Important: if installation requires extending the flue fittings up to the exhaust a length that exceeds the 12 m recommended, it is necessary to properly 
consider the possibility that condensation may form inside the duct and therefore Immergas “Serie Blu” insulated flue fittings, or other flue fittings with 
similar characteristics, should be used.
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• Uzadıcı boruların və dirsəklərin basma 
fitinqləri Basmaqla taxılan uzadıcıları 
baca çıxıntısının elementləri dəstinin digər 
hissələrinə quraşdırmaq üçün aşağıdakı 
tədbirləri görün: boru və ya dirsəyin xarici 
yivli hissəsini (hamar) dayanana qədər bundan 
əvvəl quraşdırılmış elementin daxili yivli 
hissəsinə (çıxıntılı kipkəclə) birləşdirin Bu 
birləşmənin səmərəli şəkildə möhürlənməsini 
təmin edəcəkdir.

• Quraşdırmanın dəqiqliyi. Şəkil 1-22 məhdud 
şəraitlərdə Ø 80/80 ayırıcı ucluq dəstinin 
minimum quraşdırma məsafəsini göstərir.

• Şəkil 1-23 şaquli işlənmiş hava və üfüqi hava 
qəbulu ilə 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. Ümumi uzunluq 100 müqavimət 
amili ilə əlaqədardır. Girişin uzunluğunun 
əlavə edilməsi ilə əldə edilən ümumi faydalı 
uzunluq və Ø 80 çıxış boruları aşağıdakı 
cədvəldə göstərilən dəyərləri keçməməlidir. 
Qarışıq aksessuarlar və ya elementlər istifadə 
edilərsə (məs. Ø 80/80 ayırıcıdan konsentrik 
boruya dəyişmə) maksimum uzanmaı hər 
bir element üçün müqavimət əmsalından və 
ya ekvivalent uzunluqdan istifadə etməklə 
hesablamaq olar. Bu amillərin cəmi 100-ü 
aşmamalıdır.

• Dəm qazı borularından temperatur itkisi 
Dəm qazının divardan soyuması nəticəsində 

Ø 80 işlənmiş hava borusunda dəm qazı 
kondensatın yaranması probleminin qarşısını 
almaq üçün, borunun uzunluğunu 5m ilə 
məhdudlaşdırmaq lazımdır (Şəkil 1-25). Əgər 
daha uzun məsafəyə çəkilməsi lazım gələrdə, 
təcrid olunmuş Ø 80 borularından istifadə edin 
(Ø 80/80 təcrid edilmiş ayırıcı alət dəsti fəslinə 
baxın)

Qeyd: Ø 80 novları quraşdıran zaman hər 3 
metrdən bir sancaqlı bölmə sıxacı taxılmalıdır.

Alət montaj hissəsi Ø 80/80. 1-26): ara qatı 
(1) daxil etməklə konsentrik çıxıntını (4) 
kombi qazanının mərkəzi dəliyinə keçirin və 
alət dəstinə daxil olan vintlərlə sıxın. Mərkəzi 
dəliyə bitişik yan dəlikdə olan yastı çıxıntını 
çıxarın və artıq kombi qazanlnda olan ara qat 
(2) vasitəsilə çıxıntını (3) onun yerinə daxil edin 

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Çıxış ara qatı (1)
 N°1 - Əhatə edən giriş çıxıntısı (3)
 N°1 - Cinah möhürü (2)
 N°1 - Əhatə edən çıxış çıxıntısı (4)
 N°2 - 90° əyilmə ilə Ø 80 (5)
 N°1 - Giriş terminalı Ø 80 (6)
 N°2 - Daxili bəyaz divar möhür plitəsi (7)
 N°1 - Xarici boz divar plitəsi (8)
 N°1 - Çıxış borusu Ø 80 (9)

Maksimum istifadə edilə bilən uzunluqlar 
(şəbəkəli giriş terminalı və iki 90° əyilmə hissələri daxil olmaqla)

TƏCRİD EDİLMƏMİŞ BORU TƏCRİD EDİLMİŞ BORU
Çıxış (m) Giriş (m) Çıxış (m) Giriş (m)

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*

Mühüm qeyd: Qurğu baca fitinqini işlənmiş hava borusuna qədər uzatmağı tələb edrəsə, 12m-dən artıq uzunluqdan istifadə etmək tövsiyə olunur, 
borunun içərisində kondensatın yaranma ehtimalını mütləq nəzərə almaq lazımdır və, buna görə də, izolə edilmiş Immergas “Serie Blu” baca fitinqi, 
yaxud oxşar xassələrə malik digər baca fitinqlərindən istifadə edilməlidir.

15

4

65

1

3

2

7
85

9

7
A

S

C82

1-22

C42

C52
1-23

1-25

C82

22.1

24.1

25.1

23.1

ب
رتكي

بال
ئم 

قا
ال

نة
صيا

بال
ئم 

قا
ال

دم
تخ

س
امل

تحتوى املجموعة عىل: 
عدد 1 حشوة ترصيف عوادم االحرتاق )1( 

عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3( 
عدد 1 حشوة تثبيت شفة توصيل )2( 

عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية التخلص من عوادم االحرتاق )4( 
عدد 2 كوع 90 درجة Ø 80  ـ )5( 

  )Ø 80 )6 عدد 1 وصلة التمرير لعملية الشفط
عدد 2 إطار تغطية دائري أبيض اللون )7( 

عدد 1 إطار تغطية دائري خارجي رمادي اللون )8(. 
عدد 1 أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق Ø 90  ـ )9(. 

أقىص أطوال ميكن استخدامها )تشمل هذه األطوال أطوال وصلة التمرير ا

لشبكية الخاصة بعملية الشفط  وكوعي التوصيل 90 درجة( 

أنبوب معزول أنبوب غري معزول 

الشفط )أمتار(ترصيف عوادم االحرتاق )أمتار(الشفط )أمتار(ترصيف عوادم االحرتاق )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

ميكن أن يتم تطويل أنبوب الشفط مبقدار 2,5 مرت إذا تم إلغاء كوع التوصيل الخاص بعملية ترصيف عوادم االحرتاق   *
و مبقدار 2 مرت إذا ما تم إلغاء كوع التوصيل الخاص بعملية الشفط ومبقدار 4.5 مرت إذا ما تم إلغاء كال الكوعني.

11*22,5

12*21,5

انتبه: يف حالة رضورة تركيب نظام مدخنة لترصيف عوادم االحرتاق يتخطى مسافة ال12 مرت املنصوح بها، يصبح من الرضوري الوضع جيداً يف االعتبار إمكانية حدوث تكثفات داخل األنبوب، األمر الذي يتطلب استخدام نظم مداخن 

IMMERGAS “السلسلة الزرقاء SERIE BLU” املعزولة.
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% ع

 4
5

حالة  يف  واألكواع.  التطويل  وصالت  أنابيب  بتعشيق  واملزاوجة  •  التوصيل 
األخرى  املكونات  مع  وتعشيقها  تثبتها  ليتم  التطويل  وصالت  استخدام 

لنظام املدخنة، يلزم العمل بالشكل التايل: قم بإدخال األنبوب أو الكوع 

من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى )مع الحشوات ذات 

الحافة( للعنرص الذي تم تركيبه يف السابق حتى يتم االلتصاق الكامل بينهام 

وبهذه الطريقة تتم عملية التثبيت والوصل بني املكونات بالشكل الصحيح.

•  أبعاد الحيز الرتكيبي. يف الشكل 1-22 تم تحديد أقل مساحات ممكنه 
خاصة بالحيز الرتكيبي املطلوب لرتكيب مجموعة وصلة التمرير والفاصل 

Ø 80\80 يف إطار رشوط البعد القصوى.
•  يف الشكل 1-23 تم تحديد عملية الرتكيب باستخدام املجموعة العمودية 

لترصيف عوادم االحرتاق وباستخدام مجموعة الشفط األفقية.

•  وصالت تطويل ملجموعة الفاصل Ø  80\80. أقىص طول مستقيم )بدون 
انحناءات( يف االتجاه العمودي ميكن استخدامه ألنابيب الشفط و التخلص 

من عوادم االحرتاق Ø 80 هو 41 مرت الذي منه 40 يف الشفط و 1 

يف ترصيف عوادم االحرتاق. يتناسب هذا الطول الكىل مع عامل مقاومة 
مساوي ل 100. الطول الكىل الذي ميكن استخدامه والذي يتم تحديده 

بحساب أطوال أنابيب Ø 80 الخاصة بالشفط وترصيف عوادم االحرتاق، 

ميكن أن يصل كحد أقىص إىل املسافات املحددة يف الجدول التايل. يف حالة 

رضورة استخدام بعض الكامليات التشغيلية أو املكونات املختلطة )عىل 
سبيل املثال االنتقال من الفاصل Ø 80\80 إىل أنبوب متحد املركز(، 

ميكن حساب أقىص طول ممكن استخدامه عن طريق االستفادة من عامل 

املقاومة لكل مكّون أو باستخدام طوله املعادل. إجاميل عوامل املقاومة 

هذه ال يجب دامئاً أن يتخطى قيمة ال 100. 

مشاكل  لتجنب  واألدخنة.  العوادم  قنوات  داخل  الحرارة  درجات  •  فقدان 
حدوث تكثف لألدخنة يف أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق Ø 80، التكثف 

الرضوري  من  يصبح  الجدار،  بسبب  والعوادم  األدخنة  تربيد  عن  الناتج 

تقليل طول قناة ترصيف عوادم االحرتاق إىل مسافة 5 أمتار فقط )شكل 

1-25(. يف حالة رضورة استخدام مسافات تزيد عن مسافة ال5 أمتار، 
يجب استخدام أنابيب Ø 80 معزولة )أنظر الفصل الخاص مبجموعة 

الفاصل Ø 80\80 املعزولة(.

مالحظة هامة: أثناء تركيب األنابيب Ø 80، يجب القيام برتكيب حلقة ضم 

وربط مبرىس براغي كل مسافة 3 أمتار.
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Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-26). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. Вийняти 
плаский фланець, який знаходиться в отворі 
збоку від центрального (залежно від потреб) 
та замінити його фланцем (3), вставляючи вже 
присутній у котлі ущільнювач (2), та затягнути 
само нарізними гвинтами з наконечниками, які 
входять до комплекту постачання. Вставити 
заглушку (6) на коліно (5) з боку папа (гладкого), 
потім зчепити коліна (5) боком папа (гладким) 
в бік мама фланця (3). Надіти коліно (11) боком 
папа (гладким) на бік мама фланцю (4). Надіти 
до упору термінал забору повітря (7) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши кільцеві прокладки (8 та 9), які 
гарантують правильне встановлення між трубою 
та стіною, потім закріпіть заглушку (6) на 
обмежувачі (7). Надіти до упору трубу відведення 
(10) боком папа (гладким) на бік мама коліна (11), 
попередньо встановивши кільцеву прокладку (8), 
яка гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору концентричну трубу або 
концентричне коліно боком папа (гладким) 
в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Ізоляція комплекту термінала роздільника. На 
випадки проблем з конденсацією димових газів 
у трубопроводах відведення або на зовнішній 
поверхні труб забору повітря компанія Iммergas 
постачає на замовлення труби забору повітря та 
відведення газів з ізоляцією. Ізоляція необхідна 

на трубі відведення, через великі температурні 
втрати у димових газів під час їхнього 
проходження. Ізоляція може бути необхідною 
на трубі забору повітря, тому що повітря на вході 
(якщо дуже холодне) може знизити температуру 
зовнішньої поверхні труби так, що вона буде 
меншою за температуру оточуючого середовища. 
На малюнках (Мал. 1-27 та 1-28 ) наводяться 
приклади різного застосування труб з ізоляцією.

 Труби з ізоляцією складаються з внутрішньої 
концентричної труби Ø 80 та зовнішньої труби 
Ø 125 з повітряним прошарком. Через технічні 
обмеження (не дозволять габаритні розміри) 
неможливо розпочати з обома ізольованими 
колінами Ø 80. Модна розпочати коліном з 
ізоляцією, вибираючи трубопровід забору 
повітря або відведення газів. Якщо розпочати 
ізольованим коліном забору повітря, слід надіти 
його до упору на власний фланець відведення 
димових газів, при цьому на однакову висоту 
виставляються два виходи – забору повітря та 
відведення димових газів.

• Втрати температ ури в димових каналах 
ізольованих труб. Щоб запобігти проблемі 
у т в о р е н н я  кон де нс ат у  д и мов и х  г а з і в 
(внаслідок їх охолодження через стінку) у 
трубопроводах відведення Ø 80 з ізоляцією, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 12  метрами. На малюнку 
(Мал. 1-28) представлено типовий приклад 
ізоляції, трубопровід забору повітря має бути 
коротким, а трубопровід відведення димових 
газів – дуже довгим (більше 5  м). Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід забору повітря, 
щоб уникнути утворення конденсату вологого 
повітря в середовищі розташування котла, 
при контактуванні з трубою, охолоджуваною 
повітрям, яке надходить іззовні. Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід відведення, 
за винятком коліна на виході з подвійника, з 
метою зменшення теплових втрат у трубопроводі, 
унеможливлюючи конденсацію димових газів.

 Примітка:  під час монтажу ізольованих 
трубопроводів необхідно встановити на кожних 
2 метрах хомут для стиснення протоку, разом з 
накладкою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

При монтажі у приміщенні за конфігурацією 
типу B необхідно встановити спеціальний 
комплект для верхнього покриття разом з 
комплектом відведення димових газів, забору 
повітря відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлено котел, відведення димових газів - в 
одинарну димову трубу або безпосередньо назовні.
Котел в цієї конфігурації, згідно до інструкцій з 
монтажу у пар. 1.8, класифікується як тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в ед е н н я  д и мов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

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

При монтажі в приміщенні за конфігурацією типу 
B необхідно встановити спеціальний комплект 
для верхнього покриття, разом з комплектом для 
відведення димових газів.
Необхідне дотримання чинних технічних норм.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 1шт - Коліно 90° Ø 80 (5)
 1шт - Заглушка для труби (6)
 1шт - Термінал труби забору повітря 
   Ø 80 з ізоляцією (7)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (9)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоляцією (10)
 1шт - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (11)
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Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-26). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. Вийняти 
плаский фланець, який знаходиться в отворі 
збоку від центрального (залежно від потреб) 
та замінити його фланцем (3), вставляючи вже 
присутній у котлі ущільнювач (2), та затягнути 
само нарізними гвинтами з наконечниками, які 
входять до комплекту постачання. Вставити 
заглушку (6) на коліно (5) з боку папа (гладкого), 
потім зчепити коліна (5) боком папа (гладким) 
в бік мама фланця (3). Надіти коліно (11) боком 
папа (гладким) на бік мама фланцю (4). Надіти 
до упору термінал забору повітря (7) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши кільцеві прокладки (8 та 9), які 
гарантують правильне встановлення між трубою 
та стіною, потім закріпіть заглушку (6) на 
обмежувачі (7). Надіти до упору трубу відведення 
(10) боком папа (гладким) на бік мама коліна (11), 
попередньо встановивши кільцеву прокладку (8), 
яка гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору концентричну трубу або 
концентричне коліно боком папа (гладким) 
в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Ізоляція комплекту термінала роздільника. На 
випадки проблем з конденсацією димових газів 
у трубопроводах відведення або на зовнішній 
поверхні труб забору повітря компанія Iммergas 
постачає на замовлення труби забору повітря та 
відведення газів з ізоляцією. Ізоляція необхідна 

на трубі відведення, через великі температурні 
втрати у димових газів під час їхнього 
проходження. Ізоляція може бути необхідною 
на трубі забору повітря, тому що повітря на вході 
(якщо дуже холодне) може знизити температуру 
зовнішньої поверхні труби так, що вона буде 
меншою за температуру оточуючого середовища. 
На малюнках (Мал. 1-27 та 1-28 ) наводяться 
приклади різного застосування труб з ізоляцією.

 Труби з ізоляцією складаються з внутрішньої 
концентричної труби Ø 80 та зовнішньої труби 
Ø 125 з повітряним прошарком. Через технічні 
обмеження (не дозволять габаритні розміри) 
неможливо розпочати з обома ізольованими 
колінами Ø 80. Модна розпочати коліном з 
ізоляцією, вибираючи трубопровід забору 
повітря або відведення газів. Якщо розпочати 
ізольованим коліном забору повітря, слід надіти 
його до упору на власний фланець відведення 
димових газів, при цьому на однакову висоту 
виставляються два виходи – забору повітря та 
відведення димових газів.

• Втрати температ ури в димових каналах 
ізольованих труб. Щоб запобігти проблемі 
у т в о р е н н я  кон де нс ат у  д и мов и х  г а з і в 
(внаслідок їх охолодження через стінку) у 
трубопроводах відведення Ø 80 з ізоляцією, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 12  метрами. На малюнку 
(Мал. 1-28) представлено типовий приклад 
ізоляції, трубопровід забору повітря має бути 
коротким, а трубопровід відведення димових 
газів – дуже довгим (більше 5  м). Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід забору повітря, 
щоб уникнути утворення конденсату вологого 
повітря в середовищі розташування котла, 
при контактуванні з трубою, охолоджуваною 
повітрям, яке надходить іззовні. Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід відведення, 
за винятком коліна на виході з подвійника, з 
метою зменшення теплових втрат у трубопроводі, 
унеможливлюючи конденсацію димових газів.

 Примітка:  під час монтажу ізольованих 
трубопроводів необхідно встановити на кожних 
2 метрах хомут для стиснення протоку, разом з 
накладкою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

При монтажі у приміщенні за конфігурацією 
типу B необхідно встановити спеціальний 
комплект для верхнього покриття разом з 
комплектом відведення димових газів, забору 
повітря відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлено котел, відведення димових газів - в 
одинарну димову трубу або безпосередньо назовні.
Котел в цієї конфігурації, згідно до інструкцій з 
монтажу у пар. 1.8, класифікується як тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в ед е н н я  д и мов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

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

При монтажі в приміщенні за конфігурацією типу 
B необхідно встановити спеціальний комплект 
для верхнього покриття, разом з комплектом для 
відведення димових газів.
Необхідне дотримання чинних технічних норм.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 1шт - Коліно 90° Ø 80 (5)
 1шт - Заглушка для труби (6)
 1шт - Термінал труби забору повітря 
   Ø 80 з ізоляцією (7)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (9)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоляцією (10)
 1шт - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (11)
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Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-26). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. Вийняти 
плаский фланець, який знаходиться в отворі 
збоку від центрального (залежно від потреб) 
та замінити його фланцем (3), вставляючи вже 
присутній у котлі ущільнювач (2), та затягнути 
само нарізними гвинтами з наконечниками, які 
входять до комплекту постачання. Вставити 
заглушку (6) на коліно (5) з боку папа (гладкого), 
потім зчепити коліна (5) боком папа (гладким) 
в бік мама фланця (3). Надіти коліно (11) боком 
папа (гладким) на бік мама фланцю (4). Надіти 
до упору термінал забору повітря (7) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши кільцеві прокладки (8 та 9), які 
гарантують правильне встановлення між трубою 
та стіною, потім закріпіть заглушку (6) на 
обмежувачі (7). Надіти до упору трубу відведення 
(10) боком папа (гладким) на бік мама коліна (11), 
попередньо встановивши кільцеву прокладку (8), 
яка гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору концентричну трубу або 
концентричне коліно боком папа (гладким) 
в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Ізоляція комплекту термінала роздільника. На 
випадки проблем з конденсацією димових газів 
у трубопроводах відведення або на зовнішній 
поверхні труб забору повітря компанія Iммergas 
постачає на замовлення труби забору повітря та 
відведення газів з ізоляцією. Ізоляція необхідна 

на трубі відведення, через великі температурні 
втрати у димових газів під час їхнього 
проходження. Ізоляція може бути необхідною 
на трубі забору повітря, тому що повітря на вході 
(якщо дуже холодне) може знизити температуру 
зовнішньої поверхні труби так, що вона буде 
меншою за температуру оточуючого середовища. 
На малюнках (Мал. 1-27 та 1-28 ) наводяться 
приклади різного застосування труб з ізоляцією.

 Труби з ізоляцією складаються з внутрішньої 
концентричної труби Ø 80 та зовнішньої труби 
Ø 125 з повітряним прошарком. Через технічні 
обмеження (не дозволять габаритні розміри) 
неможливо розпочати з обома ізольованими 
колінами Ø 80. Модна розпочати коліном з 
ізоляцією, вибираючи трубопровід забору 
повітря або відведення газів. Якщо розпочати 
ізольованим коліном забору повітря, слід надіти 
його до упору на власний фланець відведення 
димових газів, при цьому на однакову висоту 
виставляються два виходи – забору повітря та 
відведення димових газів.

• Втрати температ ури в димових каналах 
ізольованих труб. Щоб запобігти проблемі 
у т в о р е н н я  кон де нс ат у  д и мов и х  г а з і в 
(внаслідок їх охолодження через стінку) у 
трубопроводах відведення Ø 80 з ізоляцією, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 12  метрами. На малюнку 
(Мал. 1-28) представлено типовий приклад 
ізоляції, трубопровід забору повітря має бути 
коротким, а трубопровід відведення димових 
газів – дуже довгим (більше 5  м). Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід забору повітря, 
щоб уникнути утворення конденсату вологого 
повітря в середовищі розташування котла, 
при контактуванні з трубою, охолоджуваною 
повітрям, яке надходить іззовні. Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід відведення, 
за винятком коліна на виході з подвійника, з 
метою зменшення теплових втрат у трубопроводі, 
унеможливлюючи конденсацію димових газів.

 Примітка:  під час монтажу ізольованих 
трубопроводів необхідно встановити на кожних 
2 метрах хомут для стиснення протоку, разом з 
накладкою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

При монтажі у приміщенні за конфігурацією 
типу B необхідно встановити спеціальний 
комплект для верхнього покриття разом з 
комплектом відведення димових газів, забору 
повітря відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлено котел, відведення димових газів - в 
одинарну димову трубу або безпосередньо назовні.
Котел в цієї конфігурації, згідно до інструкцій з 
монтажу у пар. 1.8, класифікується як тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в ед е н н я  д и мов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

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

При монтажі в приміщенні за конфігурацією типу 
B необхідно встановити спеціальний комплект 
для верхнього покриття, разом з комплектом для 
відведення димових газів.
Необхідне дотримання чинних технічних норм.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 1шт - Коліно 90° Ø 80 (5)
 1шт - Заглушка для труби (6)
 1шт - Термінал труби забору повітря 
   Ø 80 з ізоляцією (7)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (9)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоляцією (10)
 1шт - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (11)
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Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-26). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. Вийняти 
плаский фланець, який знаходиться в отворі 
збоку від центрального (залежно від потреб) 
та замінити його фланцем (3), вставляючи вже 
присутній у котлі ущільнювач (2), та затягнути 
само нарізними гвинтами з наконечниками, які 
входять до комплекту постачання. Вставити 
заглушку (6) на коліно (5) з боку папа (гладкого), 
потім зчепити коліна (5) боком папа (гладким) 
в бік мама фланця (3). Надіти коліно (11) боком 
папа (гладким) на бік мама фланцю (4). Надіти 
до упору термінал забору повітря (7) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши кільцеві прокладки (8 та 9), які 
гарантують правильне встановлення між трубою 
та стіною, потім закріпіть заглушку (6) на 
обмежувачі (7). Надіти до упору трубу відведення 
(10) боком папа (гладким) на бік мама коліна (11), 
попередньо встановивши кільцеву прокладку (8), 
яка гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору концентричну трубу або 
концентричне коліно боком папа (гладким) 
в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Ізоляція комплекту термінала роздільника. На 
випадки проблем з конденсацією димових газів 
у трубопроводах відведення або на зовнішній 
поверхні труб забору повітря компанія Iммergas 
постачає на замовлення труби забору повітря та 
відведення газів з ізоляцією. Ізоляція необхідна 

на трубі відведення, через великі температурні 
втрати у димових газів під час їхнього 
проходження. Ізоляція може бути необхідною 
на трубі забору повітря, тому що повітря на вході 
(якщо дуже холодне) може знизити температуру 
зовнішньої поверхні труби так, що вона буде 
меншою за температуру оточуючого середовища. 
На малюнках (Мал. 1-27 та 1-28 ) наводяться 
приклади різного застосування труб з ізоляцією.

 Труби з ізоляцією складаються з внутрішньої 
концентричної труби Ø 80 та зовнішньої труби 
Ø 125 з повітряним прошарком. Через технічні 
обмеження (не дозволять габаритні розміри) 
неможливо розпочати з обома ізольованими 
колінами Ø 80. Модна розпочати коліном з 
ізоляцією, вибираючи трубопровід забору 
повітря або відведення газів. Якщо розпочати 
ізольованим коліном забору повітря, слід надіти 
його до упору на власний фланець відведення 
димових газів, при цьому на однакову висоту 
виставляються два виходи – забору повітря та 
відведення димових газів.

• Втрати температ ури в димових каналах 
ізольованих труб. Щоб запобігти проблемі 
у т в о р е н н я  кон де нс ат у  д и мов и х  г а з і в 
(внаслідок їх охолодження через стінку) у 
трубопроводах відведення Ø 80 з ізоляцією, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 12  метрами. На малюнку 
(Мал. 1-28) представлено типовий приклад 
ізоляції, трубопровід забору повітря має бути 
коротким, а трубопровід відведення димових 
газів – дуже довгим (більше 5  м). Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід забору повітря, 
щоб уникнути утворення конденсату вологого 
повітря в середовищі розташування котла, 
при контактуванні з трубою, охолоджуваною 
повітрям, яке надходить іззовні. Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід відведення, 
за винятком коліна на виході з подвійника, з 
метою зменшення теплових втрат у трубопроводі, 
унеможливлюючи конденсацію димових газів.

 Примітка:  під час монтажу ізольованих 
трубопроводів необхідно встановити на кожних 
2 метрах хомут для стиснення протоку, разом з 
накладкою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

При монтажі у приміщенні за конфігурацією 
типу B необхідно встановити спеціальний 
комплект для верхнього покриття разом з 
комплектом відведення димових газів, забору 
повітря відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлено котел, відведення димових газів - в 
одинарну димову трубу або безпосередньо назовні.
Котел в цієї конфігурації, згідно до інструкцій з 
монтажу у пар. 1.8, класифікується як тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в ед е н н я  д и мов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

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

При монтажі в приміщенні за конфігурацією типу 
B необхідно встановити спеціальний комплект 
для верхнього покриття, разом з комплектом для 
відведення димових газів.
Необхідне дотримання чинних технічних норм.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 1шт - Коліно 90° Ø 80 (5)
 1шт - Заглушка для труби (6)
 1шт - Термінал труби забору повітря 
   Ø 80 з ізоляцією (7)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (9)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоляцією (10)
 1шт - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (11)
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Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-26). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. Вийняти 
плаский фланець, який знаходиться в отворі 
збоку від центрального (залежно від потреб) 
та замінити його фланцем (3), вставляючи вже 
присутній у котлі ущільнювач (2), та затягнути 
само нарізними гвинтами з наконечниками, які 
входять до комплекту постачання. Вставити 
заглушку (6) на коліно (5) з боку папа (гладкого), 
потім зчепити коліна (5) боком папа (гладким) 
в бік мама фланця (3). Надіти коліно (11) боком 
папа (гладким) на бік мама фланцю (4). Надіти 
до упору термінал забору повітря (7) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши кільцеві прокладки (8 та 9), які 
гарантують правильне встановлення між трубою 
та стіною, потім закріпіть заглушку (6) на 
обмежувачі (7). Надіти до упору трубу відведення 
(10) боком папа (гладким) на бік мама коліна (11), 
попередньо встановивши кільцеву прокладку (8), 
яка гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору концентричну трубу або 
концентричне коліно боком папа (гладким) 
в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Ізоляція комплекту термінала роздільника. На 
випадки проблем з конденсацією димових газів 
у трубопроводах відведення або на зовнішній 
поверхні труб забору повітря компанія Iммergas 
постачає на замовлення труби забору повітря та 
відведення газів з ізоляцією. Ізоляція необхідна 

на трубі відведення, через великі температурні 
втрати у димових газів під час їхнього 
проходження. Ізоляція може бути необхідною 
на трубі забору повітря, тому що повітря на вході 
(якщо дуже холодне) може знизити температуру 
зовнішньої поверхні труби так, що вона буде 
меншою за температуру оточуючого середовища. 
На малюнках (Мал. 1-27 та 1-28 ) наводяться 
приклади різного застосування труб з ізоляцією.

 Труби з ізоляцією складаються з внутрішньої 
концентричної труби Ø 80 та зовнішньої труби 
Ø 125 з повітряним прошарком. Через технічні 
обмеження (не дозволять габаритні розміри) 
неможливо розпочати з обома ізольованими 
колінами Ø 80. Модна розпочати коліном з 
ізоляцією, вибираючи трубопровід забору 
повітря або відведення газів. Якщо розпочати 
ізольованим коліном забору повітря, слід надіти 
його до упору на власний фланець відведення 
димових газів, при цьому на однакову висоту 
виставляються два виходи – забору повітря та 
відведення димових газів.

• Втрати температ ури в димових каналах 
ізольованих труб. Щоб запобігти проблемі 
у т в о р е н н я  кон де нс ат у  д и мов и х  г а з і в 
(внаслідок їх охолодження через стінку) у 
трубопроводах відведення Ø 80 з ізоляцією, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 12  метрами. На малюнку 
(Мал. 1-28) представлено типовий приклад 
ізоляції, трубопровід забору повітря має бути 
коротким, а трубопровід відведення димових 
газів – дуже довгим (більше 5  м). Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід забору повітря, 
щоб уникнути утворення конденсату вологого 
повітря в середовищі розташування котла, 
при контактуванні з трубою, охолоджуваною 
повітрям, яке надходить іззовні. Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід відведення, 
за винятком коліна на виході з подвійника, з 
метою зменшення теплових втрат у трубопроводі, 
унеможливлюючи конденсацію димових газів.

 Примітка:  під час монтажу ізольованих 
трубопроводів необхідно встановити на кожних 
2 метрах хомут для стиснення протоку, разом з 
накладкою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

При монтажі у приміщенні за конфігурацією 
типу B необхідно встановити спеціальний 
комплект для верхнього покриття разом з 
комплектом відведення димових газів, забору 
повітря відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлено котел, відведення димових газів - в 
одинарну димову трубу або безпосередньо назовні.
Котел в цієї конфігурації, згідно до інструкцій з 
монтажу у пар. 1.8, класифікується як тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в ед е н н я  д и мов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

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

При монтажі в приміщенні за конфігурацією типу 
B необхідно встановити спеціальний комплект 
для верхнього покриття, разом з комплектом для 
відведення димових газів.
Необхідне дотримання чинних технічних норм.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 1шт - Коліно 90° Ø 80 (5)
 1шт - Заглушка для труби (6)
 1шт - Термінал труби забору повітря 
   Ø 80 з ізоляцією (7)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (9)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоляцією (10)
 1шт - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (11)
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Комплект роздільник Ø 80/80 з ізоляцією. 
Монтаж комплекту (Мал. 1-26). встановити 
фланець (4) на центральний отвір котла, 
вставляючи ущільнювач (1) та затягуючи 
гвинтами з шестикутовою голівкою та плоским 
наконечником, які входять до комплекту. Вийняти 
плаский фланець, який знаходиться в отворі 
збоку від центрального (залежно від потреб) 
та замінити його фланцем (3), вставляючи вже 
присутній у котлі ущільнювач (2), та затягнути 
само нарізними гвинтами з наконечниками, які 
входять до комплекту постачання. Вставити 
заглушку (6) на коліно (5) з боку папа (гладкого), 
потім зчепити коліна (5) боком папа (гладким) 
в бік мама фланця (3). Надіти коліно (11) боком 
папа (гладким) на бік мама фланцю (4). Надіти 
до упору термінал забору повітря (7) боком папа 
(гладким) на бік мама коліна (5), попередньо 
встановивши кільцеві прокладки (8 та 9), які 
гарантують правильне встановлення між трубою 
та стіною, потім закріпіть заглушку (6) на 
обмежувачі (7). Надіти до упору трубу відведення 
(10) боком папа (гладким) на бік мама коліна (11), 
попередньо встановивши кільцеву прокладку (8), 
яка гарантуватиме правильне встановлення між 
трубою та димарем.

• Стикування шляхом зачеплення подовжувачів 
труб та колін. Щоб встановити подовжувачі 
шляхом зчеплення з іншими елементами 
системи відведення, слід виконати такі дії: 
вставити до упору концентричну трубу або 
концентричне коліно боком папа (гладким) 
в бік мама (з ущільнювачем з краями) 
попередньо встановленого елементу, у цей 
засіб забезпечується правильні щільність та 
стикування елементів.

• Ізоляція комплекту термінала роздільника. На 
випадки проблем з конденсацією димових газів 
у трубопроводах відведення або на зовнішній 
поверхні труб забору повітря компанія Iммergas 
постачає на замовлення труби забору повітря та 
відведення газів з ізоляцією. Ізоляція необхідна 

на трубі відведення, через великі температурні 
втрати у димових газів під час їхнього 
проходження. Ізоляція може бути необхідною 
на трубі забору повітря, тому що повітря на вході 
(якщо дуже холодне) може знизити температуру 
зовнішньої поверхні труби так, що вона буде 
меншою за температуру оточуючого середовища. 
На малюнках (Мал. 1-27 та 1-28 ) наводяться 
приклади різного застосування труб з ізоляцією.

 Труби з ізоляцією складаються з внутрішньої 
концентричної труби Ø 80 та зовнішньої труби 
Ø 125 з повітряним прошарком. Через технічні 
обмеження (не дозволять габаритні розміри) 
неможливо розпочати з обома ізольованими 
колінами Ø 80. Модна розпочати коліном з 
ізоляцією, вибираючи трубопровід забору 
повітря або відведення газів. Якщо розпочати 
ізольованим коліном забору повітря, слід надіти 
його до упору на власний фланець відведення 
димових газів, при цьому на однакову висоту 
виставляються два виходи – забору повітря та 
відведення димових газів.

• Втрати температ ури в димових каналах 
ізольованих труб. Щоб запобігти проблемі 
у т в о р е н н я  кон де нс ат у  д и мов и х  г а з і в 
(внаслідок їх охолодження через стінку) у 
трубопроводах відведення Ø 80 з ізоляцією, 
необхідно обмежити довжину трубопроводу 
відведення лише 12  метрами. На малюнку 
(Мал. 1-28) представлено типовий приклад 
ізоляції, трубопровід забору повітря має бути 
коротким, а трубопровід відведення димових 
газів – дуже довгим (більше 5  м). Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід забору повітря, 
щоб уникнути утворення конденсату вологого 
повітря в середовищі розташування котла, 
при контактуванні з трубою, охолоджуваною 
повітрям, яке надходить іззовні. Ізоляцією 
забезпечується увесь трубопровід відведення, 
за винятком коліна на виході з подвійника, з 
метою зменшення теплових втрат у трубопроводі, 
унеможливлюючи конденсацію димових газів.

 Примітка:  під час монтажу ізольованих 
трубопроводів необхідно встановити на кожних 
2 метрах хомут для стиснення протоку, разом з 
накладкою.

• Конфігурація типу B з відкритою камерою та 
примусовою тягою.

При монтажі у приміщенні за конфігурацією 
типу B необхідно встановити спеціальний 
комплект для верхнього покриття разом з 
комплектом відведення димових газів, забору 
повітря відбувається безпосередньо з приміщення, 
де встановлено котел, відведення димових газів - в 
одинарну димову трубу або безпосередньо назовні.
Котел в цієї конфігурації, згідно до інструкцій з 
монтажу у пар. 1.8, класифікується як тип B.
У цій конфігурації:
- забір повітря відбувається безпосередньо з 

приміщення, де встановлений агрегат, який 
має встановлюватися та працювати тільки у 
приміщеннях з постійним вентилюванням;

- т р у б а  в і д в ед е н н я  д и мов и х  г а з і в  м а є 
під’єднуватися до власного одинарного димаря 
або у канал безпосереднього викиду в атмосферу.

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

При монтажі в приміщенні за конфігурацією типу 
B необхідно встановити спеціальний комплект 
для верхнього покриття, разом з комплектом для 
відведення димових газів.
Необхідне дотримання чинних технічних норм.

Комплект містить:
 1шт - Ущільнювач на трубі відведення (1)
 1шт - Ущільнювач фланця (2)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби забору повітря (3)
 1шт - Фланець мама (з зовнішньою різьбою) 
   труби відведення газів (4)
 1шт - Коліно 90° Ø 80 (5)
 1шт - Заглушка для труби (6)
 1шт - Термінал труби забору повітря 
   Ø 80 з ізоляцією (7)
 2шт - Внутрішні кільцеві прокладки (8)
 1шт - Зовнішню кільцеву прокладку (9)
 1шт - Труба для відведення газів Ø 80 з ізоляцією (10)
 1шт - Коліно 90° концентричне Ø 80/125 (11)
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Ø 80/80 Termik yalıtımlı ayırıcı set. Setin 
montajı (Şek. 1-26): Flanşı (4) kombinin merkezi 
deliğine contayıda (1) araya sokarak yerleştiriniz 
ve setin ambalajda sunulan altıgen kafalı ve 
yassı uçlu vidalar ile sıkıştırınız. 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. Tapayı (6) erkek 
tarafından (düz) dirseğe takınız ve itiniz, bunu 
müteakiben köşelerin (5) erkek tarafları (düz) 
flanşın dişi tarafına (3) gelecek şekilde takınız. 
Köşeyi (11) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (4) takınız. Aspirasyon terminalini (7) 
erkek tarafından (düz) dirseğin (5) dişi tarafına 
tam oturacak şekilde geçirirken boru ile duvarın 
tam birleşmesini sağlayacak olan pulları (8 ve 9) 
takmış olduğunuzdan emin olun, bunu mütea-
kiben de kapama tapasını (6) terminale (7) sa-
bitleyin. Tahliye borusunu (10) erkek tarafından 
(düz) dirseğin (11) dişi tarafına çarpıştırarak 
takarken boru ile baca arasında tam bağlantıyı 
sağlayacak gerekli pulu (8) da yerleştirdiğinizden 
emin olun.

• Uzatma boruları ve dirsek bağlantı contaları.
Duman bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin erkek 
tarafını (düz), daha önce döşenmiş aksamın 
dişi (dudaklı contalı) tarafında çarpıştırarak 
yerleştirin, bu şekilde aksamların bağlantı ve 
tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

• Ayırıcı  terminal kit i  termik yalıt ımı. 
Tahliye kanallarının içinde veya aspirasyon 
borularının dış yüzeyinde duman konden-
sasyon sorunlarının olması halinde Immergas, 
talep üzerine termik yalıtımlı aspirasyon ve 
tahliye hortumlarını sunmaktadır. Dumanların 
güzergahları üzerinde aşırı ısı kaybetmeleri 

halinde, tahliye hortumu üzerinde termik 
yalıtıma gereksinim doğabilir. İçeri giren hava 
(eğer çok soğuk ise), borunun dış yüzeyini 
bulunduğu ortamın ısısından daha düşük bir 
seviyeye indirerek üzerinde çiğ oluşumuna se-
bep oluyorsa termik yalıtım yapılması gerekir. 
Şekillerde (Şek. 1-27 ve 1-28) farklı izole boru 
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 
yalıtımlı olarak başlanması teknik açıdan 
mümkün olamamaktadır. Ancak, bir tahliye 
veya aspirasyon kanalı seçmek suretiyle termik 
yalıtımlı dirsek ile başlamak mümkündür. Ter-
mik yalıtımlı aspirasyon dirseği ile başlanması 
halinde kendi flanşı üzerinde çarpıştırarak 
duman püskürtme flanşı ile birleştirilmesi su-
retiyle hava aspirasyon ve duman tahliye çıkış 
uzunlukları aynı seviyeye getirilirler.

• Termik yalıtımlı duman kanallarında ısı 
kaybı. Ø 80 tahliye kanalındaki yüzeyler-
den soğumaya bağlı duman kondensasyon 
sorunlarını önlemek için tahliye kanalının 
boyunu 12 metre ile sınırlandırmak gerekli-
dir. Şekilde (Şek. 1-28) tipik yalıtım örneği 
gösterilmektedir, kısa aspirasyon kanalı ve 
çok uzun tahliye kanalı (5 metreden fazla). 
Dışarıdan giren hava ile soğuyan boru ile 
temastaki kombinin bulunduğu ortamın 
nemli hava yoğunlaşmasını önlemek için tüm 
aspirasyon kanalı termik yalıtımlıdır. Çataldan 
çıkış dirseği hariç tümüyle izole edilmiş tahliye 
kanalı, bunun amacı kanaldaki ısı kaybının 
asgariye indirilmesi ve bu suretle duman kon-
densasyonunun oluşmasının önlenmesidir.

 Not: İzolasyonlu boruların montajı esnasında, 
her 2 metrede bir dübellemek suretiyle tutucu 
kelepçe kullanılması gerekmektedir.

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi kon-
figürasyon.

B tipi konfigürasyonda iç mekana yapılan mon-
tajlarda duman tahliye seti ile birlikte üst kapak 
setinin takılması zaruridir, hava aspirasyonu 
doğrudan kombinin monte edilmiş olduğu 
mekandan yapılır ve duman tahliyesi ise baca 
vasıtasıyla veyahut da doğrudan dışarıya yapılır.
Belirtilen montaj talimatlarına uyulması ile bu 
konfigürasyonda belirtilen kombi cihazı par. 
1.8’de B tipi olarak sınıflandırılmıştır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava aspirasyonu direkt olarak cihazın monte 

edildiği yerden yapılır, cihaz yalnızca sürekli 
havalandırılan yerlere monte edilmeli ve 
çalıştırılmalıdır;

- duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı ya da 
direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

- B” tipi açık hazneli kombi cihazlarının, sağlıklı 
çalışmasını olumsuz etkileyebilecek buhar 
yayıcı veyahut da uçucu maddelerin (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 endüstriyel faaliyet-
lerin yürütüldüğü mekanlara monte edilmeme-
si gerekmektedir.

B tipi konfigürasyonda iç mekana yapılan mon-
tajlarda duman tahliye seti ile birlikte üst kapak 
setinin takılması zaruridir.
Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş tutma contası (2)
 N°1 - Dişi aspirasyon flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°1 - Köşe 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Boru kapama tıpası (6)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı aspirasyon  

terminali (7)
 N°2 - İç pullar (8)
 N°1 - Dış pul (9)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı tahliye borusu (10)
 N°1 - Köşe 90° eşeksenli Ø 80/125 (11)
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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 - Codo 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Tapa para cierre de tubo (6)
 N°1 - Terminal de aspiración Ø 80 aislado (7)
 N°2 - Anillas internas (8)
 N°1 - Anilla externa (9)
 N°1 - Tubo de descarga Ø 80 aislado (10)
 N°1 - Codo 90° concéntrico Ø 80/125 (11)

Kit separador Ø 80/80 aislado. Montaje kit 
(Fig. 1-26): Coloque el collarín (4) en el agujero 
central de la caldera, interponiendo la junta 
(1) y apretando la unión con los tornillos de 
cabeza hexagonal y punta plana presentes en 
el kit. 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 (6) por el lado macho (liso) del codo (5), 
después monte los codos (5) acoplando su lado 
macho (liso) con el lado hembra del collarín (3). 
Monte el codo (11) acoplando su lado macho 
(liso) con el lado hembra del collarín (4). Monte 
el terminal de aspiración (7) acoplando su lado 
macho (liso), con el lado hembra del codo (5) 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse primero 
de introducir las anillas (8 y 9) que asegurarán 
el correcto montaje entre el tubo y la pared, de-
spués fije la tapa para cierre (6) al terminal (7). 
Monte el tubo de descarga (10) acoplando su lado 
macho (liso) con el lado hembra del codo (11), 
apretándolo hasta el fondo, sin olvidarse de in-
troducir primero la anilla (8), que asegurará que 
el montaje entre tubo y conducto de evacuación 
de humos sea correcto.

• Acoplamiento entre tubos alargadores y codos. 
Para montar alargadores de acoplamiento en 
otros elementos de la toma de aire/evacuación 
de humos, es necesario actuar de la siguiente 
manera: Monte el tubo concéntrico o el codo 
concéntrico acoplando su lado macho (liso) 
con el lado hembra (con juntas de labio) del 
elemento previamente instalado hasta el fondo, 
de esta forma se obtiene la estanqueidad y la 
unión de los elementos correctamente.

• 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. 1-27 y 1-28) 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 aislados. Para evitar problemas de con-
densación de humos en el conducto de descarga 
Ø 80 con aislamiento debidos a enfriamiento 
a través de las paredes, es necesario limitar 
la longitud del tubo de descarga a 12 metros. 
En la figura (Fig. 1-28) 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 

desdoblador, para reducir así las dispersiones 
de calor del conducto, evitando así la formación 
de condensación de humos.

 Nota: durante la instalación de los conductos 
aislados es necesario montar, cada 2 metros, 
una abrazadera con tacos.

• Configuración tipo B con cámara abierta y 
tiro forzado.

En la instalación en interiores, con configuración 
de tipo B, es obligatorio montar el kit de cober-
tura superior junto al kit de descarga de humos, 
el aire se aspira directamente del ambiente en 
el cual ha sido instalada la caldera y la descarga 
de humos se efectúa mediante cada chimenea o 
directamente al exterior.
La caldera en esta configuración, siguiendo las 
instrucciones de montaje del apartado 1.8 está 
clasificada como tipo B.
Con esta configuración:
- El aire se aspira directamente del ambiente 

en el que está instalado el aparato, el cual se 
debe instalar y debe funcionar sólo en locales 
ventilados permanentemente.

- La descarga de los humos se debe conectar a 
una chimenea individual o canalizar directa-
mente hacia el exterior.

- 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 a su funcionamien-
to.

En la instalación en interiores, con configuración 
de tipo B, es obligatorio montar el correspon-
diente kit de cobertura superior junto al kit de 
descarga de humos.
Por lo tanto se deben respetar las normas técnicas 
en vigor.
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Изолированный комплект сепаратора Ø 80/80. 
Установка комплекта (Илл. 1-26): установить 
фланец (4) на центральном отверстии бойлера, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами с 
шестиугольной шляпкой и плоским наконечником, 
входящими в комплект. Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно центрального 
(по необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, 
входящими в оснащение. Установить и провести 
заглушку (6) на изгиб (5) с гладкой стороны 
(«папа»), затем закрепить изгибы (5) с гладкой 
стороной («папа») в горловину фланца (3). 
Подсоединить изгиб (11) гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») фланца (4). 
Установить вывод всасывания (7) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину изгиба (5) до упора, 
убедиться, что установлены шайбы (8 и 9), которые 
обеспечивают правильную установку между 
трубой и стеной, затем закрепить заглушку (6) на 
выходе (7). Подсоединить выхлопную трубу (10) с 
гладкой стороны («папа»), в горловину изгиба (11) 
до упора, убедиться, что уже установлена шайба 
(8), которая обеспечивает правильную установку 
между трубой и дымоходом.

• Соединение сцеплением труб насадок и колен. 
Для установки насадок методом сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
необходимо произвести следующие операции: 
подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с гладкой стороны 
(«папа») в горловину («мама») (с уплотнителем 
кромкой) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Изолирование комплекта сепаратора. При 
наличии проблем конденсации выхлопных 
газов на канала дымоудаления или на внешней 
поверхности труб всасывания, Immergas по 
заказу предоставляет изолированные трубы 

всасывания и дымоудаления. Изолирование 
может быть необходимым на выхлопной трубе, 
по причине большой потери температуры 
дыма во время прохождения. Изолирование 
может быть необходимым на выхлопной трубе, 
так как входящий воздух (если достаточно 
холодный) может понизить температуры 
внешний поверхности трубы до точки росы 
воздуха помещения, в которой находиться. На 
иллюстрациях (Илл.  1-27 и 1-28) приведены 
различные применения изолированных труб.

 И з о л и р о в а н н ы е  т р у б ы  с о с т о я т  и з 
концентрической тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и с внешним диаметром 125 с 
воздушной прослойкой. Технически невозможно 
установить у изолированных колена Ø 80, так 
как этого не позволяют габаритные размеры. 
Возможна установка одного изолированного 
колена, выбирая канал всасывания или 
дымоудаления. Если изолированно колено 
всасывания, необходимо 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 изолированной выхлопной 
трубе Ø 80, вызванное охлаждением через 
с тенки,  необходимо ограничить длину 
нормальной выхлопной трубы до 12 метров. На 
иллюстрации (Илл. 1-28) 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 находиться бойлер, 
соприкасаясь с охлаждённой трубой, воздуха, 
поступающего снаружи. Изолирован весь 
канал дымоудаления, за исключением колена 
на выходе с раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла канала, избегая, таким образом, 
формирования конденсата дымов.

 Примечание: во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 2 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и с 
форсированной вытяжкой.

При установке во внутреннее помещение в 
конфигурации В, необходимо устанавливать 
специальный комплект верхнего защитного 
кожуха вместе с комплектом дымоудаления, 
в с а с ы в а н и я  в о з д у х а  п р о и з в о д и т ь с я 
непосредственно с помещения, в котором 
установлен бойлер и дымоудаление отдельным 
камином непосредственно наружу.
Бойлер настоящей конфигурации, следуя 
инструкциям по монтажу, приведённым в параг. 
1.8 классифицирован как тип B.
С настоящей конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен, и работать, только в постоянно 
проветриваемых помещениях;

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно во 
внешнюю атмосферу.

- бойлеры с открытой камерой типа B не должны 
быть установлены в помещениях, где происходит 
коммерческая, ремесленная 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 компонентам аппарата и 
подвергнуть опасности его работу.

При установке во внутреннее помещение в 
конфигурации типа В, необходимо устанавливать 
специальный комплект верхнего кожуха со 
специальным комплектом дымоудаления.
Должны быть  с о блюдены дейс тву ющие 
технические нормы.

В комплект входят:
 1 - Выводной сальник (1)
 1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 1 - Изгиб 90° Ø 80 (5)
 1 - Заглушка трубы (6)
 1 - Изолированный вывод всасывания Ø 80 (7)
 2 - Внутренние шайбы (8)
 1 - Внутренняя шайба (9)
 1 - Изолированная выхлопная труба Ø 80 (10)
 1 - Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 (11)
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Изолированный комплект сепаратора Ø 80/80. 
Установка комплекта (Илл. 1-26): установить 
фланец (4) на центральном отверстии бойлера, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами с 
шестиугольной шляпкой и плоским наконечником, 
входящими в комплект. Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно центрального 
(по необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, 
входящими в оснащение. Установить и провести 
заглушку (6) на изгиб (5) с гладкой стороны 
(«папа»), затем закрепить изгибы (5) с гладкой 
стороной («папа») в горловину фланца (3). 
Подсоединить изгиб (11) гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») фланца (4). 
Установить вывод всасывания (7) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину изгиба (5) до упора, 
убедиться, что установлены шайбы (8 и 9), которые 
обеспечивают правильную установку между 
трубой и стеной, затем закрепить заглушку (6) на 
выходе (7). Подсоединить выхлопную трубу (10) с 
гладкой стороны («папа»), в горловину изгиба (11) 
до упора, убедиться, что уже установлена шайба 
(8), которая обеспечивает правильную установку 
между трубой и дымоходом.

• Соединение сцеплением труб насадок и колен. 
Для установки насадок методом сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
необходимо произвести следующие операции: 
подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с гладкой стороны 
(«папа») в горловину («мама») (с уплотнителем 
кромкой) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Изолирование комплекта сепаратора. При 
наличии проблем конденсации выхлопных 
газов на канала дымоудаления или на внешней 
поверхности труб всасывания, Immergas по 
заказу предоставляет изолированные трубы 

всасывания и дымоудаления. Изолирование 
может быть необходимым на выхлопной трубе, 
по причине большой потери температуры 
дыма во время прохождения. Изолирование 
может быть необходимым на выхлопной трубе, 
так как входящий воздух (если достаточно 
холодный) может понизить температуры 
внешний поверхности трубы до точки росы 
воздуха помещения, в которой находиться. На 
иллюстрациях (Илл.  1-27 и 1-28) приведены 
различные применения изолированных труб.

 И з о л и р о в а н н ы е  т р у б ы  с о с т о я т  и з 
концентрической тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и с внешним диаметром 125 с 
воздушной прослойкой. Технически невозможно 
установить у изолированных колена Ø 80, так 
как этого не позволяют габаритные размеры. 
Возможна установка одного изолированного 
колена, выбирая канал всасывания или 
дымоудаления. Если изолированно колено 
всасывания, необходимо 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 изолированной выхлопной 
трубе Ø 80, вызванное охлаждением через 
с тенки,  необходимо ограничить длину 
нормальной выхлопной трубы до 12 метров. На 
иллюстрации (Илл. 1-28) 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 находиться бойлер, 
соприкасаясь с охлаждённой трубой, воздуха, 
поступающего снаружи. Изолирован весь 
канал дымоудаления, за исключением колена 
на выходе с раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла канала, избегая, таким образом, 
формирования конденсата дымов.

 Примечание: во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 2 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и с 
форсированной вытяжкой.

При установке во внутреннее помещение в 
конфигурации В, необходимо устанавливать 
специальный комплект верхнего защитного 
кожуха вместе с комплектом дымоудаления, 
в с а с ы в а н и я  в о з д у х а  п р о и з в о д и т ь с я 
непосредственно с помещения, в котором 
установлен бойлер и дымоудаление отдельным 
камином непосредственно наружу.
Бойлер настоящей конфигурации, следуя 
инструкциям по монтажу, приведённым в параг. 
1.8 классифицирован как тип B.
С настоящей конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен, и работать, только в постоянно 
проветриваемых помещениях;

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно во 
внешнюю атмосферу.

- бойлеры с открытой камерой типа B не должны 
быть установлены в помещениях, где происходит 
коммерческая, ремесленная 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 компонентам аппарата и 
подвергнуть опасности его работу.

При установке во внутреннее помещение в 
конфигурации типа В, необходимо устанавливать 
специальный комплект верхнего кожуха со 
специальным комплектом дымоудаления.
Должны быть  с о блюдены дейс тву ющие 
технические нормы.

В комплект входят:
 1 - Выводной сальник (1)
 1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 1 - Изгиб 90° Ø 80 (5)
 1 - Заглушка трубы (6)
 1 - Изолированный вывод всасывания Ø 80 (7)
 2 - Внутренние шайбы (8)
 1 - Внутренняя шайба (9)
 1 - Изолированная выхлопная труба Ø 80 (10)
 1 - Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 (11)
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Изолированный комплект сепаратора Ø 80/80. 
Установка комплекта (Илл. 1-26): установить 
фланец (4) на центральном отверстии бойлера, 
вставляя сальник (1) и завинтить болтами с 
шестиугольной шляпкой и плоским наконечником, 
входящими в комплект. Снять плоский фланец с 
бокового отверстия относительно центрального 
(по необходимости) и заменить его на фланец (3) 
устанавливая сальник (2) уже установленный на 
бойлере и закрутить саморежущими винтами, 
входящими в оснащение. Установить и провести 
заглушку (6) на изгиб (5) с гладкой стороны 
(«папа»), затем закрепить изгибы (5) с гладкой 
стороной («папа») в горловину фланца (3). 
Подсоединить изгиб (11) гладкой стороной 
(«папа») в горловину («мама») фланца (4). 
Установить вывод всасывания (7) с гладкой 
стороны («папа»), в горловину изгиба (5) до упора, 
убедиться, что установлены шайбы (8 и 9), которые 
обеспечивают правильную установку между 
трубой и стеной, затем закрепить заглушку (6) на 
выходе (7). Подсоединить выхлопную трубу (10) с 
гладкой стороны («папа»), в горловину изгиба (11) 
до упора, убедиться, что уже установлена шайба 
(8), которая обеспечивает правильную установку 
между трубой и дымоходом.

• Соединение сцеплением труб насадок и колен. 
Для установки насадок методом сцепления 
на другие элементы выхлопной системы, 
необходимо произвести следующие операции: 
подсоединить концентрическую трубу или 
концентрическое колено с гладкой стороны 
(«папа») в горловину («мама») (с уплотнителем 
кромкой) на предварительно установленный 
элемент до упора, при этом достигается 
соединение элементов, входящих в состав 
комплекта, и необходимое уплотнение.

• Изолирование комплекта сепаратора. При 
наличии проблем конденсации выхлопных 
газов на канала дымоудаления или на внешней 
поверхности труб всасывания, Immergas по 
заказу предоставляет изолированные трубы 

всасывания и дымоудаления. Изолирование 
может быть необходимым на выхлопной трубе, 
по причине большой потери температуры 
дыма во время прохождения. Изолирование 
может быть необходимым на выхлопной трубе, 
так как входящий воздух (если достаточно 
холодный) может понизить температуры 
внешний поверхности трубы до точки росы 
воздуха помещения, в которой находиться. На 
иллюстрациях (Илл.  1-27 и 1-28) приведены 
различные применения изолированных труб.

 И з о л и р о в а н н ы е  т р у б ы  с о с т о я т  и з 
концентрической тру бы с вну тренним 
диаметром 80 и с внешним диаметром 125 с 
воздушной прослойкой. Технически невозможно 
установить у изолированных колена Ø 80, так 
как этого не позволяют габаритные размеры. 
Возможна установка одного изолированного 
колена, выбирая канал всасывания или 
дымоудаления. Если изолированно колено 
всасывания, необходимо 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 изолированной выхлопной 
трубе Ø 80, вызванное охлаждением через 
с тенки,  необходимо ограничить длину 
нормальной выхлопной трубы до 12 метров. На 
иллюстрации (Илл. 1-28) 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 находиться бойлер, 
соприкасаясь с охлаждённой трубой, воздуха, 
поступающего снаружи. Изолирован весь 
канал дымоудаления, за исключением колена 
на выходе с раздвоителя, для уменьшения 
потерь тепла канала, избегая, таким образом, 
формирования конденсата дымов.

 Примечание: во время установки дымохода, 
необходимо устанавливать через каждые 2 метра 
монтажный хомутик с клинышком.

• Конфигурация типа B с открытой камерой и с 
форсированной вытяжкой.

При установке во внутреннее помещение в 
конфигурации В, необходимо устанавливать 
специальный комплект верхнего защитного 
кожуха вместе с комплектом дымоудаления, 
в с а с ы в а н и я  в о з д у х а  п р о и з в о д и т ь с я 
непосредственно с помещения, в котором 
установлен бойлер и дымоудаление отдельным 
камином непосредственно наружу.
Бойлер настоящей конфигурации, следуя 
инструкциям по монтажу, приведённым в параг. 
1.8 классифицирован как тип B.
С настоящей конфигурацией:
- в с а с ы в а н и е  в о з д у х а  п р о и с х о д и т 

непосредственно из окружающей среды, где 
установлен агрегат, который должен быть 
установлен, и работать, только в постоянно 
проветриваемых помещениях;

- дымоудаление должно быть подсоединено к 
отдельному дымоходу или непосредственно во 
внешнюю атмосферу.

- бойлеры с открытой камерой типа B не должны 
быть установлены в помещениях, где происходит 
коммерческая, ремесленная 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 компонентам аппарата и 
подвергнуть опасности его работу.

При установке во внутреннее помещение в 
конфигурации типа В, необходимо устанавливать 
специальный комплект верхнего кожуха со 
специальным комплектом дымоудаления.
Должны быть  с о блюдены дейс тву ющие 
технические нормы.

В комплект входят:
 1 - Выводной сальник (1)
 1 - Герметичный уплотнитель фланца (2)
 1 - Гнездовой фланец всасывания (3)
 1 - Гнездовой фланец дымоудаления (4)
 1 - Изгиб 90° Ø 80 (5)
 1 - Заглушка трубы (6)
 1 - Изолированный вывод всасывания Ø 80 (7)
 2 - Внутренние шайбы (8)
 1 - Внутренняя шайба (9)
 1 - Изолированная выхлопная труба Ø 80 (10)
 1 - Изгиб 90° концентрический Ø 80/125 (11)
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ערכת תריס מבודד Ø 80/80. הרכבת הערכה )איור 
1-26(: חבר את האוגן )4( אל הפתח האמצעי בדוד 
תוך הכנסת האטם )1( והידוק באמצעות הברגים עם 
הראש המשושה שבערכה. הוצא את האוגן השטוח 
שבחור הרוחבי )ביחס לחור המרכזי, במידת הצורך(, 
והחלף אותו באוגן )3(. הזז את האטם )2( שכבר 
המתברגים  הברגים  באמצעות  והדק  בדוד,  קיים 
לתוך   )6( המכסה  את  והחלק  הכנס  המסופקים. 
הברך )5( מהקצה הזכר )חלק( וחבר את הברכיים 
)5( על ידי הכנסת הקצה הזכר )חלק( לקצה הנקבה 
של האוגן )3(. חבר את הברכיים )11( על ידי הכנסת 
 .)4( האוגן  של  הנקבה  לקצה  )חלק(  הזכר  הקצה 
הכנס את הקצה הזכר )חלק( של מסוף הכניסה )7( 
עד לעצירה בקצה הנקבה של הברך )5( אחרי שכבר 
חיברת את לוחית האיטום של הדופן הפנימית ולוחית 
האיטום של הדופן החיצונית )8 ו-9( כדי לשמור על 
האטימה והחיבור של הרכיבים שבערכה. לאחר מכן 
חבר את המכסה )6( של המסוף )7(. חבר את צינור 
)חלק(  הזכר  הקצה  הכנסת  ידי  על   )10( הפליטה 
בקצה הנקבה של הברך )11( עד לעצירה, וודא שכבר 
חיברת את לוחית האיטום של הדופן )8( בצורה נכונה 

בין התריס לבין צינור הפליטה.

•  חיבור צינורות פליטה וברכיים. כדי לחבר את 
ההארכות לרכיבים האחרים של רכיבי פליטת 
האדים, בצע את הפעולות הבאות: חבר את הצד 
הזכר )חלק( של הברך או הצינור הקונצנטרי אל 
)עם אטם השפה( עד לעצירה ברכיב  הנקבה 
הקודם שהותקן. כך תשמור על אטימה וחיבור 

נכון של הרכיבים.

עלולה  כאשר  ערכת תריס המסוף.  •  בידוד של 
להיות בעיה של התעבות אדים בצינור הפליטה 
או במשטח החיצוני של צינורות הכניסה, ניתן 
כניסה- צינורות  לקבל   Immergas-מ לבקש 
להשתמש  שתצטרך  ייתכן  מבודדים.  פליטה 
מאובדן  כתוצאה  הפליטה  לצינור  בבידוד 
טמפרטורת גזי הפליטה בזמן המעבר בצינור. 
לצינור  בבידוד  להשתמש  שתצטרך  ייתכן 
קר  הוא  )אם  הנכנס  משום שהאוויר  הכניסה, 
במיוחד( עלול לגרום לצידו החיצוני של הצינור 
האוויר.  של  העיבוי  לנקודת  מתחת  אל  לרדת 
באיורים )1-27 ו-1-28( מוצגים שימושים שונים 

בצינורות מבודדים.
קונצנטרי  מצינור  מורכבים  מבודדים    צינורות 
מרווח  עם   Ø 125 חיצוני  וצינור   Ø 80 פנימי 
אוויר סטטי. מבחינה טכנית, אי אפשר להתחיל 
משום   ,Ø 80 של  מבודדות  ברכיים  שתי  עם 
ניתן  זאת,  עם  זאת.  יאפשר  לא  שהמרווח 
להתחיל עם ברך מבודדת אחת על ידי בחירה 
בצינור הכניסה או הפליטה. כאשר מתחילים עם 
ברך כניסה מבודדת, יש לחבר אותה באוגן עד 
לעצירה מלאה באוגן הפליטה, כך ששתי יציאות 

הפליטה של צינור הכניסה באותו הגובה.
פליטה מבודדים.  בצינורות  •  אובדן טמפרטורה 
כדי למנוע בעיות של התעבות גזי פליטה בצינור 
הפליטה Ø 80 כתוצאה מקירור גז הפליטה על 
אורך הצינור צריך להיות 5 מ' לכל  ידי הדופן 
היותר. באיור )1-28( מוצגת התקנה רגילה עם 
בידוד שבה צינור הכניסה קצר וצינור הפליטה 
ארוך מאוד )יותר מ-5 מ'(. צינור הכניסה מבודד 
כולו, כדי למנוע היווצרות לחות במקום התקנת 
האוויר  ידי  על  הצינור  מקירור  כתוצאה  הדוד, 
הנכנס מבחוץ. צינור הפליטה כולו, למעט הברך 
אובדן  כדי להפחית  היוצאת מהמפצל, מבודד 

חום בצינור ולמנוע מהאדים להתעבות.
  שים לב: כאשר מחברים צינורות מבודדים, צריך 

לחבר מהדק מקטע עם פין כל 2 מטרים.

•  תצורה מסוג B, תא פתוח ושימוש במאוורר
כאשר מתקינים את הדוד בתצורת התקנה פנימית 
העליון  המכסה  ערכת  את  להתקין  חובה   ,B מסוג 
יחד עם ערכת פליטת האדים. האוויר נכנס ישירות 
בכל  הפליטה  ומיציאת  מותקן  הדוד  שבו  מהאזור 

יציאה בודדת או ישירות מהסביבה החיצונית.
ההרכבה  הוראות  לפי  מותקן  הדוד  זו,  בתצורה 

.B שבסעיף 1.8, ומסווג לסוג
בתצורה זו:

ישירות מהסביבה שבה  -  כניסת האוויר מגיעה 
הדוד מותקן, ופועלת רק בחדרים בעלי אוורור 

קבוע.
פליטה  לארובת  האדים  פליטת  את  לחבר  -  יש 

משלה, או לנתב אותה ישירות החוצה.
-  אין להתקין דוודים עם תא פתוח מסוג B באזורי 
מסחר, מלאכה או תעשייה שבהם משתמשים 
חומרים  או  אדים  להפיק  העלולים  במוצרים 
מתנדפים )למשל, אדים חומציים, דבק, צבע, 
וכדומה(,  מתלקחים  חומרים  ממסים,  חומרים 
וכן חלקיקי אבק )למשל, כתוצאה מעץ, פחם, 
מלט וכדומה(, העלולים להזיק לרכיבי המכשיר 

ולפגוע בתפקודו.
כאשר מתקינים את הדוד בתצורת התקנה פנימית 
מסוג B, חובה להתקין את ערכת המכסה העליון יחד 

עם ערכת פליטת האדים.
יש לציית לתקנות הטכניות החלות.

הערכה כוללת:
-  אטם פליטה )1(  1  

-  אטם אוגן )2(  1  
-  אוגן כניסה נקבה )3(  1  
-  אוגן פליטה נקבה )4(  1  

)5(  Ø 80 90° ברך  -  1  
-  מכסה לסגירת הצינור )6(  1  

-  מסוף כניסה Ø 80 מבודד )7(  1  
-  לוחיות איטום לבנות לדופן הפנימית )8(  2  
-  לוחית איטום אפורה לדופן החיצונית )9(  1  

-  צינור פליטה Ø 80 מבודד )10(  1  
)11(  Ø 80/125 90° ברך קונצנטרית  -  1  
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Komplet obuhvata:
 Br°1 - Zaptivač odvoda (1)
 Br°1 - Zaptivač za nepropusnost prirubnice (2)
 Br°1 - Žensku prirubnicu usisa (3)
 Br°1 - Žensku prirubnicu odvoda (4)
 Br°2 - Koleno 90° Ø 80 (5)
 Br°1 - Čep za zatvaranje cevi (6)
 Br°1 - Izolovani terminal za usis Ø 80 (7)
 Br°2 - Unutrašnja podizača (8)
 Br°1 - Spoljašnji podizač (9)
 Br°1 - Izolovanu cev za odvod Ø 80 (10)
 Br°1 - Koncentrično 90° koleno Ø 80/125 (11)

Izolovani komplet Ø 80/80 separatora. Montaža 
kompleta (Sl. 1-26): instalirajte prirubnicu (4) 
na centralni otvor kotla na način da postavite 
prirubnicu (1) i stegnete šestougaonim šrafovima 
plosnate glave koji postoje u kompletu. Skinite 
plosnatu prirubnicu koja postoji na bočnom 
otvoru u odnosu na onaj centralni ( zavisno 
od potreba) i zamenite je prirubnicom (2) na 
način da postavite zaptivač (2) koji već postoji 
u kotlu i stegnete samoprobušujućim šrafovima 
sa vrškom. Umetnite čep (6) i pustite ga da klizi 
po kolenu (5) sa muške strane (glatke), sklopite 
kolena (5) sa muškom stranom (glatkom) u 
žensku stranu prirubnice (3). Sklopite koleno 
(11)sa muškom stranom (glatkom) u žensku 
stranu prirubnice (4). Sklopite terminal za usis 
(7) sa muškom stranom (glatkom) u žensku 
stranu kolena(5) sve do kraja, uverite se da ste već 
stavili podizače (8 i 9) koji obezbeđuju pravilnu 
instalaciju između cevi i zida, nakon toga 
pričvrstite čep za zatvaranje (6) na terminal (7). 
Sklopite cev za odvod (10) sa muškom stranom 
(glatkom) u žensku stranu kolena (11) sve do 
kraja, uverite se da ste već umetnuli podizač 
(8) koji će obezbediti pravilnu instalaciju cevi 
i dimnjaka.

• Sk lap anj e  pro dužni h  ce v i  i  kolena . 
Za instalaciju eventualnih produžnih cevi 
sa drugim elementima dimovoda, postupite 
na sledeći način: sklopite koncentričnu 
cev ili koncentrično koleno sa muškom 
stranom (glatkom) u žensku stranu (zaptivač 
u obliku usne) elementa kojeg ste prethodno 
instalirali sve do kraja, na taj ćete način postići 
zaptivenost i pravilno spajanje elemenata.

• Izolacija kompleta terminala separatora. Kada 
bude bilo problema sa kondenzacijom dima u 
cevima za odvod i na spoljašnjoj površini cevi 
za usis, preduzeće Immergas prilaže na zahtev 
izolovane cevi za usis i odvod. Izolacija će biti 
neophodna na cevi za odvod zbog preteranog 
pada temperature dima na svom putu. Izolacija 
će biti neophodna na cevi za usis jer ulazni 

vazduh (ako je veoma hladan) može dovesti 
spoljašnju površinu cevi na nižu temperaturu 
od tačke orošavanja vazduha prostora u kojem 
se nalazi. Na slikama (Sl. 1-27 i 1-28 ) su 
prikazane različite primene izolovanih cevi.

 Izolovane cevi se sastoje od unutrašnje 
koncentrične cevi Ø 80 i Ø 125 spoljašnje 
sa međuprostorom ustajalog vazduha. Iz 
tehničkih motiva se ne može početi sa oba 
koncentrična kolena od Ø 80 jer tako nešto ne 
dozvoljavaju dimenzije. U suprotnom možete 
odmah početi sa jednim izolovanim kolenom 
na način da izaberete ili onaj za usis ili odvod. 
U slučaju da izaberete izolovano koleno za usis 
morate ga sklopiti na sopstvenu prirubnicu na 
način da dođe do kraja prirubnice za odvod 
dima a to je stanje u kojem su oba izlaza, onaj 
za usis i onaj za odvod dima na istoj visini.

• Pad temperature u izolovanim kanalima za 
dim. Da bi se izbegli problemi kondenzacije 
dima u izolovanim cevima za odvod Ø 80, zbog 
hlađenja kroz pregrade cevi, morate ograničiti 
dužinu cevi na samo 12 metara (Sl. Na slici (Sl. 
1-28) se predstavlja tipičan primer izolacije, 
cev za usis je kratka a cev za odvod veoma 
duga (duža od 5 m). Izolovana je čitava cev 
za usis da bi se izbegla kondenzacija vlažnog 
vazduha u prostoru u kojem se nalazi kotao u 
kontaktu sa ohlađenom cevi ulaznog vazduha 
od spolja. Izolovana je čitava cev za odvod, 
izuzev kolena na izlazu id razdvajača da bi 
se smanjila disperzija toplote iz cevi , čime se 
sprečava stvaranja kondenzacije dima.

 NAPOMENA: tokom instalacije izolovanih 
cevi morate postaviti svako 2 metra jednu 
obujmicu za prekid sa zaglavicom.

• Konfiguracija tipa B sa otvorenom komorom 
i prisilnim vučenjem.

Prilikom instalacije u unutrašnjem prostoru 
u konfiguraciji B obavezno se mora postaviti 
prikladan gornji zaštitini poklopac zajedno sa 
kompletom za odvod dima. Vazduh se usisava 

direktno iz prostora u kojem se kotao nalazi dok 
se dimni gasovi odvode u pojedinačni kamin ili 
direktno napolje.
Kotao u ovakvoj konfiguraciji, instaliran po 
uputstvima za postavljanje prikazanim u 
poglavlju 1.8 se klasifikuje kao tip B.
U ovoj konfiguraciji:
- vazduh za sagorevanje se uzima direktno iz 

prostorije u kojoj je uređaj instaliran. Uređaj 
sme da se instalira i pušta u rad samo u 
prostorijama koje se trajno provetravaju;

- odvod dima se mora povezati na sopstveni 
pojedinačni kamin ili provesti direktno vani.

- kotlovi sa zatvorenom komorom za sagorevanje 
tipa B se ne smeju instalirati u prostorijama 
namenjenim za komercijalne, zanatske ili 
industrijske aktivnosti tokom kojih se koriste 
proizvodi koji proizovde paru ili isparive 
supstance (na primer kisela isparenja, lepkovi, 
farbe i boje, rastvarači, goriva, itd.) i prašinu (na 
primer prašina koja nastaje pri obradi drveta, 
prašina od uglja, cementa, itd.) koji mogu da 
oštete kotao i ugroze njegov pravilan rad. 

Prilikom instalacije u unutrašnjem prostoru 
u konfiguraciji B obavezno se mora postaviti 
prikladan gornji zaštitini poklopac zajedno sa 
kompletom za odvod dima.
Zato se moraju poštovati tehnički propisi na 
snazi.
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ი ზ ო ლ ი რ ე ბ უ ლ ი  გ ა მ ყ ო ფ ი  ნ ა კ რ ე ბ ი 
Ø 80/80. ჩასვით მილტუჩი (4) ბოილერის 
ცენტრალურ ჭრილში, ჩასვით შუასადები 
(1) და დაამაგრეთ ექვსწახნაგა ხრახნებით, 
რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში. 
მოხსენით ბრტყელი მილტუჩი გვერდითი 
ჭრილიდან ცენტრალურის მიმართ (საჭიროების 
შესაბამისად) და შეცვალეთ იგი (3) მილტუჩით, 
ჩასვით (2) შუასადები, რომელიც უკვე არსებობს 
ბოილერში, და დაამაგრეთ ავტომატური 
ხრახნებით. ჩამოაცვით და გაასრიალეთ ხუფი (6) 
მუხლის (5) მამალ (გლუვ) ბოლოზე და გადააბით 
მუხლები (5) მამალი (გლუვი) ბოლოს მილტუჩის 
(3) დედალ ყელში ჩასმით. ჩასვით მუხლის (11) 
მამალი ბოლო მილტუჩის (4) დედალ ყელში. 
ჩასვით შემწოვი ტერმინალის (7) მამალი 
(გლუვი) ბოლო მუხლის (5) დედალ ყელში და 
დარწმუნდით, რომ კედლის შემამჭიდროვებლი 
ფირფიტები (8  და 9)  ჩადებულია,  რაც 
უზრუნველყოფს სწორ მონტაჟს მილსა და 
კედელს შორის, შემდეგ დაამაგრეთ ხუფი (6) 
ტერმინალზე (7). ჩასვით გამოსაბოლქვი მილის 
(10) მამალი (გლუვი) ბოლო მუხლის (11) დედალ 
ყელში ბოლომდე, დარწმუნდით, რომ კედლის 
შემჭიდროების ფირფიტა (8) უკვე ჩადებულია, 
რაც უზრუნველყოფს სწორ მონტაჟს მილსა და 
კვამლსარინს შორის.

• დამაგრძელებელი მილების და მუხლების 
შეერთება. იმისათვის, რომ დაამაგროთ 
კლემიანი დამაგრძელებელი მილები აირის 
გამოსაბოლქვი სისტემის სხვა ელემენტებზე, 
შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები, ჩასვით 
კონცენტრული მილის ან მუხლის მამალი 
ბოლო (გლუვი) უკვე დამაგრებული ელემენტის 
დედალ ყელში (ნაწიბურიანი შემჭიდროებით) 
ბოლომდე. ეს უზრუნველყოფს ელემენტების 
სწორ შეერთებას და შემჭიდროებას.

•  სეპარატორის ტერმინალის ნაკრების 
იზოლაცია. თუ არსებობს ნამწვავი გაზის 
კონდენსაციის პრობლემა გამოსაბოლქვ 
მილებზე ან შეწოვის მილების გარე ზედაპირზე, 
შეკვეთის შემთხვევაში Immergas–ს მოგაწვდით 
იზოლირებულ შეწოვა–გამობოლქვის მილებს. 
გამონაბოლქვის მილის იზოლირება შეიძლება 
საჭირო გახდეს მასში გამონაბოლქვი აირის 
გავლისას ტემპერატურის მკვეთრი დაცემის 
გამო. შესაძლოა, იზოლაცია ასევე აუცილებელი 

გახდეს შეწოვის მილზე, რადგან ჰაერმა, 
რომელიც შედის სისტემაში (თუ ის ძალიან 
ცივია), შეიძლება გამოიწვიოს მილის გარე 
ზედაპირის ტემპერატურის კონდენსაციის 
წერტილზე დაბლა ვარდნა. ნახაზები (ნახ. 1-27 
და 1-28) აჩვენებს იზოლირებული მილების 
განსხვავებულ გამოყენებას.

 იზოლირებული მილები ყალიბდება Ø 
80 შიდა კონცენტრული მილისგან და Ø 
125 გარე მილისგან სტატიკური ჰაერის 
სივრცით. ტექნიკურად შეუძლებელია ორივე 
იზოლირებული Ø 80 მუხლით სისტემის 
გაშვება, რადგან შესაბამისი კლირენსები ამის 
საშუალებას არ იძლევა. თუმცა, შესაძლებელია 
სისტემის გაშვება იზოლირებული მუხლით, 
თუ აირჩევთ შემწოვ ან გამოსაბოლქვ მილს. 
თუ იზოლირებულია შეწოვის მუხლი, 
აუცილებელია მუხლის მილტუჩი ბოლომდე 
დამაგრდეს გამოსაბოლქვ მილტუჩზე, 
ამით შეწოვის და გამოსაბოლქვი აირის 
გამოსასვლელები ერთ სიმაღლეზე იქნებიან.

• ტ ე მ პ ე რ ა ტ უ რ ი ს  დ ა ნ ა კ ა რ გ ი  კ ვ ა მ ლ ი ს 
იზოლირებულ გამომშვებში. Ø 80 გამოსაბოლქვ 
მილზე კედლის გარეთ სიცივით გამოწვეული 
ნამწვავი გზის კონდენსაციის პრობლემის 
თავიდან ასარიდებლად, მილის სიგრძე 
არ უნდა აღემატებოდეს 12 მ–ს. ნახაზზე 
(ნახ. 1-28) ნაჩვენებია ტიპური იზოლაციის 
გამოყენება, სადაც შეწოვის მილი არის მოკლე 
და გამოსაბოლქვი მილი არის ძალიან გრძელი 
(5 მ–ზე მეტი). შეწოვის მილი სრულად არის 
იზოლირებული, რომ არ მოხდეს ჰაერის 
დატენიანება ბოილერის დამონტაჟების 
ადგილას, გარედან შემოსული ჰაერით 
გაციებულ მილთან შეხებისას. მთლიანი 
გამოსაბოლქვი მილი, გარდა მუხლისა და 
გამყოფისა, იზოლირებულია მილიდან 
სითბოს დანაკარგების შესამცირებლად, რაც 
უზრუნველყოფს კვამლის კონდენსაციის 
თავიდან აცილებას.

 შ ე ნ ი შ ვ ნ ა :  გ ა მ ო ს ა ბ ო ლ ქ ვ ი  მ ი ლ ე ბ ი 
დამონტაჟების დროს ყოველ 2 მეტრში უნდა 
დამაგრდეს წკირიანი მომჭერებით.

• B ტიპის კონფიგურაცია, ღია ნაკვეთური და 
ფორსირებული გაწოვა.

B ტიპის მონტაჟის კონფიგურაციის გამოყენებისას 

შენობის შიგნით, სავალდებულოა შესაბამისი 
დამცავი ხუფის კომპლექტის დამონტაჟება 
ნამწვავი გაზის მოცილების ნაკრებთან 
ერთად. ჰაერი სისტემაში შედის პირდაპირ იმ 
სივრციდან, სადაც დამონტაჟებულია ბოილერი, 
და გამოსაბოლქვი სისტემიდან — თითოეული 
გამოსაბოლქვი მილიდან — ან პირდაპირ 
გარედან.
ამ კონფიგურაციის ბოილერი, რომელიც 
აწყობილია 1.8 თავის მითითებების შესაბამისად 
განეკუთვნება B ტიპს.
ამ კონფიგურაციაში:
- ჰაერის შეწოვა ხდება პირდაპირ გარემოდან, 

სადაც დამონტაჟებულია ბოილერი, და 
ფუნქციონირებს  მხოლოდ მუდმივად 
ვენტილირებად ოთახებში;

- კ ვ ა მ ლ ს ა რ ი ნ ი  უ ნ დ ა  მ ი უ ე რ თ დ ე ს 
ინდივიდუალურ მილს, ან ჰაერის გამოშვება 
უნდა მოხდეს პირდაპირ გარემოში.

- B  ტ ი პ ი ს  ბ ო ი ლ ე რ ე ბ ი  ა რ  შ ე ი ძ ლ ე ბ ა 
დამონტაჟდეს ისეთ ადგილებში, სადაც 
ხორციელდება კომერციული, სამხატვრო ან 
სამრეწველო საქმიანობა და რომლის დროსაც 
გამოიყენება პროდუქტები, რომლებიც საშიშ 
ორთქლებს და ნივთიერებებს წარმოქმნიან 
(მაგ., სხვადასხვა მჟავების ორთქლები, წებო, 
საღებავები, გამხსნელები, საწვავი და ა.შ.), ასევე 
სადაც არსებობს მტვერი (მაგ., ხის, ნახშირის, 
ცემენტის და ა.შ.), რომელმაც შეიძლება 
დააზიანოს მოწყობილობის კომპონენტები და 
გამოიწვიოს მისი გაუმართაობა.

B ტიპის კონფიგურაციის შენობის შიგნით 
დამონტაჟებისას აუცილებელია შესაბამისი 
დამცავი ხუფის და გაზის გამოსაბოლქვის 
დამონტაჟება.
აუცილებელია მოქმედი ტექნიკური ნორმების 
დაცვა.

კომპლექტში შედის:
 N°1 - გამოსაბოლქვი შუასადები (1)
 N°1 - მილტუჩის შემჭიდროება (2)
 N°1 - დედალი შემწოვი მილტუჩი (3)
 N°1 - დედალი გამოსაბოლქვი მილტუჩი (4)
 N°1 - მუხლი 90° Ø 80 (5)
 N°1 - მილის ხუფი (6)
 N°1 - შემწოვი ტერმინალი Ø 80 იზოლირებული 

(7)
 N°2 - შიდა კედლის შემჭიდროების თეთრი 

ფირფიტები (8)
 N°1 - გარე კედლის შემჭიდროების რუხი 

ფირფიტა (9)
 N°1 - განმტვირთავი მილი Ø 80 იზოლირებული 

(10)
 N°1 - კონცენტრული მუხლი 90° Ø 80/125 (11)
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Kit séparateur Ø80/80 isolé. Montage du kit 
(Fig. 1-26): installer la bride (4) sur le trou cen-
tral de la chaudière en interposant le joint (1) 
et serrer avec les vis à tête hexagonale et à tête 
plate présentes dans le kit. 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 (6) sur le coude (5) du côté 
mâle (lisse), puis raccorder les coudes (5) avec le 
côté mâle (lisse) sur le côté femelle de la bride (3). 
Raccorder le coude (11) avec le côté mâle (lisse) 
sur le côté femelle de la bride (4). Raccorder le 
terminal d’aspiration (7) avec le côté mâle (lisse) 
sur le côté femelle du coude (5) jusqu’à la butée, 
en s’assurant d’avoir déjà inséré les rosaces (8 et 9) 
qui garantiront la bonne installation entre tuyau 
et mur; puis fixer le bouchon de fermeture (6) sur 
le terminal (7). Raccorder le tuyau d’évacuation 
(10) avec le côté mâle (lisse) sur le côté femelle du 
coude (11), jusqu’à la butée, en s’assurant d’avoir 
déjà inséré la rosace (8), qui garantira la bonne 
installation entre tuyau et conduit d’évacuation.

• Jonction à branchement des tuyaux, rallonges et 
coudes. Pour installer les éventuelles rallonges 
à branchement avec les autres éléments du 
tuyau d’évacuation des fumées, il faut opérer 
de la manière 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 correctement.

• 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, 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. Les figures (Fig. 
1-27 et 1-28) représentent diverses applications 
de tuyaux isolés.

 Les tuyaux isolés sont composés d’un tuyau 
concentrique Ø80 interne et Ø125 externe 
avec double paroi d’air stable. Il n’est techni-
quement pas possible de commencer avec les 
deux coudes Ø80 isolés puisque les encombre-
ments ne le permettent pas. Il est possible, au 
contraire, de commencer avec un coude isolé, 
en choisissant le conduit d’aspiration ou le 
conduit d’évacuation. Au cas où on commen-
cerait 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 dernière hauteur les deux sorties 
aspiration et évacuation des fumées.

• Perte de température dans les conduits de 
fumée isolés. Pour éviter les problèmes de 
condensation des fumées dans le conduit 
d’évacuation Ø80 isolé, dus au refroidissement 
à travers le mur, il est nécessaire de limiter la 
longueur du conduit d’évacuation à 12 mètres. 
Dans la figure (Fig. 1-28) on peut voir un cas 
typique 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 du milieu où se trouve la chaudière au 
contact avec le tuyau refroidi par l’air entrant 
par l’extérieur. Tout le conduit d’évacuation est 
isolé, sauf le coude en sortie du séparateur, pour 
réduire les dispersions de chaleur du conduit, 
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.

• Configuration de type B à chambre ouverte 
et tirage forcé.

En cas d’installation en milieu intérieur, en 
configuration de type B, il est obligatoire d’ins-
taller le kit de couverture supérieure avec le kit 
d’évacuation des fumées, l’aspiration de l’air a 
lieu directement par le milieu où est installée 
la chaudière et l’évacuation des fumées dans la 
cheminée simple ou directement à l’extérieur.
La chaudière, dans cette configuration, si on suit 
les instructions de montage indiquées dans le 
parag. 1.8, est classée comme type B.
Avec cette configuration:
- l’aspiration de l’air a lieu directement par le 

milieu où l’appareil est installé; celui-ci doit 
être installé et fonctionner seulement dans des 
locaux aérés en permanence;

- l’évacuation des fumées doit être branchée à une 
cheminée ou canalisée directement à l’extérieur;

- les chaudières à chambre ouverte de type B ne 
doivent pas être installées dans des locaux où 
sont exercées des activités commerciales, artisa-
nales 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.:poussière dérivant 
de l’usinage du bois, poussière de carbone, de 
ciment, etc.) qui peuvent être nuisibles aux 
composants de l’appareil et en compromettre 
leur fonctionnement.

Dans l’installation en milieu intérieur en configu-
ration de type B, il est obligatoire d’installer le kit 
de couverture supérieure avec le kit d’évacuation 
des fumées.
Les normes techniques en vigueur doivent donc 
être respectées.

Le Kit comprend:
 N°1 - Joint évacuation (1)
 N°1 - Joint étanchéité bride (2)
 N°1 - Bride femelle d’aspiration (3)
 N°1 - Bride femelle d’évacuation (4)
 N°1 - Coude 90° Ø80 (5)
 N°1 - Bouchon fermeture tuyau (6)
 N°1 - Terminal d’aspiration Ø80 isolé (7)
 N°2 - Rosaces internes blanches (8)
 N°1 - Rosace externe grise (9)
 N°1 - Tuyau d’évacuation Ø80 isolé (10)
 N°1 - Coude 90° concentrique Ø80/125 (11)
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Insulated separator kit Ø 80/80. Kit assembly 
(Fig. 1-26): install flange (4) on the central hole of 
the boiler, fitting gasket (1) and tighten with the 
flat-tipped hex screws included in the kit. Remo-
ve 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 (6) onto bend (5) from the 
male side (smooth), and join bends (5) with the 
male side (smooth) in the female side of flange 
(3). Fit bend (11) with the male side (smooth) 
into the female side of flange (4). Fit the male 
end (smooth) of the intake terminal (7) up to the 
stop on the female end of the bend (5), making 
sure you have already inserted the wall sealing 
plates (8 and 9) that ensure correct installation 
between pipe and wall, then fix the closing cap 
(6) on the terminal (7). Join the exhaust pipe (10) 
with the male side (smooth) in the female side 
of the bend (11) to the end stop, ensuring that 
the wall sealing plate (8) is already inserted for 
correct installation between the pipe and flue.

• Coupling extension pipes and elbows. To snap-
fit extensions with other elements of the flue gas 
extraction elements, operate as follows: engage 
the concentric pipe or elbow with the male 
side (smooth) on the female section (with lip 
seal) up to the stop on the previously installed 
element. This will ensure sealing and joining 
of the elements correctly.

• 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 
may 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. 1-27 and 1-28) illustrate different 
applications of insulated pipes.

 Insulated pipes are formed of a Ø 80 internal 
concentric pipe and a Ø 125 external pipe with 
static air space. It is not technically possible 
to start with both Ø  80 elbows insulated, as 
clearances will not allow it. However starting 
with an insulated elbow is possible by choosing 
either the intake or exhaust pipe. When star-
ting with the insulated intake bend it must be 
engaged on its flange until it is taken up to 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 exhaust pipe Ø 80, due to flue gas cooling 
through the wall, the length of the pipe must be 
limited to 12 m. The figure (Fig. 1-28) illustrates 
a typical insulation application in which the 
intake pipe is short and the exhaust pipe is very 
long (over 5 m). The entire intake pipe is in-
sulated 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 flue 
gas condensate.

 N.B.: When installing the insulated pipes, a 
section clamp with pin must be installed every 
2 metres.

• Configuration type B, open chamber and fan 
assisted.

When using type B installation configuration 
indoors, it is compulsory to install the relative up-
per cover kit along with the flue gas discharge kit. 
The air intake comes directly from the area where 
the boiler is installed and from the flue exhaust 
in each single flue or directly from outdoors.
The boiler in this configuration, following the 
assembly instructions stated in the par. 1.8 is 
classified as type B.
With this configuration:
- air intake takes place directly from the envi-

ronment in which the boiler is installed and 
only functions in permanently ventilated 
rooms.

- The flue exhaust must be connected to its own 
individual flue or channelled directly into the 
external atmosphere.

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

On installation indoors in type B configuration 
it is mandatory to install the relevant top cover 
kit along with the flue gas exhaust kit.
The technical regulations in force must be 
respected.

The kit includes:
 N°1 - Exhaust gasket (1)
 N°1 - Flange seal (2)
 N°1 - Female intake flange (3)
 N°1 - Female exhaust flange (4)
 N°1 - Bend 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Pipe closure cap (6)
 N°1 - Intake terminal Ø 80 insulated (7)
 N°2 - Internal wall sealing plates (8)
 N°1 - External wall sealing plate (9)
 N°1 - Discharge pipe Ø 80 insulated (10)
 N°1 - Concentric bend 90° Ø 80/125 (11)
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və özü-bağlanan vintlər vasitəsilə sıxın. Qapağı 
(7) əhatə edilən tərəfdən (hamar) əyilən hissəyə 
(6) daxil edin və sürüşdürün və əyilən hissənin 
(5) əhatə edilən tərəfini cıxıntının (3) əhatə edən 
tərəfinə birləşdirin. Əyilən hissənin (11) əhatə 
edilən tərəfini (hamar) çıxıntının (4) əhatə edən 
tərəfində bərkidin. Giriş terminalının (8) əhatə 
olunan (hamar) sonluğunu əyilən hissənin (6) 
əhatə edən sonluğuna bərkidin və divar plitələrini 
(8 və 9) artıq daxil etdiyinizdən və boru və divar 
arasında düzgün quraşdırdığınızdan əmin olun, 
sonra isə qapağı (7) terminala (7) bərkidin. 
Çıxış borusunu (11) əhatə olunan (hamar) tərəfi 
ilə əyilən hissənin (12) əhatə edən tərəfinə 
birləşdirin və divar plitələrinin (8) artıq boru 
və baca arasında düzgün quraşdırıldığından 
əmin olun.

• Çıxış boruları və əyrilərin birləşdirilməsi. 
Uzadıcıları bacanın çıxış elementlərinin 
digərlərinə taxmaq üçün aşağıdakıları yerinə 
yetirin: konsentrik boru və ya dirsəyin 
xarici yivli tərəfini (hamar) bundan əvvəl 
quraşdırılmış hissənin daxili yivli hissəsinə 
(çıxıntılı kipkəc) dayanana qədər bağlayın. 
Bu möhürlənmə və elementlərin düzgün 
birləşdirilməsini təmin edəcək.

• 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. 
İşlənmiş hava borusundan çıxan işlənmiş 
qazın temperaturu həddindən artıq itdiyi üçün 
borunun izoləsi tələb oluna bilər. Hava girişinin 
(çox soyuq olduqda) borunun xarici hissəsində 
ətraf mühit temperaturundan aşağı olması 
səbəbindən təcridedilmə giriş borularında 
lazımlı ola bilər. Şəkillər (Şəkil 1-27 və 1-28) 
izolə edilmiş boruların müxtəlif istifadə 
üsullarını 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.

• İzolə edilmiş işlənmiş qaz borularında 
temperaturun itməsi Dəm qazının divardan 
soyuması nəticəsində Ø 80 işlənmiş hava 
borusunda dəm qazı kondensatın yaranması 
probleminin qarşısını almaq üçün, borunun 
uzunluğunu 12m ilə məhdudlaşdırmaq lazımdır. 
Şəkil (Şəkil 1-28) hava qəbulu borusunun 
qısa, işlənmiş hava borusunun isə çox uzun 
olduğu (5m-dən artıq) tipik izolə formalarını 
təsvir edir. Kombi qazanının quraşdırıldığı 
sahədə nəm havanın yaranmasının qarşısını 
almaq üçün bütün giriş borusu təcrid edilir. 
Bölüşdürücüdən çıxan dirsək istisna olmaqla 
işlənmiş hava borusu borudan istiliyin 
itməsini azaltmaq, beləliklə də, işlənmiş qaz 
kondensatının yaranmasının qarşısını almaq 
üçün izolə edilməlidir.

 Q: İzolə edilmiş boruları quraşdıran zaman 
hər 2 metrdən bir sancaqlı bölmə sıxacı 
taxılmalıdır.

• B konfiqurasiya növü, açıq kamera və 
ventilyatorla yardım edilən.

B növlü quraşdırma konfiqurasiyasından istifadə 
edən zaman müvafiq yuxarı örtük dəstinin 
dəm qazını boşaltma dəsti boyu quraşdırılması 
mütləqdir. Hava girişi birbaşa kombi qazanının 
quraşdırıldığı yerdən və hər bir tək baca çıxışı 
və ya birbaşa kənardan gəlir.
Bu konfiqurasiyada qazan 1.8 bəndində 
göstərilmiş quraşdırma göstərişlərinə uyğun 

olaraq B növü kimi klassifikasiya edilir.
Bu konfiqurasiya ilə:
- hava girişi  birbaşa kombi qazanının 

quraşdırıldığı ətraf mühitdən və yalnız daimi 
havalandırılan otaqdakı xassələrdən başlayır;

- baca çıxışı fərdi bacasına birləşdirilməli və ya 
birbaşa xarici atmosferə qoşulmalıdır.

- B növlü açıq bacalı kombi 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 kombi və maddələrin (məsələn, turşu 
kombiları, 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.

B növlü konfiqurasiyanın bağlı  yerdə 
quraşdrılması zamanı işlənmiş qazın çıxış dəsti 
ilə müvafiq üst qapaq dəstinin quraşdırılması 
məcburidir.
Qüvvədə olan texniki qaydalar tətbiq edilməlidir.

Alət dəstinə daxildir:
 N°1 - Çıxış ara qatı (1)
 N°1 - Cinah möhürü (2)
 N°1 - Əhatə edən giriş çıxıntısı (3)
 N°1 - Əhatə edən çıxış çıxıntısı (4)
 N°1 - 90° əyilmə ilə Ø 80 (5)
 N°1 - Boru qapağı (6)
 N°1 - Təcrid edilmiş giriş terminalı Ø 80 (7)
 N°2 - Daxili bəyaz divar möhür plitəsi (8)
 N°1 - Xarici boz divar plitəsi (9)
 N°1 - Təcrid edilmiş boşaltma borusu Ø 80 (10)
 N°1 - Konsentrik 90° Ø 80/125 əyilmə borusu (11)
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تحتوى املجموعة عىل: 
عدد 1 حشوة ترصيف عوادم االحرتاق )1( 

عدد 1 حشوة تثبيت شفة توصيل )2( 
عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية الشفط )3( 

عدد 1 شفة توصيل أنثى لعملية التخلص من عوادم االحرتاق )4( 
عدد 1 كوع توصيل 90 درجة Ø 80  ـ )5( 

عدد 1 غطاء غلق أنبوب )6( 
عدد 1 وصلة مترير لعملية الشفط Ø 80 معزولة  )7(  

عدد 2 إطار تغطية دائري أبيض اللون )8( 
عدد 1 إطار تغطية دائري خارجي رمادي اللون )9(. 

عدد 1 أنبوب تخلص من عوادم االحرتاق معزول Ø 80 ـ )10(.  
عدد 1 كوع توصيل 90 درجة Ø 80\125  متحد املركز )11( 

12 م عىل األقىص 21 م عىل األقىص

مجموعة الفاصل Ø 80\80 املعزولة. تركيب املجموعة )شكل 1ـ  26(: 

قم برتكيب شفة توصيل )4( عىل الفتحة املركزية للغالية مع وضع الحشوة 

بينهام )1(، ثم قم بعملية الغلق باستخدام الرباغي ذات الرأس السداسية 

واألطراف املستوية املوجودة يف املجموعة. قم بنزع شفة التوصيل املستوية 

املوجودة يف الفتحة الجانبية بالنسبة للفتحة املركزية )طبقاً للرضورة(، ثم 

قم باستبدالها بشفة التوصيل )3( مع إدخال الحشوة )2( املوجودة بالفعل 

يف الغالية، ثم قم بعملية التثبيت مستخدماً الرباغي املسننة ذاتية الرتكيب 
والتثبيت ذات الرأس املدبب املوجودة يف املجموعة. قم برتكيب الغطاء )6( 

عىل كوع التوصيل )5( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( ومن ثم قم 

برتكيب أكواع التوصيل )5( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية 

األنثى من شفة توصيل )3(. قم برتكيب كوع التوصيل )11( من الناحية 

الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى من شفة التوصيل )4(. قم برتكيب 

وصلة التمرير الخاصة بالشفط )7( من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف 

الناحية األنثى لكوع التوصيل )5( حتى إمتام عملية التوصيل والربط مع 

التأكد من أنه قد تم إدخال إطارات التغطية الدائرية )8 و 9( التي ستضمن 

الرتكيب الصحيح بني الحائط واألنبوب، ثم قم بتثبيت غطاء الغلق )6( عىل 

وصلة التمرير )7(. قم برتكيب أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق )10( من 

الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية األنثى من كوع التوصيل )11( 

حتى إمتام عملية االلتصاق والرتكيب مع التأكد من أنه قد تم بالفعل إدخال 

إطار التغطية الدائري )8( الذي سيضمن إمتام عملية الرتكيب الصحيحة بني 

األنبوب وعمود املدخنة.

•  توصيل ومزاوجة التعشيق الخاصة بأنابيب وصالت التطويل واألكواع. يف 
حالة القيام باستخدام وصالت التطويل ليتم تركيبها وتعشيقها مع املكونات 

األخرى لنظام املدخنة، يلزم العمل بالشكل التايل: قم بإدخال األنبوب متحد 

املركز أو الكوع متحد املركز من الناحية الذكر )الناحية الناعمة( يف الناحية 

األنثى )مع الحشوات ذات الحافة( للعنرص الذي تم تركيبه يف السابق حتى 

يتم االلتصاق الكامل بينهام وبهذه الطريقة تتم عملية التثبيت والوصل 

بني املكونات بالشكل الصحيح.

•  عزل مجموعة وصلة التمرير الفاصلة النهائية. يف حالة وجود أي مشاكل 
تكثف يف أنابيب ترصيف عوادم االحرتاق أو عىل الجدران الخارجية ألنابيب 

الشفط، تقدم رشكة IMMERGAS حسب الطلب أنابيب معزولة 

يصبح  أن  ميكن  االحرتاق.  عوادم  وترصيف  الشفط  عملية   يف  تستخدم 

تلك  لفقدان  نتيجة  االحرتاق  عوادم  ترصيف  شيئاً رضورياً ألنبوب  العزل 

العوادم لدرجة حرارتها أثناء مسار عملية التخلص منها. ميكن أن يصبح 

العزل شيئاً رضورياً ألنبوب الشفط نظراً ألن الهواء الداخل )إذا كان بارداً 

جداً( ميكن أن يقلل من درجة حرارة السطح الخارجي لألنبوب ليوصله 

إىل درجة حرارة منخفضة تؤدى إىل تكون قطرات ناتجة من هواء املكان 

املوجود فيه. يف األشكال )شكل 1-27 و 1-28(، هناك أمثال لعمليات 

استخدام مختلفة لألنابيب املعزولة. 

تتكون األنابيب املعزولة من أنبوب متحد املركز Ø 80 داخيل وأنبوب 

متحد املركز Ø 80 خارجي، به تجويف للهواء الثابت. غري ممكن من 

الحيز  ألن  املعزولني   Ø 80 التوصيل كوعي  بكال  البدء  التقنية  الناحية 

املكاين ال يسمح  بذلك. لكن ميكن البدء بكوع توصيل واحد معزول مع 

اختيار أنبوب الشفط و أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق. يف حالة البدء 

باستخدام كوع توصيل معزول للشفط ، يجب أن يتم تركيب هذا الكوع 

عىل شفة التوصيل الخاصة به حتى يتم الرتكيب والوصل الكاملني عىل 

شفة توصيل إخراج عوادم االحرتاق، وهذه العملية تسري أيضا طبقاً لنفس 

االرتفاع الخاص مبخرجي الشفط وترصيف عوادم االحرتاق.

•  فقدان درجات الحرارة داخل قنوات العوادم واألدخنة املعزولة. لتجنب 
العوادم  تلك  ترصيف  أنبوب  يف  االحرتاق  عوادم  تكثف  ملشاكل  التعرض 

Ø 80 املعزول، عملية التكثف الناتجة عن تربيد سطح الجدار، يصبح 
من الرضوري تقليل طول أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق إىل 12 مرتاً. يف 

الشكل )شكل 1-28(، تم بالرسم التوضيحي التمثيل بحالة تم فيها عزل 

مجرى الشفط قصري ومجرى ترصيف عوادم االحرتاق طويل جداً )يتجاوز 

ال5 أمتار(. تم عزل أنبوب الشفط بالكامل لتجنب تكثف الهواء الرطب 

املوجود يف البيئة املحيطة املوجود بها الغالية واملالصق ألنبوب تربيد الهواء 

الداخل من الخارج. تم عزل أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق باستثناء كوع 

التوصيل املوجود عىل مخرج الفاصل لتقليل فرص فقدان حرارية األنبوب، 

وبذلك يتم تجنب حدوث عملية تكثف عوادم االحرتاق. 

مالحظة هامة: من الرضوري أثناء تركيب األنابيب املعزولة القيام برتكيب 

حلقتني ضم وربط مبرىس براغي كل مسافة 2 مرت.

عملية الضبط فئة B ذات الحجرة املفتوحة والسحب القرسي

يف حالة الرتكيب يف مكان داخيل بطريقة التهيئة B، يجب تركيب املجموعة 
االحرتاق،  عوادم  ترصيف  أنابيب  مجموعة  مع  العلوية  للتغطية  املخصصة 

شفط الهواء يتم مبارشة من املكان املركب فيه الغالية والترصيف يف مداخن 

أحادية أو مبارشة إىل الخارج. 

بطريقة الرتكيب والتهيئة هذه وبإتباع تعليامت الرتكيب املدونة يف الفقرة 

.B 1 ـ 8، تعترب من الفئة
بطريقة الرتكيب والتهيئة هذه:

-  يتم شفط الهواء مبارشة من املكان املركب فيه الجهاز، والذي يجب تركيبه 
يف مكان مهوى دامئًا؛

-  يجب توثيل أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق يف مدخنة أحادية مخصصة له 
أو موصل مبارشة إىل الخارج. 

-  الغاليات ذات املقصورة املفتوحة فئة B، ال يحب أن يتم تركيبها يف األماكن 
التي يتم فيها مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية أو صناعية التي تستخدم 

منتجات ومعدات ميكنها أن تتسبب يف عمل أبخرة أو مواد طائرة )عىل 

سبيل املثال أبخرة األحامض واملواد الالصقة والصبغات واملذيبات واملواد 

القابلة لالحرتاق وما إىل ذلك( أو التي تتسبب أيضا يف نرش األتربة )عىل 

سبيل املثال األتربة الناتجة عن أعامل النجارة واألتربة الكربونية واألسمنتية 

وما إىل ذلك( التي من شأنها أن تتسبب يف حدوث أرضار وتلفيات ملكونات 

الجهاز، األمر الذي يؤثر سلباً عىل أداء الجهاز الوظيفي والتشغييل. 

يف حالة الرتكيب يف مكان داخيل بطريقة التهيئة B، يجب تركيب املجموعة 
املخصصة للتغطية العلوية مع مجموعة أنابيب ترصيف عوادم االحرتاق.

يف هذه الحالة، يجب االلتزام بالتوجيهات القانونية.
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1.10 ВІДВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ 
ЧЕРЕЗ ДИМОВІ ТРУБИ/ДИМАРІ.

Тру б а в ідв едення димових г а з ів  не 
м а є  п і д ’ є д н у в а т и с я  д о  з а г а л ь н ог о 
розгалужувального димаря традиційної 
конструкції. Труба відведення димових 
газів може під’єднуватися до загального 
димаря особливої конструкції, типу LAS. 
Загальні димарі та комбіновані димарі 
мають проектуватися точно за методологією 
розрахунку та правил чинних технічних 
норм, кваліфікованим технічним персоналом. 
Секції димарів або димових труб, до яких 
під’єднується труба для відведення димових 
газів, мають відповідати технічним нормам 
чинного законодавства.

1.11 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ В 
ІСНУЮЧІ ДИМАРІ.

За допомогою спеціа льної  «сис теми 
вставляння труб» можна знову використати 
димарі, димові труби, існуючі технічні 
отвори для відведення продуктів згоряння 
котла. Для системи вставляння труб мають 
використовуватися труби, які відповідають 
цілям виробника, дотримуючись правил 
монтажу та експлуатації, визначених самим 
виробником, а також чинного законодавства.

1.12 ДИМОВІ ТРУБИ, ДИМАРІ ТА 
ДАХОВІ ДИМАРІ.

Димові труби, димарі та дахові димарі 
для викиду продуктів згоряння мають 
відповідати всім чинним нормам в галузі.

Розташування терміналів тяги. Термінали 
тяги мають:
- розташовуватися по периметру зовнішніх 

стін будівлі;
- розташовуватися так, щоб у відстанях 

враховувалися мінімальні величини, 
передбачені чинними технічними нормами.

Викид продуктів згоряння в агрегатах з 
примусовою тягою в обмеженому просторі 
з відкритим дахом. В закритих з усіх боків 
просторах з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі,  вну трішні дворики, тощо), 
дозволяється безпосередній викид продуктів 
згоряння з газових агрегатів з природною 
або примусовою тягою при теплоємності від 
4 до 35 кВт, за умови дотримання чинного 
технічного законодавства.

1.13 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте 
заповнення системи опалення за допомогою 
крану заповнення котла (Мал. 2-2).
Заповнення виконується повільно для 
забезпечення випуску повітря з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення.
Котел обладнаний автоматичним повітряним 
клапаном-вантузом, який знаходиться на 
циркуляційному насосі. Переконатися, що 
ковпачок розкручений.
Відкрити випускні вентилі на радіаторних 
батареях. Випускні вентилі на радіаторних 
батареях слід закрити, як тільки з них почне 
виходити лише вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на 
манометрі котла з’явиться 1,2 бар.

Примітка: під час цих дій вмикайте з 
інтервалами циркуляційний насос за 
допомог ою кнопки (2)  очік у в а ння/

режиму літо зима, яка знаходиться на 
панелі керування. Стравити повітря з 
циркуляційного насосу, розкручуючи передню 
кришку та підтримуючи двигун у робочому 
стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.14 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- зробити все, щоб уникнути іскор та 

вільного полум’я;
- стравити повітря із газових труб;
- перевірити щільність вну трішнього 

газового трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

1.15 ПУСК КОТЛА (РОЗПАЛЮВАННЯ).
Для видачі Декларації відповідності, 
передбаченої законодавством, слід виконати 
такі дії для пуску котла:
- перевірити щільність вну трішнього 

газового трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

- п е р е в і р и т и  в і д п о в і д н і с т ь 
використовуваного газу з типом газу, на 
який налаштований котел;

- увімкну ти котел та переконатися у 
коректному запалюванні;

- переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошурі даним 
(пар. 3.18);

- переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовування;

- перевірити спрацьовання головного 
вимикача на вході котла;

- переконатися, що концентричний термінал 
забору повітря/відведення димових газів (в 
разі його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: Початкові перевірки котла 
мають виконуватися досвідченим фахівцем. 
Термін дії гарантії розпочинається з дати 
такого випробування.
Свідоцтво початкового випробування 
т а  г а р антійний  т а лон  в ид ають с я 
користувачеві.
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- увімкну ти котел та переконатися у 
коректному запалюванні;

- переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошурі даним 
(пар. 3.18);

- переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовування;

- перевірити спрацьовання головного 
вимикача на вході котла;

- переконатися, що концентричний термінал 
забору повітря/відведення димових газів (в 
разі його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: Початкові перевірки котла 
мають виконуватися досвідченим фахівцем. 
Термін дії гарантії розпочинається з дати 
такого випробування.
Свідоцтво початкового випробування 
т а  г а р антійний  т а лон  в ид ають с я 
користувачеві.
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1.10 ВІДВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ 
ЧЕРЕЗ ДИМОВІ ТРУБИ/ДИМАРІ.

Тру б а в ідв едення димових г а з ів  не 
м а є  п і д ’ є д н у в а т и с я  д о  з а г а л ь н ог о 
розгалужувального димаря традиційної 
конструкції. Труба відведення димових 
газів може під’єднуватися до загального 
димаря особливої конструкції, типу LAS. 
Загальні димарі та комбіновані димарі 
мають проектуватися точно за методологією 
розрахунку та правил чинних технічних 
норм, кваліфікованим технічним персоналом. 
Секції димарів або димових труб, до яких 
під’єднується труба для відведення димових 
газів, мають відповідати технічним нормам 
чинного законодавства.

1.11 ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУБ В 
ІСНУЮЧІ ДИМАРІ.

За допомогою спеціа льної  «сис теми 
вставляння труб» можна знову використати 
димарі, димові труби, існуючі технічні 
отвори для відведення продуктів згоряння 
котла. Для системи вставляння труб мають 
використовуватися труби, які відповідають 
цілям виробника, дотримуючись правил 
монтажу та експлуатації, визначених самим 
виробником, а також чинного законодавства.

1.12 ДИМОВІ ТРУБИ, ДИМАРІ ТА 
ДАХОВІ ДИМАРІ.

Димові труби, димарі та дахові димарі 
для викиду продуктів згоряння мають 
відповідати всім чинним нормам в галузі.

Розташування терміналів тяги. Термінали 
тяги мають:
- розташовуватися по периметру зовнішніх 

стін будівлі;
- розташовуватися так, щоб у відстанях 

враховувалися мінімальні величини, 
передбачені чинними технічними нормами.

Викид продуктів згоряння в агрегатах з 
примусовою тягою в обмеженому просторі 
з відкритим дахом. В закритих з усіх боків 
просторах з відкритим дахом (вентиляційні 
колодязі,  вну трішні дворики, тощо), 
дозволяється безпосередній викид продуктів 
згоряння з газових агрегатів з природною 
або примусовою тягою при теплоємності від 
4 до 35 кВт, за умови дотримання чинного 
технічного законодавства.

1.13 ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ.
Після підключення котла виконайте 
заповнення системи опалення за допомогою 
крану заповнення котла (Мал. 2-2).
Заповнення виконується повільно для 
забезпечення випуску повітря з води через 
повітряні клапани-вантузи котла та системи 
опалення.
Котел обладнаний автоматичним повітряним 
клапаном-вантузом, який знаходиться на 
циркуляційному насосі. Переконатися, що 
ковпачок розкручений.
Відкрити випускні вентилі на радіаторних 
батареях. Випускні вентилі на радіаторних 
батареях слід закрити, як тільки з них почне 
виходити лише вода.
Закрити кран заповнення котла, коли на 
манометрі котла з’явиться 1,2 бар.

Примітка: під час цих дій вмикайте з 
інтервалами циркуляційний насос за 
допомог ою кнопки (2)  очік у в а ння/

режиму літо зима, яка знаходиться на 
панелі керування. Стравити повітря з 
циркуляційного насосу, розкручуючи передню 
кришку та підтримуючи двигун у робочому 
стані.
Після виконаних дій знову закрутити кришку.

1.14 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- зробити все, щоб уникнути іскор та 

вільного полум’я;
- стравити повітря із газових труб;
- перевірити щільність вну трішнього 

газового трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

1.15 ПУСК КОТЛА (РОЗПАЛЮВАННЯ).
Для видачі Декларації відповідності, 
передбаченої законодавством, слід виконати 
такі дії для пуску котла:
- перевірити щільність вну трішнього 

газового трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

- п е р е в і р и т и  в і д п о в і д н і с т ь 
використовуваного газу з типом газу, на 
який налаштований котел;

- увімкну ти котел та переконатися у 
коректному запалюванні;

- переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошурі даним 
(пар. 3.18);

- переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовування;

- перевірити спрацьовання головного 
вимикача на вході котла;

- переконатися, що концентричний термінал 
забору повітря/відведення димових газів (в 
разі його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: Початкові перевірки котла 
мають виконуватися досвідченим фахівцем. 
Термін дії гарантії розпочинається з дати 
такого випробування.
Свідоцтво початкового випробування 
т а  г а р антійний  т а лон  в ид ають с я 
користувачеві.
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1.14 ПУСК ГАЗОВОЇ СИСТЕМИ.
Для пуску газової системи необхідно:
- відкрити вікна та двері;
- зробити все, щоб уникнути іскор та 

вільного полум’я;
- стравити повітря із газових труб;
- перевірити щільність вну трішнього 

газового трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

1.15 ПУСК КОТЛА (РОЗПАЛЮВАННЯ).
Для видачі Декларації відповідності, 
передбаченої законодавством, слід виконати 
такі дії для пуску котла:
- перевірити щільність вну трішнього 

газового трубопроводу, згідно до наведених 
нормами вказівок.

- п е р е в і р и т и  в і д п о в і д н і с т ь 
використовуваного газу з типом газу, на 
який налаштований котел;

- увімкну ти котел та переконатися у 
коректному запалюванні;

- переконатися, що витрати газу та тиск газу 
відповідають наведеним в брошурі даним 
(пар. 3.18);

- переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовування;

- перевірити спрацьовання головного 
вимикача на вході котла;

- переконатися, що концентричний термінал 
забору повітря/відведення димових газів (в 
разі його наявності), не засмічений.

Навіть, якщо лише одна з таких перевірок 
виявила проблеми, забороняється запускати 
котел в роботу.

Примітка: Початкові перевірки котла 
мають виконуватися досвідченим фахівцем. 
Термін дії гарантії розпочинається з дати 
такого випробування.
Свідоцтво початкового випробування 
т а  г а р антійний  т а лон  в ид ають с я 
користувачеві.
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1.10 BACA/BACA DELİĞİNDEN DUMAN 
TAHLİYESİ.

Duman tahliye kanalının geleneksel tipte çok 
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. 
Duman tahliyesi, LAS tipi özgün bir müşterek 
baca deliğine bağlanabilir. Birleşik ve müşterek 
baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların 
hesaplama metodları ve temel kuralları takip edi-
lerek mesleki açıdan vasıflı personel tarafından 
projelendirilmelidir. Duman tahliye borularının 
bağlanacakları baca veya boruların seçimlerinin 
yürürlükteki teknik talimatların şartlarına cevap 
vermeleri gereklidir.

1.11 VAROLAN BACALARIN BORU 
DÖŞEMELERİ.

Kombinin yakıt maddelerinin tahliyesi 
için,uygun bir “boru döşeme sistemi” aracılığı 
ile baca, baca deliği ve varolan teknik delikler-
den faydalanmak mümkündür. Boru döşeme 
için üretici tarafından kullanım amacına uygun 
oldukları beyan edilmiş kanallar, normlar 
tarafından öngörülen kurulum ve kullanım 
talimatları takip edilerek yapılmalıdır.

1.12 BACA DELİKLERİ, BACALAR VE 
BACA TEPELERİ.

Baca, boru, delik ve tepelerinin yakıt ürünlerinin 
tahliyesi için uygulanabilir talimatların şartlarına 
cevap vermesi gerekir.

Çekiş fanı terminallerinin konumlandırılması. 
Çekiş fanı terminallerinin aşağıda belirtilen 
evsaflara uygun olması gerekmektedir:
- b i n a n ı n  d ı ş  c e p h e  d u v a r l a r ı n a 

konumlandırılmalıdırlar;
- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik stan-

dartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Yanıcı madde ürünlerinin takviyeli fanlar ile 
açık havaya kapalı mekanlarda tahliyesi. 4 den 
35 kW termik güce kadar olan güçlendirilmiş 
aspirasyon sistemli veyahut da doğal aspirasyon-
lu gazlı cihazlarda yanmış mamullerin açık ha-
vada her tarafı kapalı mahallere (havalandırma 
kuyuları, kapalı avlu, avlu ve benzeri) doğrudan 
doğruya tahliyesi mümkündür, ancak bunun 
yapılabilmesi için yürürlükte bulunan konuyla il-
gili teknik yönetmeliklere riayet edilmesi gerekir.

1.13 TESİSATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolu-
munu dolum vanası vasıtasıyla yapın (Şek. 2-2).
Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının 
kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliyelerden 
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. Bu vanaların 
hava çıktıktan sonra yalnızca su çıktığının görül-
mesi üzerine kapatılmaları gerekir.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması ge-
rekmektedir.

Not: bu işlemler esnasında devirdaimi 
dönüşümlü olarak çalıştırın, bunun için de 
gövdede yer alan stand-by/yaz kış düğmesine (2) 
basın. Motoru çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek 
devridaim pompasının havasını alın.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.14 GAZ TESİSATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisatın ilk çalıştırılması için aşağıdaki 
işlemlerin yapılması gerekir:
- kapı ve pencereleri açınız;
- kontrolsüz alev ve kıvılcım mevcudiyetini 

önleyiniz;
- borularda mevcut havanın alınmasını 

sağlayınız;
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol ediniz.

1.15 KOMBİNİN DEVREYE SOKULMASI 
(ATEŞLEME).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu Uyum 
Beyanının verilebilmesi için aşağıda belirtilen 
işlemlerin kombinin ilk çalıştırılması aşamasında 
ifa olunması gerekir:
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

- kombiyi  yakınız ve sağl ık l ı  ateşleme 
oluştuğundan emin olunuz;

- gaz debisi ile basınç durumunun kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun 
olduğunu kontrol ediniz (paragraf 3.18);

- muhtemelen gaz kesilmesi halinde güvenlik 
düzeneklerinin devreye girip girmediğini ve 
tepki sürelerini kontrol ediniz;

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin 
çalışmalarını kontrol ediniz;

- hava aspirasyonu ve tahliye eşeksenli termina-
linin (mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını 
kontrol edin.

Bu kontrollardan bir tanesinin dahi sağlıklı 
sonuç vermemesi halinde kombi cihazının 
çalıştırılmaması gerekir.

Not: kombinin başlangıç kontrolleri kalifiye bir 
teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Kombi cihazının garanti süreci bu kontrolu 
müteakiben başlar.
Başlangıç kontrolu ve garanti sertifikaları 
Kullanıcıya teslim edilirler.
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1.10 DESCARGA DE LOS HUMOS A 
TRAVÉS DEL 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 descarga de 
los humos se puede conectar a un conducto de 
salida de humos colectivo especial, tipo LAS. 
Los conductos de salida de humos colectivos y 
combinados se deben diseñar de acuerdo con los 
métodos de cálculo y las especificaciones de las 
normativas técnicas vigentes, por personal técni-
co profesionalmente cualificado. Las secciones de 
las chimeneas o conductos de salida de humos a 
los que se conecta el tubo de salida de los humos 
deben cumplir los requisitos de las normativas 
técnicas en vigor.

1.11 CANALIZACIÓN DE CHIMENEAS 
YA EXISTENTES.

Mediante un adecuado “sistema de canalización 
de humos”, es posible aprovechar chimeneas, 
conductos de evacuación de humos y aberturas 
técnicas ya existentes para la evacuación de los 
productos de combustión de la caldera. Para la 
canalización de humos deben utilizarse conduc-
tos declarados idóneos por el fabricante, respe-
tando las indicaciones de instalación y empleo 
del fabricante y las especificaciones normativas.

1.12 CONDUCTOS DE SALIDA 
DE HUMOS, CHIMENEAS Y 
SOMBRERETES.

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 aplicables.

Colocación de los terminales de tiro. Los ter-
minales de tiro deben:
- Colocarse en las paredes perimetrales externas 

del edificio;
- Estar colocados de forma que se respeten las 

distancias mínimas indicadas por la normativa 
técnica vigente.

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

1.13 LLENADO DE LA INSTALACIÓN.
Una vez conectada la caldera, llene la instalación 
a través del grifo de llenado (Fig. 2-2).
El llenado se debe realizar 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 deben 
cerrarse cuando sólo sale agua de ellas.
El grifo de llenado se debe cerrar cuando el 
manómetro de la caldera indica 1,2 bares apro-
ximadamente.

Nota: durante estas operaciones, ponga en 
funcionamiento la bomba de circulación a in-
tervalos, accionando el pulsador (2) de stand-by/
verano invierno que se encuentra en el panel. 
Purgue la bomba de circulación desenroscando 
el tapón anterior y manteniendo el motor en 
funcionamiento.
Cierre el tapón cuando se haya finalizado.

1.14 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
INSTALACIÓN DE GAS.

Para la puesta en servicio de la instalación es 
necesario:
- 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 las indicaciones sumi-
nistradas por la norma.

1.15 PUESTA EN SERVICIO DE LA 
CALDERA (ENCENDIDO).

Para la obtención de la Declaración de Conformi-
dad como está previsto, es necesario realizar las 
siguientes operaciones para la puesta en servicio 
de la caldera:
- Controle la estanqueidad de la instalación 

interna de acuerdo con las indicaciones sumi-
nistradas por la norma

- verificare la corrispondenza del gas utilizzato 
con quello per il quale la caldaia è predisposta.

- Compruebe que el gas utilizado coincida con el 
previsto para el funcionamiento de la caldera.

- Compruebe que el caudal de gas y las presiones 
sean conformes con las indicadas en el manual 
(Apdo. 3.18).

- Compruebe que el dispositivo de seguridad 
actúe en caso de falta de gas y el relativo tiempo 
de intervención.

- Comprobar el funcionamiento del interruptor 
general situado delante de 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.

Nota: el control inicial de la caldera lo debe rea-
lizar un técnico habilitado. El plazo de garantía 
convencional de la caldera inicia el mismo día que 
se realiza el control.
El certificado de control inicial y garantía es en-
tregado al usuario.
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1.10 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/КАМИНА.

Дымоудаление не должно быть подсоединено 
к коллективному разветвлённому дымоходу 
традиционного типа. Дымоудаление должно 
быть подсоединено к особому коллективному 
дымоходу типа LAS. Коллективные и 
комбинированные дымоходы, к которым 
подключается выхлопная труба, должны 
отвечать дейс твующим техническим 
нормативным требованиям. Участки каминов 
или дымоходов, к которым подключается 
выхлопная т ру ба,  должны отве чать 
действующим техническим нормативным 
требованиям.

1.11 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМИНОВ.

При помощи специальной «системы для 
внутренней трубы», можно использовать 
к а м и н ы ,  д ы мох од ы ,  с у ще с т ву ющ ие 
технические отверстия для выводов 
продуктов сгорания бойлера. 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 
нормативных требований.

1.12 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания, должны 
отвечать требованиям применяемых норм.

Установка вытяжных устройств. Вытяжные 
устройства должны быть:
- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные 

расстояния, указанные в действующих 
технических нормативных требованиях.

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

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

Примечание: во время этих операций, 
подключить на отдельные интервалы к работе 
циркулярный насос, с помощью кнопки (2) 
стэндбай/лето зима на приборном щитке. 
Выпустить воздух из циркуляционного 
насоса, откручивая верхнюю заглушку и 
оставляя включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого 

огня;
- прис т упить к выд уванию возд у ха, 

находящегося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

у с т а н о в к и ,  с о г л а с н о  у к а з а н и е м 
нормативных требований.

1.15 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной законом, необходимо 
с о бл юд ат ь  с лед у ющ ие  ус лов и я  д л я 
приведения бойлеров в эксплуатацию:
- проверить непроницаемость внутренней 

у с т а н о в к и ,  с о г л а с н о  у к а з а н и е м 
нормативных требований.

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- п р ов е ри т ь  ч т о  г а з ов ы й  р а с х од  и 
соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте (параг. 3.18);

- п р ов е ри т ь  в к л ю ч е н и е  з а щ и т н ог о 
устройства, в случае отсутствия газа и 
затраченное на это время;

- п р ов е ри т ь  д е й с т в и е  р у б и л ь н и к а , 
установленного перед бойлером;

- 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.

П р и м е ч а н и е :  н а ч а л ь н а я  п р о в е р к а 
бойлера должна быть произведенная 
квалифицированным персоналом. Условный 
гарантийный срок котла начинается со дня 
проверки.
Пользователю оставляются сертификат 
начальной проверки и гарантия.
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1.10 ДЫМОУДАЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ДЫМОХОДА/КАМИНА.

Дымоудаление не должно быть подсоединено 
к коллективному разветвлённому дымоходу 
традиционного типа. Дымоудаление должно 
быть подсоединено к особому коллективному 
дымоходу типа LAS. Коллективные и 
комбинированные дымоходы, к которым 
подключается выхлопная труба, должны 
отвечать дейс твующим техническим 
нормативным требованиям. Участки каминов 
или дымоходов, к которым подключается 
выхлопная т ру ба,  должны отве чать 
действующим техническим нормативным 
требованиям.

1.11 ПРОВЕДЕНИЕ ТРУБ ДЛЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ КАМИНОВ.

При помощи специальной «системы для 
внутренней трубы», можно использовать 
к а м и н ы ,  д ы мох од ы ,  с у ще с т ву ющ ие 
технические отверстия для выводов 
продуктов сгорания бойлера. 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 
нормативных требований.

1.12 ДЫМООТВОДЫ, ДЫМОХОДЫ И 
ДЫМНИКИ.

Дымоотводы, дымоходы и дымники для 
удаления продуктов сгорания, должны 
отвечать требованиям применяемых норм.

Установка вытяжных устройств. Вытяжные 
устройства должны быть:
- установлены на наружных стенах здания;
- установлены, соблюдая минимальные 

расстояния, указанные в действующих 
технических нормативных требованиях.

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

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

Примечание: во время этих операций, 
подключить на отдельные интервалы к работе 
циркулярный насос, с помощью кнопки (2) 
стэндбай/лето зима на приборном щитке. 
Выпустить воздух из циркуляционного 
насоса, откручивая верхнюю заглушку и 
оставляя включенным двигатель.
Закрутить колпачок в конце операции.

1.14 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ 
УСТАНОВКИ.

Для подключения установки необходимо:
- открыть окна и двери;
- предотвратить наличие искр и открытого 

огня;
- прис т упить к выд уванию возд у ха, 

находящегося в трубопроводе;
- проверить непроницаемость внутренней 

у с т а н о в к и ,  с о г л а с н о  у к а з а н и е м 
нормативных требований.

1.15 ПРИВЕДЕНИЕ БОЙЛЕРА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ).

Для получения Декларации о Соответствии, 
предусмотренной законом, необходимо 
с о бл юд ат ь  с лед у ющ ие  ус лов и я  д л я 
приведения бойлеров в эксплуатацию:
- проверить непроницаемость внутренней 

у с т а н о в к и ,  с о г л а с н о  у к а з а н и е м 
нормативных требований.

- проверить соответствие используемого 
газа, с тем на который настроен бойлер;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- п р ов е ри т ь  ч т о  г а з ов ы й  р а с х од  и 
соответствующее давление, отвечает тем, 
что указаны в паспорте (параг. 3.18);

- п р ов е ри т ь  в к л ю ч е н и е  з а щ и т н ог о 
устройства, в случае отсутствия газа и 
затраченное на это время;

- п р ов е ри т ь  д е й с т в и е  р у б и л ь н и к а , 
установленного перед бойлером;

- 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.

П р и м е ч а н и е :  н а ч а л ь н а я  п р о в е р к а 
бойлера должна быть произведенная 
квалифицированным персоналом. Условный 
гарантийный срок котла начинается со дня 
проверки.
Пользователю оставляются сертификат 
начальной проверки и гарантия.
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ДЫМОХОДА/КАМИНА.
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ערכת תריס מבודד Ø 80/80. הרכבת הערכה )איור 
1-26(: חבר את האוגן )4( אל הפתח האמצעי בדוד 
תוך הכנסת האטם )1( והידוק באמצעות הברגים עם 
הראש המשושה שבערכה. הוצא את האוגן השטוח 
שבחור הרוחבי )ביחס לחור המרכזי, במידת הצורך(, 
והחלף אותו באוגן )3(. הזז את האטם )2( שכבר 
המתברגים  הברגים  באמצעות  והדק  בדוד,  קיים 
לתוך   )6( המכסה  את  והחלק  הכנס  המסופקים. 
הברך )5( מהקצה הזכר )חלק( וחבר את הברכיים 
)5( על ידי הכנסת הקצה הזכר )חלק( לקצה הנקבה 
של האוגן )3(. חבר את הברכיים )11( על ידי הכנסת 
 .)4( האוגן  של  הנקבה  לקצה  )חלק(  הזכר  הקצה 
הכנס את הקצה הזכר )חלק( של מסוף הכניסה )7( 
עד לעצירה בקצה הנקבה של הברך )5( אחרי שכבר 
חיברת את לוחית האיטום של הדופן הפנימית ולוחית 
האיטום של הדופן החיצונית )8 ו-9( כדי לשמור על 
האטימה והחיבור של הרכיבים שבערכה. לאחר מכן 
חבר את המכסה )6( של המסוף )7(. חבר את צינור 
)חלק(  הזכר  הקצה  הכנסת  ידי  על   )10( הפליטה 
בקצה הנקבה של הברך )11( עד לעצירה, וודא שכבר 
חיברת את לוחית האיטום של הדופן )8( בצורה נכונה 

בין התריס לבין צינור הפליטה.

•  חיבור צינורות פליטה וברכיים. כדי לחבר את 
ההארכות לרכיבים האחרים של רכיבי פליטת 
האדים, בצע את הפעולות הבאות: חבר את הצד 
הזכר )חלק( של הברך או הצינור הקונצנטרי אל 
)עם אטם השפה( עד לעצירה ברכיב  הנקבה 
הקודם שהותקן. כך תשמור על אטימה וחיבור 

נכון של הרכיבים.

עלולה  כאשר  ערכת תריס המסוף.  •  בידוד של 
להיות בעיה של התעבות אדים בצינור הפליטה 
או במשטח החיצוני של צינורות הכניסה, ניתן 
כניסה- צינורות  לקבל   Immergas-מ לבקש 
להשתמש  שתצטרך  ייתכן  מבודדים.  פליטה 
מאובדן  כתוצאה  הפליטה  לצינור  בבידוד 
טמפרטורת גזי הפליטה בזמן המעבר בצינור. 
לצינור  בבידוד  להשתמש  שתצטרך  ייתכן 
קר  הוא  )אם  הנכנס  משום שהאוויר  הכניסה, 
במיוחד( עלול לגרום לצידו החיצוני של הצינור 
האוויר.  של  העיבוי  לנקודת  מתחת  אל  לרדת 
באיורים )1-27 ו-1-28( מוצגים שימושים שונים 

בצינורות מבודדים.
קונצנטרי  מצינור  מורכבים  מבודדים    צינורות 
מרווח  עם   Ø 125 חיצוני  וצינור   Ø 80 פנימי 
אוויר סטטי. מבחינה טכנית, אי אפשר להתחיל 
משום   ,Ø 80 של  מבודדות  ברכיים  שתי  עם 
ניתן  זאת,  עם  זאת.  יאפשר  לא  שהמרווח 
להתחיל עם ברך מבודדת אחת על ידי בחירה 
בצינור הכניסה או הפליטה. כאשר מתחילים עם 
ברך כניסה מבודדת, יש לחבר אותה באוגן עד 
לעצירה מלאה באוגן הפליטה, כך ששתי יציאות 

הפליטה של צינור הכניסה באותו הגובה.
פליטה מבודדים.  בצינורות  •  אובדן טמפרטורה 
כדי למנוע בעיות של התעבות גזי פליטה בצינור 
הפליטה Ø 80 כתוצאה מקירור גז הפליטה על 
אורך הצינור צריך להיות 5 מ' לכל  ידי הדופן 
היותר. באיור )1-28( מוצגת התקנה רגילה עם 
בידוד שבה צינור הכניסה קצר וצינור הפליטה 
ארוך מאוד )יותר מ-5 מ'(. צינור הכניסה מבודד 
כולו, כדי למנוע היווצרות לחות במקום התקנת 
האוויר  ידי  על  הצינור  מקירור  כתוצאה  הדוד, 
הנכנס מבחוץ. צינור הפליטה כולו, למעט הברך 
אובדן  כדי להפחית  היוצאת מהמפצל, מבודד 

חום בצינור ולמנוע מהאדים להתעבות.
  שים לב: כאשר מחברים צינורות מבודדים, צריך 

לחבר מהדק מקטע עם פין כל 2 מטרים.

•  תצורה מסוג B, תא פתוח ושימוש במאוורר
כאשר מתקינים את הדוד בתצורת התקנה פנימית 
העליון  המכסה  ערכת  את  להתקין  חובה   ,B מסוג 
יחד עם ערכת פליטת האדים. האוויר נכנס ישירות 
בכל  הפליטה  ומיציאת  מותקן  הדוד  שבו  מהאזור 

יציאה בודדת או ישירות מהסביבה החיצונית.
ההרכבה  הוראות  לפי  מותקן  הדוד  זו,  בתצורה 

.B שבסעיף 1.8, ומסווג לסוג
בתצורה זו:

ישירות מהסביבה שבה  -  כניסת האוויר מגיעה 
הדוד מותקן, ופועלת רק בחדרים בעלי אוורור 

קבוע.
פליטה  לארובת  האדים  פליטת  את  לחבר  -  יש 

משלה, או לנתב אותה ישירות החוצה.
-  אין להתקין דוודים עם תא פתוח מסוג B באזורי 
מסחר, מלאכה או תעשייה שבהם משתמשים 
חומרים  או  אדים  להפיק  העלולים  במוצרים 
מתנדפים )למשל, אדים חומציים, דבק, צבע, 
וכדומה(,  מתלקחים  חומרים  ממסים,  חומרים 
וכן חלקיקי אבק )למשל, כתוצאה מעץ, פחם, 
מלט וכדומה(, העלולים להזיק לרכיבי המכשיר 

ולפגוע בתפקודו.
כאשר מתקינים את הדוד בתצורת התקנה פנימית 
מסוג B, חובה להתקין את ערכת המכסה העליון יחד 

עם ערכת פליטת האדים.
יש לציית לתקנות הטכניות החלות.

הערכה כוללת:
-  אטם פליטה )1(  1  

-  אטם אוגן )2(  1  
-  אוגן כניסה נקבה )3(  1  
-  אוגן פליטה נקבה )4(  1  

)5(  Ø 80 90° ברך  -  1  
-  מכסה לסגירת הצינור )6(  1  

-  מסוף כניסה Ø 80 מבודד )7(  1  
-  לוחיות איטום לבנות לדופן הפנימית )8(  2  
-  לוחית איטום אפורה לדופן החיצונית )9(  1  

-  צינור פליטה Ø 80 מבודד )10(  1  
)11(  Ø 80/125 90° ברך קונצנטרית  -  1  
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1.10  פליטת אדים ליציאה/ארובה
יציאת הפליטה אינה חייבת להיות מחוברת לצינור 
פליטה מסועף רגיל. ניתן לחבר את יציאת הפליטה 
לפתח יציאה מרובה יציאות מיוחד מסוג LAS. כאשר 
משתמשים במספר יציאות או יציאות משולבות על 
טכנאי מקצועי מוסמך לתכנן אותן בהתאם לאמצעי 
החישוב והדרישות של התקנים החלים. אם מחברים 
עליהם  הפליטה  לצינור  פליטה  או  ארובה  מקטעי 

לעמוד בדרישות התקנים הטכניים החלים.

1.11  שימוש בצינורות פליטה קיימים
ניתן להשתמש בצינורות פליטה קיימים "במערכות 
פליטה" כגון ארובות ופתחים שונים לפליטת האדים 
מהדוד. יש להשתמש בצינורות פליטה שנקבעו על ידי 
היצרן כמתאימים לשימוש זה. יש לפעול לפי הוראות 
ההתקנה והשימוש המסופקות על ידי היצרן ובהתאם 

לדרישות המפורטות בתקנים החלים.

1.12  יציאות, ארובות וכיפות ארובה
שבהן  הארובה  וכיפות  הארובות  היציאות,  כל 
לעמוד  חייבות  הבערה  תוצרי  לפליטת  משתמשים 

בתקנים הרלוונטיים.

מיקום מסופי השאיבה. את מסופי השאיבה:
-  יש להתקין בקירות החיצוניים של הבניין;

המינימליים  למרחקים  בהתאם  למקם  -  יש 
המצוינים בתקנים הטכניים הנוכחיים.

המשתמשים  מכשירים  של  בערה  מוצרי  פליטת 
במאוורר בסביבות מקורות עם חלק עליון פתוח. 
חלק  וכוללים  הצדדים  מכל  שסגורים  בחללים 
וכדומה(, מותר  עליון פתוח )בורות אוורור, חצרות 
גז  עבור מכשירי  ישירה  פליטה  ביציאת  להשתמש 
עם שאיבה טבעית או מאולצת, עם עוצמת חימום 
לתקנים  התואמים  בתנאים   , 4-35  kW של בטווח 

הטכניים הנוכחיים.

1.13  מילוי המערכת
דרך  המערכת  במילוי  המשך  הדוד,  חיבור  לאחר 

שסתום המילוי )איור 2-2(.
המילוי מתבצע במהירות נמוכה כדי להבטיח שחרור 
של בועות אוויר במים דרך פתחי ניקוז האוויר של 

הדוד ומערכת החימום.
מובנה  אוטומטי  אוויר  ניקוז  שסתום  יש  לדוד 

במשאבה. בדוק אם המכסה משוחרר.
פתח את שסתומי ניקוז האוויר של הרדיאטור. סגור 
את שסתומי ניקוז האוויר של הרדיאטור רק כאשר 

יוצאים מהם מים.
סגור את שסתומי המילוי כאשר במד הלחץ של הדוד 

מופיע לחץ של כ-1.2 בר.

שים לב: בזמן ביצוע פעולות אלה, הפעל את משאבת 
זמן קבועים, באמצעות מתג  הסירקולציה במרווחי 
נקז  )2( שבלוח הבקרה.  מצב ההמתנה/קיץ/חורף 
שחרור  באמצעות  הסירקולציה  ממשאבת  אוויר 

המכסה הקדמי תוך השארת המנוע פועל.
הדק את המכסה בתום הפעולה.

1.14  הפעלת מערכת הגז
כדי להפעיל את המערכת, פעל באופן הבא:

-  פתח את החלונות והדלתות;
-  ודא שאין ניצוצות או להבות גלויות;

-  נקז את כל האוויר מהצינורות;
כראוי  אטומה  הפנימית  שהמערכת  -  בדוק 

בהתאם למפרטים.

1.15  הפעלת הדוד )הדלקה(
את  לבצע  יש  התאימות,  הצהרת  על  לשמור  כדי 

הפעולות הבאות לפני הדלקת הדוד:
כראוי  אטומה  הפנימית  שהמערכת  -  בדוק 

בהתאם למפרטים;
-  ודא שסוג הגז הנמצא בשימוש תואם להגדרות 

הדוד;
-  הפעל את הדוד, וודא שהוא נדלק באופן תקין;

-  ודא שקצב ספיקת הגז וערכי הלחץ הרלוונטיים 
תואמים לאלה המצוינים במדריך )סעיף 3.18(;
-  ודא שרכיב הבטיחות משולב במקרה של תקלה 

באספקת הגז ובדוק את מועדי ההפעלה;
-  בדוק את פעולתו של מתג החשמל הנמצא מעל 

הדוד;
)אם  הקונצנטרי  הכניסה/פליטה  -  בדוק שמסוף 

מחובר( אינו חסום.
אין להדליק את הדוד גם אם רק אחת מהבדיקות 

לעיל נכשלת.

הבדיקה  את  לבצע  מוסמך  טכנאי  על  לב:  שים 
הראשונית של הדוד. האחריות הרגילה לדוד תקפה 

החל מתאריך הבדיקה.
תעודת הבדיקה והאחריות מונפקת למשתמש.
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1.10 ODVOD DIMA U  
DIMNJAK/KAMIN.

Odvod dima se ne sme povezati na dimnjak 
kolektivnog tradicionalnog tipa. Odvod dima 
se može povezati na posebni kolektivni dimnjak 
tipa LAS. Kolektivni dimnjaci i kombinovani 
dimnjaci se moraju izričito dizajnirati 
pridržavajući se metoda računanja i pravila 
propisa na snazi i to od strane kvalifikovanog 
tehničkog osoblja. Širina kamina ili dimnjaka 
na koje će se povezati cev za odvod dima moraju 
ispunjavati rekvizite tehničkih propisa na snazi.

1.11 POSTAVLJANJE CEVI KROZ 
POSTOJEĆE DIMNJAKE.

Zahvaljući posebnom "sistemu za postavljanje 
cevi kroz dimnjake" moguće je iskoristiti 
postojeće dimnjake, odžake i tehničke otvore 
za odvod produkta sagorevanja u kotlu. Za ovo 
možete koristiti cevi za koje je izjavljeno da su 
prikladne u tu svrhu od strane proizvođača. 
Prilikom njihovog postavljanja pratite način 
instalacije i korišćenja koje navodi sam 
proizvođač i zahteve standarda. 

1.12 DIMNJACI, ODŽACI I KAPE 
DIMNJAKA.

Dimnjaci, odžaci i kape dimnjaka za izbacivanje 
produkara sagorevanja moraju odgovarati 
zahtevima važećih propisa. 

Pozicioniranje elemenata za izbacivanje. 
Elementi za izbacivanje moraju:
- se nalaziti na spoljnim perimetralnim zidovima 

zgrade;
- biti postavljen na način da udaljenosti poštuju 

minimalne vrednosti navedene u tehničkom 
propisu na snazi.

Odvod produkata sagorevanja aparata sa 
prisilnim vučenjem u zatvorenim prostorima 
pod otvorenim nebom. U prostorima pod 
otvorenim nebom a koji su zatvoreni sa svih 
strana (otvori za provetravanje, tremovi, dvorišta 
i sl.) se dozvoljava direktno izbacivanje produkata 
sagorevanja aparata na gas sa prirodnim 
vučenjem ili prisilnim i termičkim kapacitetom 
od više od 4 do 35 kW, pod uslovom da se poštuju 
uslovi iz tehničkog propisa na snazi.

1.13 PUNJENJE UREĐAJA.
Kada povežete kotao, počnite sa punjenjem 
uređaja kroz slavinu za punjenje (Sl. 2-2).
Punjenje se mora obavljati polako na način da se 
mehurići vazduha koji se nalaze u vodi oslobode 
i izađu kroz oduške kotla i uređaja za grejanje.
Kotao ima ugrađen automatski ventil za odušku 
postavljen na cirkulatoru. Proverite da je kapica 
olabavljena.
Otvorite ventile za odušku radijatora. Ventili za 
odušku radijatora se moraju zatvoriti kada iz njih 
bude izlazila samo voda.
Slavina za punjenje se mora zatvoriti kada 
manometar kotla bude pokazivao otprilike 1,2 
bara.

NAPOMENA:tokom ovih operacija pustite u rad 
pumpu za cirkulaciju u vremenskim intervalima 
na način da pritisnete dugme (2) za stand-by/leto 
zima koje se nalazi na tabli. Odušite cirkulacijsku 
pumpu na način da odvijete prednji čep i održavate 
motor da radi.
Stegnite čep posle operacije.

1.14 PUŠTANJE U RAD UREĐAJA  
NA GAS.

Za uključivanje sistema neophodno je:
- otvoriti prozore i vrata;
- izbegavati stvaranje varnica i otvorenog 

plamena;
- obaviti pražnjenje vazduha iz cevi;
- proveriti zaptivenost uređaja u skladu sa 

indikacijama izb propisa.

1.15 PUŠTANJE U RAD KOTLA 
(UKLJUČIVANJE).

Za dobijanje odgovarajuće Deklaracije o 
usaglašenosti neophodno je ispuniti sledeće 
uslove pri puštanju u rad kotla:
- proveriti zaptivenost unutrašnjeg uređaja u 

skladu sa indikacijama iz propisa.
- uveriti se da se korišćeni gas podudara sa onim 

za koji je kotao pripremljen;
- uključiti kotao i uveriti se u pravilno uključenje;
- proveriti da su nosivost gasa i odgovarajući 

pritisci u skladu sa onim navedenim u knjižici 
(pogl. 3.18);

- proveriti intervenciju bezbednosnih uređaja 
u slučaju da nema gasa i odgovarajuće vreme 
intervencije;

- uveriti se u intervenciju opšteg prekidača koji 
se nalazi na početnom delu kotla;

- proveriti da koncentrični terminal za usis/
odvod (ako ga ima) nije začepljen.

Ako samo i jedna kontrola od ovih bude 
negativna, kotao se ne sme puštati u rad.

NAPOMENA: početnu kontrolu kotla mora 
obaviti kvalifikovani tehničar. Konvencionalna 
garancija kotla polazi od datuma provere istog.
Potvrda o početnoj proveri i garancija se izdaju 
korisniku.
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1.10 კვამლის გამობოლქვა საკვამურით/
ბუხარით.

არ არის აუცილებელი აირის გამოსაბოლქვი 
მიერთებული იყოს ტრადიციულ კვამლსარინზე. 
აირის გამოსაბოლქვი შეიძლება მიუერთდეს 
სპეციალურ LAS ტიპის მრავალგანყოფილებიან 
კვამლსარინს.  მრავალგანყოფილებიანი 
დ ა  კ ო მ ბ ი ნ ი რ ე ბ უ ლ ი  კ ვ ა მ ლ ს ა რ ი ნ ე ბ ი 
უნდა იყოს დაპროექტებული შესაბამისი 
გამოთვლის მეთოდით, სტანდარტების 
მოთხოვნების შესაბამისად პროფესიონალი 
კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის 
მიერ. გამოსაბოლქვ მილთან მისაერთებელი 
კვამლსადენი ან აირსარინის განყოფილებები 
უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ტექნიკურ 
სტანდარტებს.

1.11 აირსარინების მილები.
სპეციალური აირსარინი სისტემის მეშვეობით 
შესაძლებელია არსებული აირსარინების, 
კვამლსადენების და ტექნიკური ღიობების 
ხ ე ლ მ ე ო რ ე დ  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა  ბ ო ი ლ ე რ ი ს 
გადამუშავებული აირების გასატარებლად. 
აირსარინში გამოყენებული უნდა იქნეს 
მხოლოდ მწარმოებლის მიერ შესაბამისი 
დანიშნულებისთვის გათვალისწინებული 
მილები.  დაიცავით მწარმოებლის მიერ 
დამონტაჟებასა  და ექსპლუატაციასთან 
დაკავშირებული მითითებები და სტანდარტები.

1.12 აირსარინები, კვამლსადენები და 
კვამლსადენების ხუფები.

ა ი რ ს ა რ ი ნ ე ბ ი ,  კ ვ ა მ ლ ს ა დ ე ნ ე ბ ი  დ ა 
კვამლსადენების ხუფები, რომლებიც გამოიყენება 
წვის პროდუქტების ევაკუაციისთვის, უნდა 
შეესაბამებოდეს მოქმედ სტანდარტებს.

გამწოვი ტერმინალების პოზიციონირება. 
გამწოვი ტერმინალები უნდა:
- დამონტაჟდეს შენობის კედლების გარე 

პერიმეტრზე;
- მოთავსდეს იმ მინიმალური მანძილების 

გათვალისწინებით, რაც მითითებულია 
მოქმედ ტექნიკურ სტანდარტებში.

წ ვ ი ს  პ რ ო დ უ ქ ტ ე ბ ი ს  გ ა მ ო ბ ო ლ ქ ვ ა 
ფ ო რ ს ი რ ე ბ უ ლ ი  გ ა წ ე ვ ი ს  მ ქ ო ნ ე 
მოწყობილობებში დახურულ გარემოში ღია 
ცის ქვეშ. ყველა მხრიდან დახურულ თავღია 
სივრცეებში (სავენტილიაციო შახტები, შახტები, 
ეზოები და სხვ.) დასაშვებია წვის პროდუქტების 
პირდაპირ გაშვება ბუნებრივი ან ფორსირებული 
გაწოვით 4–და 35 კვატ სითბოს დანაკარგით, 
თუ დაცული იქნება მოთხოვნილი ტექნიკური 
ნორმები. 

1.13 სისტემის შევსება.
ბოილერის შეერთების შედეგ დაიწყეთ სისტემის 
შევსება შევსების ონკანიდან (ნახ. 2–2).
შევსება ხორციელდება დაბალი სიჩქარით, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნეს წყალში არსებული 
ჰაერის ბუშტუკების გამოყვანა ბოილერიდან და 
თერმული სისტემის სარქვლებიდან.
ბოილერს საცირკულაციო დგუშზე აქვს ჰაერის 
გამოსაშვები ავტომატური სარქველი. შეამოწმეთ, 
ხომ არ არის ხუფი მოშვებული.
გახსენით რადიატორის ჰაერის სავენტილაციო 
ს ა რ ქ ვ ლ ე ბ ი .  დ ა ხ უ რ ე თ  რ ა დ ი ა ტ ო რ ი ს 
სავენტილაციო სარქვლები მხოლოდ მას შემდეგ, 
რაც წყალი გამოვა ამ ნაწილებიდან.
დახურეთ შევსების სარქველი, როდესაც 
ბოილერის მანომეტრი აჩვენებს დაახლოებით 
1,2 ბარელს.

შენიშვნა: ამ ოპერაციების დროს ჩართეთ 
გარკვეული ინტერვალებით საცირკულაციო 
დგუში სამართავი დაფის (2) ღილაკით მოცდა/
ზაფხული ზამთარი პოზიციებზე. მოუშვით 
წინა ხუფი და ჩართეთ საცირკულაციო დგუშის 
ვენტილაცია და ძრავა.
მოუჭირეთ ხუფი ოპერაციის დასრულების 
შედეგ.

1.14 აირის სისტემის გაშვება.
სისტემის გასაშვებად შეასრულეთ შემდეგი:
- გახსენით ფანჯრები და კარები;
- გამორიცხეთ ნაპერწკლების ან ღია ალის 

არსებობა;
- გამოდევნეთ ჰაერი მილებიდან;
- შეამოწმეთ, რომ შიდა სისტემა სათანადოდ 

შემჭიდროვებულია,  სპეციფიკაციების 
შესაბამისად.

1.15 ბოილერის გაშვება (ანთება).
კანონით გათვალისწინებული შესაბამისობის 
დეკლარაციის მისაღებად საჭიროა ბოილერის 
ექპლუატაციის დაწყებისას დაცული იყოს 
შემდეგი პირობები:
- დარწმუნდით, რომ შიდა სისტემა სათანადოდ 

შემჭიდროებულია ,  სპეციფიკაციების 
შესაბამისად;

- დარწმუნდით, რომ გამოყენებული აირის ტიპი 
შეესაბამება ბოილერის პარამეტრებს;

- ჩართეთ ბოილერი და დარწმუნდით, რომ 
გამართულად ინთება;

- დარწმუნდით, რომ აირის ნაკადის სიჩქარე 
და შესაბამისი წნევის სარქვლები შეესაბამება 
სახელმძღვანელოში მითითებულებს (პარ. 3.18)

- უ ზ რ უ ნ ვ ე ლ ვ ყ ა ვ ი თ  უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ი ს 
მოწყობილობის ჩართვა აირის მიწოდების 
შეწყვეტის შემთხვევაში და შეამოწმეთ 
აქტივაციის დრო;

- შეამოწმეთ ძირითადი გადამრთველის 
აქტივაცია,  რომელიც განთავსებულია 
ბოილერის ზემოთ;

- შეამოწმეთ, რომ შეწოვა/გამობოლქვის 
კ ო ნ ც ე ნ ტ რ უ ლ ი  ტ ე რ მ ი ნ ა ლ ი  ( თ უ 
დამონტაჟებულია) არ არის დაბლოკილი.

ბოილერი არ უნდა ჩართოთ, თუ რომელიმე, 
თუნდაც ერთი, ამ პირობიდან არ არის 
დამაკმაყოფილებელი.

შენიშვნა:  ბოილერის საწყისი შემოწმება 
უნდა განხორციელდეს კვალიფიცირებული 
სპეციალისტის მიერ. პირობითი საგარანტიო 
ვადის ათვლა იწყება ბოილერის შემოწმების 
დღიდან.
მომხმარებელს გადაეცემა  შემოწმების 
სერტიფიკატი და გარანტია.
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1.10 EVACUATION 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 peut 
être branchée à un conduit d’évacuation collectif 
particulier, type LAS. 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 personnel techni-
cien 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.

1.11 TUBAGE DE CHEMINÉES 
EXISTANTES.

A l’aide du “système pour tubage”, il est possible 
de réutiliser des cheminées, conduits d’évacua-
tion, fentes techniques, pour l’évacuation des 
produits de la combustion de la chaudière. Pour 
le tubage, il faut utiliser des conduits déclarés 
adaptés à l’objectif du fabricant, en suivant les 
modalités d’installation et d’utilisation indiquées 
par le fabricant et les prescriptions de la norme.

1.12 CONDUITS D’ÉVACUATION 
FUMÉES, CHEMINÉES ET 
CHAPEAUX DE CHEMINÉE.

Les conduits d’évacuation de fumées, les che-
minées ou les chapeaux de cheminée pour 
l’évacuation des produits de combustion doivent 
répondre aux conditions des normes applicables.

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

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

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

Evacuation des produits de la combustion des 
appareils à tirage forcé entre les espaces fermés 
à ciel ouvert. Dans les espaces à ciel ouvert 
fermés de tous les côtés (puits de ventilation, 
courettes, cours et similaires), l’évacuation directe 
des produits de combustion des appareils à gaz 
à tirage naturel ou forcé et à débit thermique 
supérieur à 4 et jusqu’à 35 kW est autorisée, 
pourvu que soient respectées les conditions de 
la règlementation technique en vigueur.

1.13 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 en fonc-
tion la pompe de circulation par intervalles, en 
agissant sur le bouton (2) de stand-by/été hiver 
placé sur le tableau de bord. Purger la pompe 
de circulation en dévissant le bouchon avant, en 
maintenant le moteur en fonction.
Visser de nouveau le bouchon après l’opération.

1.14 MISE EN FONCTION DE 
L’INSTALLATION DE GAZ.

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

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

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

selon les indications fournies par la norme.

1.15 MISE EN FONCTION DE LA 
CHAUDIÈRE (ALLUMAGE).

Afin d’obtenir la Déclaration de Conformité 
prévue, il faut accomplir les actions suivantes 
pour la mise en service de la chaudière:
- vérifier l’étanchéité de l’installation interne 

selon les indications fournies par la norme;
- vérifier la correspondance du gaz utilisé avec 

celui pour lequel la chaudière est prédisposée;
- allumer la chaudière et vérifier le correct 

démarrage;
- vérifier que le débit du gaz et les pressions 

correspondantes soient conformes à celles 
indiquées sur le livret (parag. 3.18);

- 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’aspi-
ration/évacuation (si présent), ne soit pas 
obstrué.

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

N.B.: la vérification initiale de la chaudière doit 
être effectuée par un technicien qualifié. La garan-
tie conventionnelle de la chaudière démarre à la 
date de la vérification.
Le certificat de vérification initiale et de garantie 
est délivré à l’utilisateur.
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1.10 FLUE EXHAUST TO FLUE/CHIMNEY.
Flue gas exhaust does not necessarily have to be 
connected to a branched type traditional flue. 
The flue exhaust can be connected to a special 
LAS type multiple flue. Multiple and combined 
flues must be specially designed according to 
the calculation method and requirements of the 
standards, by professionally qualified technical 
staff. Chimney or flue sections for connection 
of the exhaust pipe must comply with requisites 
of technical standards in force.

1.11 DUCTING OF EXISTING FLUES.
With a specific “ducting system” it is possible to 
reuse existing flues, chimneys and technical ope-
nings to discharge the boiler flue gases. Ducting 
requires the use of ducts declared to be suitable 
for the purpose by the manufacturer. Follow the 
installation and user instructions provided by the 
manufacturer and the requirements of standards.

1.12 FLUES, CHIMNEYS AND CHIMNEY 
CAPS.

The flues, chimneys and chimney caps for the 
evacuation of combustion products must be in 
compliance with applicable standards.

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

building;
- be positioned according to the minimum di-

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

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

N.B.: during these operations turn on the 
circulation pump at intervals, by means of the 
stand-by/summer winter button (2) positioned 
on the control panel. Vent the circulation pump 
by loosening the front cap and keeping the motor 
running.
Tighten the cap after the operation.

1.14 GAS SYSTEM START-UP.
To start up the system proceed as follows:
- open windows and doors;
- avoid presence of sparks or naked flames;
-  bleed all air from pipelines;
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications.

1.15 BOILER START-UP (IGNITION).
For issue of the envisioned Declaration of Con-
formity, the following must be performed for 
boiler start-up:
- check that the internal system is properly sealed 

according to specifications;
- make sure that the type of gas used corresponds 

to boiler settings;
- 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. 3.18);

- ensure that the safety device is engaged in the 
event of gas supply failure and check activation 
time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake/exhaust concentric ter-
minal (if fitted) is not blocked.

The boiler must not be started up even if only 
one of the checks should be negative.

N.B.: the boiler preliminary check must be carried 
out by a qualified technician. The conventional 
boiler warranty is valid as of the date of testing.
The test certificate and warranty is issued to the 
user.
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1.10 TÜSTÜNÜN BACAYA 
ÇIXARILMASI

İşlənmiş qazın çıxışının ənənəvi bacanın şaxəli 
növünə birləşdirilməsi vacib deyil. İşlənmiş 
qazın çıxışı xüsusi LAS növlü çoxsaylı bacaya 
birləşdirilə bilər. Çoxsaylı və birləşmiş bacalar 
hesablama üsullarına və standartların tələbinə 
uyğun peşəkar texniki işçilər tərəfindən xüsusi 
olaraq layihələşdirilməlidir. Çıxış borusunun 
birləşdirilməsi üçün qaz və kombi bacaları 
qüvvədə olan texniki tələblərə uyğun olmalıdır.

1.11 MÖVCUD BACALARIN BORULARI
Səciyyəvi "borular sistemi" ilə mövcud boruları, 
bacaları və texniki dəlikləri istifadə edərək, 
qazanın işlənmiş qazlarını boşaltmaq olar. 
Baca çəkmə istehsalçının məqsədilə uyğun 
boruların istifadə edilməsini tələb edir. İstehsalçı 
tərəfindən təmin edilmiş quraşdırma və istifadəçi 
təlimatlarına və standartların tələblərinə əməl 
edin.

1.12 BORULAR, BACALAR VƏ BACA 
QAPAQLARI

Qaz bacaları, tüstü bacalar və baca qapaqları 
alışqan maddələrin çıxarılması üçün standartlara 
uyğun olmalıdır.

Sorucu ucluqların yerləşdirilməsi. Sorucu 
ucluqlar:
- binanın divarlarının xarici perimetri boyu 

quraşdırılmalıdır;
- ca r i  t exnik i  s tandar t la rda  müəyyən 

edilmiş minimum məsafələrə müvafiq 
yerləşdirilməlidir.

Açıq üstlü bağlı mühitdə ventilyatorlu 
cihazlardan yanma məhsullarının çıxarılması 
Hər tərəfi örtülü, üstü açıq yerlərdə (ventilyasiya 
dəlikləri, daxili həyətlər və s.) cari texniki 
standartlara əməl etmək şərtilə təbii və ya süni 
sormalı qaz cihazlarında işlənmiş qazın birbaşa 
çıxarılmasına icazə verilir.

1.13 SİSTEMİN DOLDURULMASI
Kombi qazanı birləşdirildikdən sonra, doldurma 
klapanın köməyilə sistemi doldurun (Təs. 2-2).
Kombi qazanı və istilik sistemindəki suda hava 
köpüklərinin yox olmasını təmin etmək üçün 
doldurulma aşağı sürətlə həyata keçirilir.
Qazanın nasosusnda daxili avtomat boşaltma 
klapanı vardır. Qapağın bağlı olmasını yoxlayın.
Radiatorun ventilyasiya klapanlarını açın. 
Radiator klapanlarını yalnız su onlardan 
çıxdıqdan sonra bağlayın.
Kombi qazanının monometri təqribən 1.2 bar 
göstərən zaman doldurma klapanını bağlayın.

Qeyd: bu əməliyyatlar zamanı idarə lövhəsində 
yerləşən ehtiyat/yay qış düyməsi (2) vasitəsilə 
sirkulyasiya nasosunu işə salın. Ön qapağı 
açaraq və mühərriki işlək halda saxlayaraq 
sirkulyasiya pompasını fırladın.
Əməliyyatdan sonra qapağı sıxın.

1.14 QAZ SİSTEMİNİN İŞƏ SALINMASI
Sistemi işə salmaq üçün aşağıdakıları həyata 
keçirin:
- pencərə və qapıları açın;
- qığılcım və ya açıq atəşin qarşısını alın;
- borukəmərlərindən bütün havanı çıxarın;
- daxili sistemin xassələrə əsasən müvafiq 

bağlanmasını yoxlayın.

1.15 KOMBİ QAZANININ İŞƏ 
SALINMASI (ALIŞMA)

Nəzərdə tutulmuş Uyğunluq Bəyanatının 
verilməsi üçün kombi qazanının işə salınması 
zamanı aşağıdakılar yerinə yetirilməlidir:
- daxili sistemin xassələrə əsasən müvafiq 

bağlanmasını yoxlayın.
- istifadə edilən qaz növünün kombi qazanına 

uyğun gəldiyindən əmin olun;
- kombi qazanını işə salın və düzgün alışdığını 

yoxlayın;
- qazın axın sürətinin və müvafiq təzyiq 

kəmiyyətlərinin istismar kitabçasında 
verilənlərə uyğun olduğunu təmin edin 
(bənd 3.18);

- qaz təchizatının pozulması zamanı təhlükəsizlik 
qurğusunun işə düşdüyünü təmin edin və işə 
düşmə vaxtını yoxlayın;

- kombi qazanının yuxarı hissəsində yerləşən 
əsas keçirinin aktivləşdirilməsini yoxlayın;

- giriş/çıxış konsentrik ucluğun (quraşdırılıbsa) 
tutulmadığını yoxlayın.

Kombi qazanı yoxlamalardan heç olmazsa biri 
mənfi olduqda işə salınmamalıdır.

Qeyd: kombi qazanının ilkin yoxlanışını peşəkar 
texnik həyata keçirməlidir. Kombi qazanına 
verilən ənənəvi zəmanət sınaq günündən qüvvəyə 
minir.
Test sertifikatı və zəmanət istifadəçiyə təqdim 
edilir.
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10.1   ترصيف عوادم االحرتاق عن طريق أنابيب املداخن \ املدخنة.
ال يجب أن تتم عملية ترصيف عوادم االحرتاق عرب أنبوب مدخنة شاملة 
متفرعة بشكلها التقليدي. بل ميكن التخلص من عوادم االحرتاق عرب أنبوب 

مدخنة خاص نوعية LAS. أنابيب املداخن الجامعية وأنابيب املداخن املركبة 

وبالتطبيق  الحسابية  الطرق  بإتباع  جيداً  ومجهزة  مخططة  تكون  أن  يجب 

الكيل للقواعد التقنية املعمول بها يف هذا الشأن، كام يجب أن يقوم بتنفيذها 

طاقم عمل مؤهل فنياً بشكل قدير. أقسام املداخن وأنابيب املداخن املتصل 

بها أنبوب ترصيف عوادم االحرتاق، يجب أن تلبي متطلبات القواعد الفنية 

املعمول بها يف هذا الشأن.

11.1  تركيب أنابيب املداخن أو الفتحات التقنية.
أو  املداخن  استخدام  ميكن  األنابيب”،  تركيب  أو  األنببة  “نظام  بواسطة 

مجاري املداخن والفتحات التقنية املوجودة سابًقا لترصيف عوادم االحرتاق 
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صنبور امللء )شكل 2-2(.

فقاقيع  يجب أن تتم عملية امللء ببطء وذلك إلعطاء فرصة للتخلص من 

الهواء املوجودة يف املاء مبا يسمح بخروجها عرب فتحات التنفيس املوجودة 

يف الغالية ويف شبكة التدفئة.
تم تركيب صامم تنفيس أوتوماتييك يف الغالية موجود عىل مضخة التدوير. 

تحقق من أن الغطاء مرخي.

يجب  والتسخني.  التدفئة  أجهزة  يف  املوجودة  التنفيس  صاممات  بفتح  قم 
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حوايل  إىل  الغالية  يف  الضغط  مقياس  يصل  عندما  امللء  صنبور  غلق  يجب 

1.2 بار.
مالحظة هامة: أثناء هذه العمليات، قم بتشغيل مضخة الدوران املتقطع )عىل 

فرتات( مع الضغط عىل زر االنضغاط )2( الخاص ببدء عملية االستعداد 

صيف \شتاء املوجود يف لوحة التحكم. قم بعملية تنفيس مضخة التدوير 

عن طريق فك الغطاء األمامي مع اإلبقاء عىل تشغيل املحرك.

بعد انتهاء العملية قم بإعادة تثبيت الغطاء.

14.1 تشغيل شبكة الغاز.
يلزم لبدء تشغيل شبكة الغاز القيام مبا ييل:

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

- استمر يف العمل عىل إخراج الهواء املوجود يف األنابيب؛
-  تأكد من ثبات ومتاسك الشبكة الداخلية طبقاً للقواعد املحددة لهذا الشأن.

15.1 تشغيل الغالية )اإلشعال(
ينص  الذي  الغالية  استخدام  إلمكانية  واملطابقة  الصالحية  بيان  إصدار  بعد 
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-  تأكد من ثبات ومتاسك الشبكة الداخلية طبقاً للقواعد املحددة لهذا الشأن.
-  تأكد من مالمئة الغاز املوجود مع طبيعة الغاز الذي ميكن أن تستخدم 

الغالية معه؛

-  قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعلمية اإلشعال؛
-  تأكد من أن كمية الغاز وما يتعلق من ذلك من عمليات ضخ وضغط تتالءم 

مع ما هو محدد يف كتيب التعليامت )الفقرة 18.3(؛ 

عمله  رسعة  ومن  الغاز  انقطاع  حالة  يف  األمان  جهاز  عمل  من  - ت أكد 
عند حدوث ذلك؛

-  تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العمومي املوجود فوق الغالية؛
-  تأكد من أن وصلة التمرير متحدة املركز الخاصة بالشفط\ترصيف عوادم 

االحرتاق)يف حالة وجودها(، غري مسدودة أو مغلقة.

يف حالة عدم توافر حتى عملية واحدة من عمليات التأكد والتحقق السابقة 
هذه، ال يجب أبًدا البدء يف تشغيل الغالية.

للحالة  األولية  واملراجعة  الفحص  عملية  تتم  أن  يجب  هامة:  مالحظة 

رسيان  يبدأ  لهم.  املرصح  املؤهلني  الفنيني  أحد  يد  عىل  للغالية  التشغيلية 

واملراجعة  الفحص  عملية  بداية  تاريخ  من  الغالية  عىل  التقليدي  الضامن 

األولية للحالة التشغيلية للغالية.

التشغييل  لألداء  أولية  ومراجعة  فحص  شهادة  املستخدم  تسليم  يتم  سوف 

للغالية إضافة إىل شهادة الضامن.
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1.16 ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС.
Котли постачаються з вбудованим циркуляційним 
насосом, який має 3-позиційний електричний 
регулятор швидкості. Коли циркуляційний насос 
працює на першій швидкості, котел працює 
некоректно. Для оптимальної роботи котла 
рекомендується в нових установках (з однією 
трубою та модульним) вмикати циркуляційний 
насос на максимальну швидкість. У циркуляційному 
насосі вже передбачений конденсатор.

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

Регулювання байпасу (поз. 26 мал. 1-30). В разі 
необхідності можна відрегулювати клапан байпас 
під потреби власної системи, від мінімуму (байпас 
виключено) до максимуму (байпас задіяно), як 
показано на графіку (мал. 1-29). Відрегулювати 
викруткою, при обертанні її за годинниковою 
стрілкою байпас буде задіяний, проти годинникової 
стрілки – байпас буде виключений з роботи.
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простоєм, необхідно відкрутити передню кришку 
та провернути викруткою вал двигуна. Будьте 
особливо обережні під час цієї операції, щоб не 
ушкодити двигун.

Регулювання байпасу (поз. 26 мал. 1-30). В разі 
необхідності можна відрегулювати клапан байпас 
під потреби власної системи, від мінімуму (байпас 
виключено) до максимуму (байпас задіяно), як 
показано на графіку (мал. 1-29). Відрегулювати 
викруткою, при обертанні її за годинниковою 
стрілкою байпас буде задіяний, проти годинникової 
стрілки – байпас буде виключений з роботи.
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Напір в системі опалення.

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

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

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

 D = Напір у системі опалення 
при другій швидкості з 
увімкненим байпасом
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Tesisattaki mevcut prevalans.

 A = Üçüncü hızda tesisattaki 
müsait prevalans by-pass hariç

 B = Üçüncü hızda tesisattaki 
müsait prevalans by-pass dahil

 C = İkinci hızda tesisattaki müsait 
prevalans by-pass hariç

 D = İkinci hızda tesisattaki müsait 
prevalans by-pass dahil

1.16 SİRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler üç pozisyonlu hız elektrik regülatörü 
yerleştirilmiş sirkülatör ile donatılırlar. Birinci 
hızdaki sirkülatör ile kombi doğru şekilde 
çalışmaz. Kombinin en iyi işleyişi için yeni 
tesisatlarda (tek boru ve modül) sirkülasyon 
pompasının en yüksek hızda çalıştırılması tavsiye 
edilir. Sirkülatör kondensatör ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Uzun bir süre çalışmadıktan sonra 
bloke olabilecek olan sirkülatörün ön kapağının 
sökülerek motor milinin tornavida ile döndürül-
mesi gerekebilir. Bu işlemi dikkatlice yapmak 
suretiyle cihaza zarar vermemeye özen gösteriniz.

Otomatik By-pass (böl. 26 Şek. 1-30). Gerek 
duyulması halinde tesisatın ihtiyaçlarına göre by-
pass’ın grafikte gösterilmiş bir asgariden (by-pass 
hariç) bir azamiye (by-pass dahil) ayarlanması 
mümkündür (Şek. 1-29). Düz bir tornavida ile 
ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek by-pass girilir, 
saatin aksi yönünde çevrilerek ise hariç bırakılır.
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1.16 BOMBA DE CIRCULACIÓN.
Las calderas están equipadas con un circulador 
incorporado con regulador eléctrico de velo-
cidad de tres posiciones. 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 período de inactividad, se bloquea el 
circulador, será necesario desenroscar el tapón 
anterior y hacer girar el eje del motor usando un 
destornillador. Realice esta operación con mucho 
cuidado para no dañar el eje del motor.

Regulación By-pass (apdo. 26 Fig. 1-30). 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. 1-29). 
Regule con un destornillador con punta plana; 
girando en sentido horario se activa el by-pass, 
en sentido anti-horario se desactiva

Columna de agua disponible en la instalación.

 A = Columna de agua disponible en 
la instalación a la máxima velo-
cidad y con by pass desactivado

 B = Columna de agua disponible en 
la instalación a la máxima velo-
cidad y con by pass desactivado

 C = Columna de agua disponible en 
la instalación en la segunda velo-
cidad y con by pass desactivado

 D = Columna de agua disponible 
en la instalación en la segunda 
velocidad con by pass activado
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Напор, достигаемый в системе.

 A = Напор, достигаемый в системе 
на третьей скорости  
(с отключенным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в системе 
на третьей 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)

1.16 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии предос тавляются со 
встроенным циркуляционным насосом 
с  элект риче ским т р ёхпозиционным 
р е г у л я т о р о м  с к о р о с т и .  К о г д а  н а 
циркуляционном насосе установлена первая 
скорость, бойлер не работает в нормальном 
режиме. Для оптимальной работы бойлера на 
новых установках рекомендуется (монотруба и 
модуль) использовать циркуляционный насос 

на максимальной скорости. Циркуляционный 
насос уже оснащён конденсатором.
При разблокировании насоса. Если, 
после долгого простоя насос оказывается 
заблокированным, необходимо отвернуть 
переднюю крышку и провернуть отверткой 
вал двигателя. Эту операцию следует 
выполнять с крайней осторожностью, чтобы 
не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 26 Илл. 1-30). 
При необходимости, байпас может быть 
отрегулирован по собственным требованиям 
установки, от минимальной (байпас 
отключен) до максимальной позиции (байпас 
подключен), показанной на графике (Илл. 
1-29). Отрегулировать с помощью плоской 
отвёртки, поворачивая по часовой стрелке, 
байпас устанавливается, против часовой 
стрелки, байпас убирается.
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Напор, достигаемый в системе.

 A = Напор, достигаемый в системе 
на третьей скорости  
(с отключенным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в системе 
на третьей 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)

1.16 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Бойлеры серии предос тавляются со 
встроенным циркуляционным насосом 
с  элект риче ским т р ёхпозиционным 
р е г у л я т о р о м  с к о р о с т и .  К о г д а  н а 
циркуляционном насосе установлена первая 
скорость, бойлер не работает в нормальном 
режиме. Для оптимальной работы бойлера на 
новых установках рекомендуется (монотруба и 
модуль) использовать циркуляционный насос 

на максимальной скорости. Циркуляционный 
насос уже оснащён конденсатором.
При разблокировании насоса. Если, 
после долгого простоя насос оказывается 
заблокированным, необходимо отвернуть 
переднюю крышку и провернуть отверткой 
вал двигателя. Эту операцию следует 
выполнять с крайней осторожностью, чтобы 
не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 26 Илл. 1-30). 
При необходимости, байпас может быть 
отрегулирован по собственным требованиям 
установки, от минимальной (байпас 
отключен) до максимальной позиции (байпас 
подключен), показанной на графике (Илл. 
1-29). Отрегулировать с помощью плоской 
отвёртки, поворачивая по часовой стрелке, 
байпас устанавливается, против часовой 
стрелки, байпас убирается.
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Напор, достигаемый в системе.

 A = Напор, достигаемый в системе 
на третьей скорости  
(с отключенным байпасом)

 B = Напор, достигаемый в системе 
на третьей 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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новых установках рекомендуется (монотруба и 
модуль) использовать циркуляционный насос 

на максимальной скорости. Циркуляционный 
насос уже оснащён конденсатором.
При разблокировании насоса. Если, 
после долгого простоя насос оказывается 
заблокированным, необходимо отвернуть 
переднюю крышку и провернуть отверткой 
вал двигателя. Эту операцию следует 
выполнять с крайней осторожностью, чтобы 
не повредить насос.

Регулирование байпаса (дет. 26 Илл. 1-30). 
При необходимости, байпас может быть 
отрегулирован по собственным требованиям 
установки, от минимальной (байпас 
отключен) до максимальной позиции (байпас 
подключен), показанной на графике (Илл. 
1-29). Отрегулировать с помощью плоской 
отвёртки, поворачивая по часовой стрелке, 
байпас устанавливается, против часовой 
стрелки, байпас убирается.
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סה"כ ראש זמין למערכת.

1.16  משאבת סירקולציה
בקרת  עם  מובנית  סירקולציה  כולל משאבת  הדוד 
מהירות חשמלית בעלת 3 מצבים. הדוד לא פועל 
כראוי כאשר משאבת הסירקולציה מכוונת למהירות 
הראשונה. כדי להבטיח פעולה מיטבית של הדוד, 
בודד(  ומודול  )צינור  חדשות  מערכות  של  במקרה 
מומלץ להשתמש במשאבת הסירקולציה במהירות 

המקסימלית. המשאבה כבר כוללת מעבה.

שחרור המשאבה. לאחר תקופה ממושכת של חוסר 
פעילות, אם משאבת הסירקולציה חסומה, פרק את 
באמצעות  המנוע  ציר  את  וסובב  הקדמי  המכסה 
מברג. יש לנקוט במשנה זהירות בעת ביצוע פעולה 

זו, כדי למנוע נזק למנוע.

ויסות מעקף )סעיף 26 איור 1-30(. במידת הצורך, 
ניתן לווסת את המעקף בהתאם לדרישות המערכת 
)עם  מקסימלי  למצב  מעקף(  )ללא  מינימלי  ממצב 
כדי   .)1-29 )איור  הגרפי  לסימון  בהתאם  מעקף(, 
וכוון  שטוח  במברג  השתמש  המעקף  את  לווסת 
אותו עם כיוון השעון להגדלת הפעולה או נגד כיוון 

השעון להקטנתה.

A  =  ראש זמין למערכת   
במהירות מקסימלית 

ללא מעקף.
B  =  ראש זמין למערכת   

במהירות מקסימלית עם 
מעקף.

C  =  ראש זמין למערכת   
במהירות שנייה ללא 

מעקף.
D  =  ראש זמין למערכת   
במהירות שנייה עם 

מעקף.
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Raspoloživa prevalencija uređaja.

 A = Raspoloživa prevalencija 
uređaja u odnosu na 
maksimalnu brzinu sa 
isključenim baj-pasom

 B = Raspoloživa prevalencija 
uređaja u odnosu na 
maksimalnu brzinu sa 
uključenim baj-pasom

 C = Raspoloživa prevalencija 
uređaja u odnosu na brzinu 
broj 2 sa isključenim baj-pasom

 D = Raspoloživa prevalencija 
uređaja u odnosu na brzinu 
broj 2 sa uključenim baj-pasom

1.16 PUMPA ZA CIRKULACIJU.
Kotlovi se dobijaju sa ugrađenom pumpom za 
cirkulaciju sa električnim regulatorom brzine 
sa tri položaja. Kada je pumpa u prvoj brzini, 
kotao ne radi pravilno. Da bi kotao mogao 
optimalno raditi, savetuje se na novim uređajima 
(jednocevnim i modul) koristiti pumpu za 
cirkulaciju na maksimalnoj brzini. Pumpa je već 
opremljena kondenzatorom.

Eventualna deblokada pumpe. Ako se nakon 
dužeg perioda neaktivnosti pumpa blokira, 
morate odviti prednji čep i okrenuti odvijačem 
osovinu motora. Pažljivo obavite ovu operaciju 
da ne bi došlo do oštećenja iste.

Podešavanje baj-pasa (detalj 26 Sl. 1-30). U 
slučaju potrebe se može prilagoditi baj-pas u 
skladu sa potrebama vašeg uređaja od minimuma 
(baj-pas isključen) do maksimuma (baj-pas 
uključen) predstavljenog grafikonom (Sl. 1-29). 
Obavite podešavanje ravnim odvijačem, ako 
okrenete odvijač u smeru kazaljki na satu baj-
pas će se uključiti, ako ga okrenete u suprotnom 
smeru, on će se isključiti.

Protok (l/h)
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სისტემის შესაძლო დაწნევა.

 A = სისტემის შესაძლო დაწნევა 
მაქსიმალური სიჩქარით და 
გამორიცხული შემოვლებით.

 B = სისტემის შესაძლო დაწნევა 
მაქსიმალური სიჩქარით და 
ჩართული შემოვლებით.

 C = სისტემის შესაძლო დაწნევა 
მეორე სიჩქარით და 
გამორიცხული შემოვლებით.

 D = სისტემის შესაძლო დაწნევა 
მეორე სიჩქარით და ჩართული 
შემოვლებით.

1.16 საცირკულაციო დგუში.
ბოილერები აღჭურვილია საციკულაციო 
დგუშით, რომელსაც აქვს სიჩქარის 3-პოზიციანი 
ე ლ ე ქ ტ რ ო კ ო ნ ტ რ ო ლ ი .  ბ ო ი ლ ე რ ი  ა რ 
ფუნქციონირებს სწორად, თუ საცირკულაციო 
დგუში პირველ სიჩქარეშია.  ბოილერის 
ოპტიმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად, 
ახალი სისტემების (ერთიანი მილი და 
მოდული) გამოყენებისას რეკომენდებულია 
დგუშის მაქსიმალური სიჩქარით გამოყენება. 
საცირკულაციო დგუშზე უკვე დამონტაჟებულია 
კონდენსატორი.

დგუშის განბლოკვა. თუ არააქტიურობის 
ხანგრძლივი პერიოდის გამო საცირკულაციო 
დგუში დაიბლოკა, მოხსენით წინა ხუფი და 
მოატრიალეთ ძრავის ლილვი სახრახნისით. ამ 
ოპერაციის შესრულებისას ყურადღებით იყავით, 
რათა არ მოხდეს ძრავის დაზიანება.

შემოვლების დარეგულირება (ნაწ. 26 ნახ. 
1-30). თუ საჭიროა, შესაძლოა შემოვლების 
დარეგულირება დანადგარის მოთხოვნების 
შესაბამისად — მინიმუმიდან (შემოვლება 
გამორიცხულია) მაქსიმუმამდე (შემოვლება 
ჩართულია) ,  რაც  აღნიშნულია შემდეგ 
გრაფიკებზე (ნახ.  1–29) დარეგულირეთ 
ბრტყელი სახრახნისით, მოაბრუნეთ საათის 
ისრის მიმართულებით და ჩადეთ შემოვლა, 
საწინააღმდეგო მიმართულებით – ამოიღეთ.

ნაკადის სიჩქარე (ლ/სთ)
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Pression statique disponible sur l’installation.

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

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

 C = Hauteur manométrique disponible 
sur l’installation à la seconde 
vitesse avec by-pass fermé.

 D = Hauteur manométrique disponible 
sur l’installation à la seconde 
vitesse avec by-pass activé.

1.16 POMPE DE CIRCULATION.
Les chaudières sont fournies avec circulateur 
incorporé avec régulateur électrique de vitesse 
à trois positions. Avec un circulateur sur la 
première vitesse, la chaudière ne fonctionne pas 
correctement. Pour un fonctionnement optimal 
de la chaudière, il est conseillé sur les nouvelles 
installations (monotube et module) d’utiliser la 
pompe de circulation sur la vitesse maximum. 
Le circulateur est déjà équipé d’un condensateur.

Eventuel déblocage 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. 26 Fig. 1-30). En cas de 
besoin, il est possible de régler le by-pass selon ses 
propres exigences d’installation d’un minimum 
(by-pass exclu) à un maximum (by-pass activé) 
représenté par le graphique (Fig. 1-29). Effectuer 
le réglage avec un tournevis plat; en tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre, le by-pass 
s’active, dans le sens contraire il est exclu.
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Total head available to the system.

 A = Head available to the system at 
maximum speed with by-pass 
excluded.

 B = Head available to the system at 
maximum speed with by-pass 
inserted.

 C = Head available to the system 
at second speed with by-pass 
excluded.

 D = Head available to the system 
at second speed with by-pass 
inserted.

1.16 CIRCULATION PUMP.
The boilers are supplied with a built-in circula-
tion pump with 3-position electric speed control. 
The boiler does not operate correctly with the 
circulation pump on first speed. To ensure opti-
mal boiler operation, in the case of new systems 
(single pipe and module) it is recommended to 
use the pump at maximum speed. The pump is 
already fitted with a condenser.

Pump release. If, after a prolonged period of 
inactivity, the circulation pump is blocked, 
unscrew the front cap and turn the motor shaft 
using a screwdriver. Take great care during this 
operation to avoid damage to the motor.

By-pass regulation (part. 26 Fig. 1-30). If ne-
cessary, the by-pass can be regulated according 
to system requirements from a minimum (by-
pass excluded) to a maximum (by-pass inserted) 
represented by the graphics (Fig. 1-29). Make 
the regulation using a flat head screwdriver, turn 
clockwise and insert the by-pass, anti-clockwise 
it is excluded.
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Sistemdə mövcud olan cəmi başcıq

 A = Baypas çıxmaq şərtilə, 
maksimum sürətdə sistem üçün 
mümkün olan başcıq

 B = Baypas daxil olmaqla, 
maksimum sürətdə sistem üçün 
mümkün olan başcıq

 C = Baypas çıxmaq şərtilə, ikinci 
sürətdə sistem üçün mümkün 
olan başcıq

 D = Baypas daxil olmaqla, ikinci 
sürətdə sistem üçün mümkün 
olan başcıq

1.16 SİRKULYASİYA NASOSU.
Kombi qazanlarında 3-vəziyyətli elektrik sürəti 
idarə qurğusu olan daxili sirkulyasiya nasosu 
olur. Sirkulyasiya pompası birinci sürətdə olan 
zaman kombi qazanı müvafiq işləmir. Yeni 
sistemlərdə (tək boru və modul) kombi qazanının 
optimal əməliyyatını təmin etmək üçün nasosun 
maksimum sürətdə istifadə edilməsi məsləhət 
görülür. Nasosa artır kondensator quraşdırılmış 
olur.

Pompanın açılması. Əgər uzun müddət qeyri-
işlək vəziyyətdə qaldıqdan sonra sirkulyasiya 
pompası bloklaşarsa, ön qapağı açın və vintaçan 
vasitəsilə mühərrik valını fırladın. Bu əməliyyat 
zamanı mühərrikin zədələnməməsi üçün çox 
diqqətli olun.

Baypasın nizamlanması (hissə 26 Şəkil 1-30). 
Lazım gələrsə, dövrələmə şəkillərdə (Şəkil 1-29) 
göstərildiyi kimi sistemin tələblərinə uyğun 
minimumdan (dövrələmə yoxdur) maksimuma 
(dövrələmə daxil olmaqla) tənzimlənə bilər. 
Yastı başcıqlı vintaçan vasitəsilə tənzimləyin, 
saat əqrəbi istiqamətində fırladın və baypası 
daxil edin; çıxarmaq üçün saat əqrəbinin əksi 
istiqamətində fırladın.

Axın göstəricisi (l/h)
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16.1 مضخة التدوير
ثالثة  به  للرسعة  كهريب  منظم  مع  مدمج  ضخ  بدوار  الغاليات  تزويد  يتم 

مستويات. إذا تم ضبط مضخة التدوير عىل الرسعة األوىل فإن الغالية ال 

تعمل بالشكل الصحيح. للحصول عىل أفضل أداء تشغييل ممكن للغالية مع 

الشبكات الجديدة )أحادية األنبوب أو املوديل modul(، ينصح بضبط 

مضخة التدوير عىل أقىص رسعة. تم تزويد مضخة التدوير مبكثف.

احتامل فتح أو تحرير مضخة الضخ. يف حالة عدم عمل الغالية لفرتة طويلة، 

من  يصبح  وعندها  التدوير  مضخة  يف  انسداد  يحدث  أن  املمكن  من  فإنه 

الرضوري فك الغطاء األمامي واستخدام مفك للف وتدوير عمود الحركة. 

قم بهذه العملية بحرص وانتباه لعدم إحداث أي رضر أو تلفيات يف عمود 

الحركة هذا.

ضبط املمر الفرعي )الجزء 26 شكل 1-30(. عند الحاجة، ميكن ضبط املمر 

الفرعي طبقاً ملا تتطلبه الشبكة من أقل وضع تشغييل )هنا املمر الفرعي ال 
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قوة الضخ الهيدرولييك املمكنة داخل الشبكة.

A =  قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل أقىص 
رسعة مع عدم استخدام ممر فرعى.

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

C  =   قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل درجة 
الرسعة الثانية مع عدم استخدام ممر فرعى.

D =   قوة ضخ هيدرولييك متاحة داخل الشبكة عىل درجة 
الرسعة الثانية مع استخدام ممر فرعى.
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Maior Eolo 24 4 E

Maior Eolo 28 4 E

Maior Eolo 32 4 E
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Умовні позначення:
 1 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - 

(димові гази F)
 2 - Закрита камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера згоряння
 5 - Витратомір сантехнічної води
 6 - Газовий клапан
 7 - Температурний давач-зонд контуру ГВП
 8 - Кран заповнення системи опалення
 9 - Відбір тиску позитивний сигнал

 10 - Відбір тиску негативний сигнал
 11 - Реле тиску димових газів
 12 - Температурний давач-зонд на прямій лінії 

(подачі) системи опалення
 13 - Витяжний ковпак димових газів
 14 - Запобіжний термостат
 15 - Первинний теплообмінник
 16 - Електроди розпалювання котла і 

спостереження за полум’ям
 17 - Розширювальний бак для системи опалення
 18 - Aqua Celeris

1.17 КОМПЛЕКТИ, ЯКІ 
ПОСТАЧАЮТЬСЯ ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ.

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

• Комплект центрального блоку систем, 
розподілених по зонах. Якщо необхідно 
розділити систему опалення на декілька 
зон (не більше трьох), щоб регулювати їх 
незалежно і зберігати високу продуктивність 

води для кожної зони, Iммergas постачає за 
окремим замовленням комплект для систем 
опалення, розподілених на зони.

• Комплект дозатору поліфосфатів. Дозатор 
поліф о с ф ат ів  зменш ує  у тв о р е ння 
вапнякових відкладень, підтримуючи 
високі показники систем опалення та 
виробництва гарячої води. На котлі 
передбачено застосування комплекту 
дозатора поліфосфатів.

• Комплект  покрит тя.  При монт ажі 
назовні, в частково захищеному місці з 
безпосереднім забором повітря обов’язково 
слід встановити верхню захисну кришку 
для справної роботи котла та його захисту 
від негативних природних явищ (мал. 1-5); 

при монтажі в приміщенні у конфігурації 
B також необхідно встановити спеціальну 
верхню захисну кришку разом з комплектом 
відведення димових газів.

• Комплект проти замерзання з резисторами 
(за окремим замовленням). Якщо в місці 
монтажу котла температура зменшується 
понад -5°C та при цьому відсутня подача газу, 
агрегат може замерзнути. Щоб уникнути 
ризику замерзання контуру ГВП, можна 
використати комплект проти замерзання, 
який складається з електричного резистору, 
каблепровідки та термостату керування.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу 
та експлуатації.

1.18 КОМПЛЕКТАЦІЯ КОТЛА.

 19 - Пальник
 20 - Реле тиску в системі опалення
 21 - Повітряний випускний клапан
 22 - Циркуляційний насос котла
 23 - Пластинчастий теплообмінник
 24 - Триходовий клапан (з привідом)
 25 - Кран спорожнення системи
 26 - Байпас
 27 - Запобіжний клапан на 3 бари

 Примітка: блок підключення  
(за окремим замовленням).
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Умовні позначення:
 1 - Штуцери пробовідбірників (повітря A) - 

(димові гази F)
 2 - Закрита камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера згоряння
 5 - Витратомір сантехнічної води
 6 - Газовий клапан
 7 - Температурний давач-зонд контуру ГВП
 8 - Кран заповнення системи опалення
 9 - Відбір тиску позитивний сигнал

 10 - Відбір тиску негативний сигнал
 11 - Реле тиску димових газів
 12 - Температурний давач-зонд на прямій лінії 

(подачі) системи опалення
 13 - Витяжний ковпак димових газів
 14 - Запобіжний термостат
 15 - Первинний теплообмінник
 16 - Електроди розпалювання котла і 

спостереження за полум’ям
 17 - Розширювальний бак для системи опалення
 18 - Aqua Celeris

1.17 КОМПЛЕКТИ, ЯКІ 
ПОСТАЧАЮТЬСЯ ЗА ОКРЕМИМ 
ЗАМОВЛЕННЯМ.

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

• Комплект центрального блоку систем, 
розподілених по зонах. Якщо необхідно 
розділити систему опалення на декілька 
зон (не більше трьох), щоб регулювати їх 
незалежно і зберігати високу продуктивність 

води для кожної зони, Iммergas постачає за 
окремим замовленням комплект для систем 
опалення, розподілених на зони.

• Комплект дозатору поліфосфатів. Дозатор 
поліф о с ф ат ів  зменш ує  у тв о р е ння 
вапнякових відкладень, підтримуючи 
високі показники систем опалення та 
виробництва гарячої води. На котлі 
передбачено застосування комплекту 
дозатора поліфосфатів.

• Комплект  покрит тя.  При монт ажі 
назовні, в частково захищеному місці з 
безпосереднім забором повітря обов’язково 
слід встановити верхню захисну кришку 
для справної роботи котла та його захисту 
від негативних природних явищ (мал. 1-5); 

при монтажі в приміщенні у конфігурації 
B також необхідно встановити спеціальну 
верхню захисну кришку разом з комплектом 
відведення димових газів.

• Комплект проти замерзання з резисторами 
(за окремим замовленням). Якщо в місці 
монтажу котла температура зменшується 
понад -5°C та при цьому відсутня подача газу, 
агрегат може замерзнути. Щоб уникнути 
ризику замерзання контуру ГВП, можна 
використати комплект проти замерзання, 
який складається з електричного резистору, 
каблепровідки та термостату керування.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу 
та експлуатації.
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дозволяє спорожнити тільки котел, не 
торкаючи цілої системи опалення.

• Комплект центрального блоку систем, 
розподілених по зонах. Якщо необхідно 
розділити систему опалення на декілька 
зон (не більше трьох), щоб регулювати їх 
незалежно і зберігати високу продуктивність 

води для кожної зони, Iммergas постачає за 
окремим замовленням комплект для систем 
опалення, розподілених на зони.

• Комплект дозатору поліфосфатів. Дозатор 
поліф о с ф ат ів  зменш ує  у тв о р е ння 
вапнякових відкладень, підтримуючи 
високі показники систем опалення та 
виробництва гарячої води. На котлі 
передбачено застосування комплекту 
дозатора поліфосфатів.

• Комплект  покрит тя.  При монт ажі 
назовні, в частково захищеному місці з 
безпосереднім забором повітря обов’язково 
слід встановити верхню захисну кришку 
для справної роботи котла та його захисту 
від негативних природних явищ (мал. 1-5); 

при монтажі в приміщенні у конфігурації 
B також необхідно встановити спеціальну 
верхню захисну кришку разом з комплектом 
відведення димових газів.

• Комплект проти замерзання з резисторами 
(за окремим замовленням). Якщо в місці 
монтажу котла температура зменшується 
понад -5°C та при цьому відсутня подача газу, 
агрегат може замерзнути. Щоб уникнути 
ризику замерзання контуру ГВП, можна 
використати комплект проти замерзання, 
який складається з електричного резистору, 
каблепровідки та термостату керування.

Всі описані вище комплекти постачаються 
разом з аркушем з інструкціями з монтажу 
та експлуатації.

1.18 КОМПЛЕКТАЦІЯ КОТЛА.

 19 - Пальник
 20 - Реле тиску в системі опалення
 21 - Повітряний випускний клапан
 22 - Циркуляційний насос котла
 23 - Пластинчастий теплообмінник
 24 - Триходовий клапан (з привідом)
 25 - Кран спорожнення системи
 26 - Байпас
 27 - Запобіжний клапан на 3 бари

 Примітка: блок підключення  
(за окремим замовленням).
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Açıklama:
 1 - Çekme girişleri (hava A) - (duman F)
 2 - Hermetik kazan
 3 – Vantilatör
 4 - Yanma odası
 5 - Kullanım suyu flusostatı
 6 - Gaz valfı
 7 - Kullanma suyu sondası
 8 - Tesisat dolum musluğu
 9 - Basınç alma noktası pozitif sinyal

 10 - Basınç alma noktası negatif sinyal
 11 - Duman presostatı
 12 - Gönderme sondası
 13 - Duman davlumbazı
 14 - Güvenlik termostatı
 15 - Kullanma suyu değiştirici
 16 - Tespit ve ateşleme bujileri
 17 - Tesisat genleşme tankı
 18 - Aqua Celeris
 19 - Brülör

1.17 TALEP ÜZERİNE SAĞLANAN 
SETLER.

• Tesisat algılama musluk setleri. Kombi, bağlantı 
grupları üzerinde gönderim ve geri dönüş 
borularına tesisat algılama muslukları takılmaya 
müsait olarak sunulmaktadır. Bu set, özellikle 
de kombinin bakımı aşamasında, tüm tesisat 
suyunun boşaltılması yerine yalnızca kombi içe-
risindeki suyun boşaltılmasına olanak sağladığı 
için çok yararlıdır.

• Bölgeli tesisatların santral seti. Isınma tesisatının 
birden çok bölüme (azami üç) ayrılmasının 
arzulanması halinde, bunlar arasında birbi-
rinden bağımsız ayarlama yapabilmek ve her 
bölüm için su sağlanmasını yüksek tutabilmek 
için İmmergas tarafından bölümlü tesisat seti 
sunulmaktadır.

• Polifosfat dozaj seti Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişimini 
zaman içerisinde orijinal koşullarında koruyarak 
kireç birikintisi oluşumunu azaltır. Kombi de 
polifosfat dozajının takılabilmesi için önhazırlık 
mevcuttur.

• Kaplama seti. Cihazın kısmen korunaklı 
mekanlara direkt hava aspirasyonlu montajı 
durumunda, kombinin doğru işleyişini sağlayan 
ve kötü hava koşullarından koruyan uygun bir 
muhafaza monte edilmesi şarttır (Şek. 1-5); 
ayrıca iç mekanlarda B tipi konfigürasyonla 
monte edilmiş olması halinde de duman tahliye 
seti ile birlikte özel koruma kapağının kullanımı 
zorunludur.

• Rezistanslı buzlanma önleyici set (taleb üzeri-
ne). Kombinin sıcaklığın -5°C’nin altına indiği 
ortamlara montajı durumunda gaz kaynağı 
eksiklebilir veya kombi ateşleme eksikliği nedeni 
ile bloke olursa cihazın buzlanma noktasına 
gelmesi mümkündür. Su devresinin donmasını 
önlemek için bir elektirik resistansı, ilgili kablo-
lar ve bir kumanda termostatından oluşan bir 
buzlanma önleyici set ile korumak mümkündür.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte 
sunulmaktadırlar.

1.18 KOMBİ AKSAMLARI.

 20 - Tesisat presostatı
 21 - Hava boşaltma valfı
 22 - Kombi sirkülatörü
 23 - Petekli ısı yayıcısı
 24 – Üç yollu valf (motorlu)
 25 - Tesisat boşaltma musluğu
 26 - By-pass
 27 - Güvenlik valfı 3 bar

Not:  bağlama grubu (opsiyonel)

IN
ST

A
LA

D
O

R
EN

CA
RG

AD
O 

DE
 M

AN
TE

NI
M

IE
NT

O
U

SU
A

R
IO

Leyenda:
 1 - Depósitos de análisis (aire A) - (humos F)
 2 - Cámara estanca
 3 - Ventilador
 4 - Cámara de combustión
 5 - Flujostato sanitario
 6 - Válvula de gas
 7 - Sonda sanitaria
 8 - Grifo de llenado de la instalación
 9 - Toma de presión señal positiva

 10 - Toma de presión señal negativa
 11 - Presostato de humos
 12 - Sonda de ida
 13 - Campana de humos
 14 - Termostato de seguridad
 15 - Intercambiador primario
 16 - Bujías de encendido y detección
 17 - Vaso de expansión de la instalación
 18 - Agua Celeris
 19 - Quemador

1.17 KIT DISPONIBLES BAJO PEDIDO.
• Kit de válvulas de corte de la instalación. La 

caldera está preparada para la instalación de 
válvulas de corte que se montarán en los tubos de 
descarga y retorno del grupo de conexión. Este 
kit es muy útil para realizar el mantenimiento 
pues permite vaciar exclusivamente la caldera 
sin tener que vaciar toda la instalación.

• Kit centralita para instalación por zonas. Útil 
cuando se quiere dividir la instalación de ca-
lefacción en varias zonas (tres como máximo) 
para servirlas por separado con regulaciones in-
dependientes y para mantener elevado el caudal 
de agua para cada zona, Immergas suministra 
bajo pedido el kit para instalación por zonas.

• Kit dosificador de polifosfatos. El dosificador de 
polifosfatos reduce la formación de incrustacio-
nes calcáreas manteniendo a lo largo del tiempo 
las condiciones originales de intercambio tér-
mico y producción de agua caliente sanitaria. 
La caldera está preparada para incorporar el kit 
dosificador de polifosfatos.

• Kit de cobertura. En caso de instalación en 
exteriores, en un lugar parcialmente protegido 
y con aspiración directa, es obligatorio montar la 
cubierta de protección superior correspondiente 
para que la caldera funcione correctamente y 
esté protegida contra la intemperie (Fig. 1-5). 
También en caso de instalación en interiores, con 
configuración de tipo B, es obligatorio montar la 
cubierta de protección superior correspondiente 
junto al kit de descarga de humos.

• Kit antihielo con resistencias (bajo pedido). Si 
la caldera se instala en un lugar donde la tem-
peratura desciende por debajo de -5 °C y falla el 
suministro de gas, puede suceder que el aparato 
se congele. Para evitar el riesgo de congelación 
del circuito sanitario se puede utilizar el kit an-
tihielo, que está compuesto por una resistencia 
eléctrica, los cables de conexión y un termostato 
de control.

Los kit anteriores se suministran junto con el 
manual de instrucciones para su montaje y 
utilización.

1.18 COMPONENTES DE LA CALDERA.

 20 - Presostato de la instalación
 21 - Purgador
 22 - Circulador de la caldera
 23 - Intercambiador de placas
 24 - Válvula de tres vías (motorizada)
 25 - Grifo de vaciado de la instalación
 26 - By-pass
 27 - Válvula de seguridad 3 bares

Nota:  grupo de conexión (opcional)
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Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)
 2 - Герметичная камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Регулятор потока ГВС
 6 - Газовый клапан
 7 - Сантехнический зонд
 8 - Кран заполнения системы
 9 - Вывод давления положительный сигнал

 10 - Вывод давления отрицательный сигнал
 11 - Реле давления дыма
 12 - Зонд подачи
 13 - Вытяжной кожух
 14 - Предохранительное реле давления
 15 - Первичный теплообменник
 16 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 17 - Расширительный бак установки.
 18 - Aqua Celeris
 19 - Горелка

1.17 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы. Конструкция бойлера позволяет 
установить запорные вентили на трубе подачи 
воды в отопительную систему и на трубе возврата 
воды из системы. Такая установка очень удобна с 
точки зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции зонной системы. В том 
случае, если вы желаете разделить систему 
отопления на несколько зон (не более трёх) 
для их отдельного обслуживания с отдельными 
настройками и для поддержания высокой подачи 
воды для каждой зоны, Immergas поставляет в 
виде опции комплект для зоновой системы.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование 
изв е с тковых о тложений и  с охр а няе т 
неизменными во времени первоначальные 
х а р а к те рис т и к и  те п ло о бме на  и  Г В С . 
Конструкция бойлера разработана с учетом 
возможности установки дозатора полифосфатов.

• Комплект защитного кожуха. При установке 
наружу в частично защищённом месте, с прямым 
всасыванием воздуха, необходимо установить 
специальную защитную верхнюю панель, для 
правильной работы бойлера и для защиты от 
атмосферных осадков (Илл. 1-5); при установке 
во внутреннее помещение и конфигурации 
типа В необходимо устанавливать специальный 
верхний защитный кожух вместе с комплектом 
дымоудаления.

• Комплект против замерзания с нагревательными 
элементами (по заказу). В том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже -5°C и при недостатке 
газового питания, агрегат может не избежать 
замораживания. Во избежание замораживания 
системы ГВС, можно использовать комплект 
против замерзания, который состоит из 
электрического нагревательного элемента, 
соответствующей кабельной проводки и 
управляющего термостата.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.

1.18 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

 20 - Реле давления установки
 21 - Клапан стравливания воздуха
 22 - Циркуляционный насос бойлера
 23 - Пластинчатый теплообменник
 24 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 25 - Кран слива воды из системы
 26 - Байпас
 27 - Предохранительный клапан 3 бар

Примечание: блок подключения (факультативно)
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Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)
 2 - Герметичная камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Регулятор потока ГВС
 6 - Газовый клапан
 7 - Сантехнический зонд
 8 - Кран заполнения системы
 9 - Вывод давления положительный сигнал

 10 - Вывод давления отрицательный сигнал
 11 - Реле давления дыма
 12 - Зонд подачи
 13 - Вытяжной кожух
 14 - Предохранительное реле давления
 15 - Первичный теплообменник
 16 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 17 - Расширительный бак установки.
 18 - Aqua Celeris
 19 - Горелка

1.17 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы. Конструкция бойлера позволяет 
установить запорные вентили на трубе подачи 
воды в отопительную систему и на трубе возврата 
воды из системы. Такая установка очень удобна с 
точки зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции зонной системы. В том 
случае, если вы желаете разделить систему 
отопления на несколько зон (не более трёх) 
для их отдельного обслуживания с отдельными 
настройками и для поддержания высокой подачи 
воды для каждой зоны, Immergas поставляет в 
виде опции комплект для зоновой системы.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование 
изв е с тковых о тложений и  с охр а няе т 
неизменными во времени первоначальные 
х а р а к те рис т и к и  те п ло о бме на  и  Г В С . 
Конструкция бойлера разработана с учетом 
возможности установки дозатора полифосфатов.

• Комплект защитного кожуха. При установке 
наружу в частично защищённом месте, с прямым 
всасыванием воздуха, необходимо установить 
специальную защитную верхнюю панель, для 
правильной работы бойлера и для защиты от 
атмосферных осадков (Илл. 1-5); при установке 
во внутреннее помещение и конфигурации 
типа В необходимо устанавливать специальный 
верхний защитный кожух вместе с комплектом 
дымоудаления.

• Комплект против замерзания с нагревательными 
элементами (по заказу). В том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже -5°C и при недостатке 
газового питания, агрегат может не избежать 
замораживания. Во избежание замораживания 
системы ГВС, можно использовать комплект 
против замерзания, который состоит из 
электрического нагревательного элемента, 
соответствующей кабельной проводки и 
управляющего термостата.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.

1.18 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

 20 - Реле давления установки
 21 - Клапан стравливания воздуха
 22 - Циркуляционный насос бойлера
 23 - Пластинчатый теплообменник
 24 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 25 - Кран слива воды из системы
 26 - Байпас
 27 - Предохранительный клапан 3 бар

Примечание: блок подключения (факультативно)
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Условные обозначения:
 1 - Впускные отверстия (воздух A) - (дым F)
 2 - Герметичная камера
 3 - Вентилятор
 4 - Камера сгорания
 5 - Регулятор потока ГВС
 6 - Газовый клапан
 7 - Сантехнический зонд
 8 - Кран заполнения системы
 9 - Вывод давления положительный сигнал

 10 - Вывод давления отрицательный сигнал
 11 - Реле давления дыма
 12 - Зонд подачи
 13 - Вытяжной кожух
 14 - Предохранительное реле давления
 15 - Первичный теплообменник
 16 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 17 - Расширительный бак установки.
 18 - Aqua Celeris
 19 - Горелка

1.17 КОМПЛЕКТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ЗАКАЗУ.

• Комплект запорных вентилей для отопительной 
системы. Конструкция бойлера позволяет 
установить запорные вентили на трубе подачи 
воды в отопительную систему и на трубе возврата 
воды из системы. Такая установка очень удобна с 
точки зрения работ по техобслуживанию, потому 
что позволяет слить воду из одного бойлера, 
оставляя при этом ее в системе.

• Комплект подстанции зонной системы. В том 
случае, если вы желаете разделить систему 
отопления на несколько зон (не более трёх) 
для их отдельного обслуживания с отдельными 
настройками и для поддержания высокой подачи 
воды для каждой зоны, Immergas поставляет в 
виде опции комплект для зоновой системы.

• Комплект дозатора полифосфатов. Дозатор 
полифосфатов предотвращает образование 
изв е с тковых о тложений и  с охр а няе т 
неизменными во времени первоначальные 
х а р а к те рис т и к и  те п ло о бме на  и  Г В С . 
Конструкция бойлера разработана с учетом 
возможности установки дозатора полифосфатов.

• Комплект защитного кожуха. При установке 
наружу в частично защищённом месте, с прямым 
всасыванием воздуха, необходимо установить 
специальную защитную верхнюю панель, для 
правильной работы бойлера и для защиты от 
атмосферных осадков (Илл. 1-5); при установке 
во внутреннее помещение и конфигурации 
типа В необходимо устанавливать специальный 
верхний защитный кожух вместе с комплектом 
дымоудаления.

• Комплект против замерзания с нагревательными 
элементами (по заказу). В том случае если бойлер 
устанавливается в таких местах, где температура 
опускается ниже -5°C и при недостатке 
газового питания, агрегат может не избежать 
замораживания. Во избежание замораживания 
системы ГВС, можно использовать комплект 
против замерзания, который состоит из 
электрического нагревательного элемента, 
соответствующей кабельной проводки и 
управляющего термостата.

Вышеуказанные комплекты предоставляются 
вместе с инструкционным листом для установки 
и эксплуатации.

1.18 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ БОЙЛЕРА.

 20 - Реле давления установки
 21 - Клапан стравливания воздуха
 22 - Циркуляционный насос бойлера
 23 - Пластинчатый теплообменник
 24 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 25 - Кран слива воды из системы
 26 - Байпас
 27 - Предохранительный клапан 3 бар

Примечание: блок подключения (факультативно)
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סה"כ ראש זמין למערכת.

1.16  משאבת סירקולציה
בקרת  עם  מובנית  סירקולציה  כולל משאבת  הדוד 
מהירות חשמלית בעלת 3 מצבים. הדוד לא פועל 
כראוי כאשר משאבת הסירקולציה מכוונת למהירות 
הראשונה. כדי להבטיח פעולה מיטבית של הדוד, 
בודד(  ומודול  )צינור  חדשות  מערכות  של  במקרה 
מומלץ להשתמש במשאבת הסירקולציה במהירות 

המקסימלית. המשאבה כבר כוללת מעבה.

שחרור המשאבה. לאחר תקופה ממושכת של חוסר 
פעילות, אם משאבת הסירקולציה חסומה, פרק את 
באמצעות  המנוע  ציר  את  וסובב  הקדמי  המכסה 
מברג. יש לנקוט במשנה זהירות בעת ביצוע פעולה 

זו, כדי למנוע נזק למנוע.

ויסות מעקף )סעיף 26 איור 1-30(. במידת הצורך, 
ניתן לווסת את המעקף בהתאם לדרישות המערכת 
)עם  מקסימלי  למצב  מעקף(  )ללא  מינימלי  ממצב 
כדי   .)1-29 )איור  הגרפי  לסימון  בהתאם  מעקף(, 
וכוון  שטוח  במברג  השתמש  המעקף  את  לווסת 
אותו עם כיוון השעון להגדלת הפעולה או נגד כיוון 

השעון להקטנתה.

A  =  ראש זמין למערכת   
במהירות מקסימלית 

ללא מעקף.
B  =  ראש זמין למערכת   

במהירות מקסימלית עם 
מעקף.

C  =  ראש זמין למערכת   
במהירות שנייה ללא 

מעקף.
D  =  ראש זמין למערכת   
במהירות שנייה עם 

מעקף.
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1.17  ערכות זמינות לפי הזמנה
•  ערכת שסתומי השבתת מערכת. ניתן להתקין 
בצינורות  השבתה  שסתומי  מערכת  בדוד 
הכניסה והפליטה של מכלול החיבור. ערכה זו 
במערכת,  תחזוקה  לביצוע  במיוחד  שימושית 
משום שהיא מאפשרת לרוקן את הדוד בנפרד, 

ללא צורך בריקון המערכת כולה.
•  ערכת יחידת בקרת אזורי מערכת. אם מערכת 
אזורים  למספר  מחולקת  המרכזית  החימום 
הצטלבות  למנוע  כדי  היותר(  לכל  )שלושה 
שלהם בכיוונים נפרדים ולשמור על קצב ספיקת 
להזמין  ניתן  מהאזורים,  אחד  לכל  גבוה  מים 

מ-Immergas ערכת בקרת אזורי מערכת.

•  ערכת מיכל פוליפוספט. ערכת מיכל הפוליפוספט 
על  ושומרת  אבנית  הצטברות  את  מפחיתה 
וחימום  חום  החלפת  של  המקוריים  התנאים 
ערכת  בדוד  להתקין  ניתן  ביתי.  לשימוש  מים 

מיכל פוליפוספט.
•  ערכת כיסוי. בהתקנות חיצוניות, באזורים מוגנים 
חלקית ועם כניסת אוויר ישירה, כדי שהדוד יפעל 
כראוי וכדי להגן עליו מפני סופות, יש להרכיב 
את כיסוי ההגנה העליון )איור 1-5(. בהתקנות 
כיסוי  להרכיב  יש   ,B מסוג  בתצורה  פנימיות, 

הגנה עליון מתאים עם ערכת הפליטה.

•  ערכת מניעת קפיאה עם התנגדות )לפי הזמנה(. 
הטמפרטורה  שבו  במקום  מותקן  הדוד  אם 
עשויה לרדת מתחת ל-5°C-  או אם אין גז, הוא 
עלול לקפוא. כדי למנוע ממערכת המים החמים 
הביתית, ניתן להתקין ערכת מניעת קפיאה עם 
התנגדות חשמלית ולחברה לכבל של תרמוסטט 

הבקרה.
הערכות המצוינות לעיל מגיעות עם הוראות התקנה 

ושימוש מלאות.

1.18  רכיבי הדוד

מקרא:
)F אדים( - )A נקודות דגימה )אוויר  -  1  

-  תא אטום  2  
-  מאוורר  3  

-  תא בערה  4  
-  מתג זרימת מים חמים ביתיים  5  

-  שסתום גז  6  
-  חיישן מים חמים ביתיים  7  

-  שסתום מילוי מערכת  8  
-  נקודת לחץ אות חיובי  9  

-  נקודת לחץ אות שלילי  10  
-  מתג לחץ אדים  11  
-  חיישן אספקה  12  

-  מכסה אדים  13  
-  תרמוסטט בטיחות  14  
-  מחליף חום ראשי  15  

-  אלקטרודות זיהוי והדלקה  16  
-  כלי התפשטות מערכת  17  

Aqua Celeris  -  18  
-  מבער  19  

-  מתג לחץ מערכת  20  
-  שסתום אוורור  21  

-  משאבת דוד  22  
-  לוחית מחליף חום  23  

-  שסתום תלת-שלבי )ממונע(  24  
-  שסתום ניקוז מערכת  25  

-  מעקף  26  
-  שסתום בטיחות 3 בר  27  

שים לב:  קבוצת חיבורים )אופציונלי(
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Objašnjenja:
 1 - Bunarčići za uzimanje (vazduha A) - (dima F)
 2 - Zatvorena komora
 3 - Ventilator
 4 - Komora za sagorevanje
 5 - Sanitarni merač protoka
 6 - Ventil za gas
 7 - Sanitarna sonda 
 8 - Slavina za punjenje uređaja
 9 - Izlazni pritisak pozitivni signal

 10 - Izlazni pritisak negativni signal
 11 - Merač pritiska dima
 12 - Polazna sonda
 13 - Aspirator dima
 14 - Bezbednosni termostat
 15 - Primarni izmenjivač
 16 - Svećice za uključenje i detekciju
 17 - Ekspanzioni sud uređaja
 18 - Aqua Celeris
 19 - Gorionik

1.17 DODATNI KOMPLETI DOSTUPNI 
NA ZAHTEV

• Komplet slavina za zatvaranje uređaja. Kotao je 
pripremljen za instalaciju slavina za zatvaranja 
uređaja koji se stavljaju na polaznu i povratnu 
cev grupe za povezivanje. Takav je komplet 
veoma koristan tokom održavanja jer se 
omogućuje pražnjenje samog kotla bez potrebe 
da se isprazni i ceo uređaj.

• Komplet sa uređajem za podelu sistema na zone 
Ako želite da grejni sistem podelite na više zona 
(maksimum tri) da biste svaku zonu mogli 
nezavisno podešavati i da bi se u njoj održao 
visok protok vode, preduzeće Immergas na 
zahtev isporučuje komplet za podelu sistema 
na zone.

• Dozer polifosfata. Dozirač polifosfata smanjuje 
stvaranje naslaga kamenca, održava tokom 
vremena uslove termičkog izmenjivanja i 
stvaranje tople sanitarne vode u početnom 
stanju. Kotao je pripremljen za postavljanje 
kompleta dozirača polifosfata.

• Komplet za pokrivanje. U slučaju instalacije 
napolju u delomično zaštićenom mestu i 
sa direktnim usisom, obavezno montirajte 
prikladan zaštitni gornji poklopac da bi kotao 
mogao pravilno raditi i da ga se zaštiti od 
nepovoljnih vremenskih uslova (Sl. 1-5); čak i u 
instalaciji tipa B obavezno instalirajte prikladan 
zaštitni poklopac zajedno sa kompletom za 
odvod dima.

• Komplet protiv smrzavanja sa otpornicima ( 
na zahtev). U slučaju da se kotao instalira na 
mestu kojem se temperatura spušta ispod -5°C 
i kada ne bude napajanja gasom može doći do 
smrzavanja aparata. Da biste sprečili rizik od 
smrzavanja sanitarnog kruga možete koristiti 
komplet protiv smrzavanja koji se sastoji od 
električnog otpornika, odgovarajućeg kabla i 
komandnog termostata.

Gore navedeni kompleti se prilažu zajedno 
sa listom sa uputstvima o njihovoj montaži i 
korišćenju.

1.18 DELOVI KOTLA

 20 - Merač pritiska uređaja
 21 - Ventil oduška vazduha
 22 - Pumpa kotla
 23 - Pločasti izmenjivač toplote
 24 - Trokraki ventil (motorizovan)
 25 - Slavina za pražnjenje uređaja
 26 - Baj-pass
 27 - Bezbednosni ventil 3 bar

NAPOMENA: grupa za povezivanje (opcija)
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განმარტება:
 1  -  სანიმუშო წერტილები (ჰაერი A) - 

(აირები F)
 2 - ჰერმეტული კამერა
 3 - ვენტილატორი
 4  -  წვის ნაკვეთური
 5 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ნაკადის 

მარეგულირებელი
 6 - აირის სარქველი
 7 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ზონდი
 8 - სისტემის შევსების სარქველი

 9 - წნევის წერტილის პოზიტიური სიგნალი
 10 - წნევის წერტილის ნეგატიური სიგნალი
 11 - ნამწვავი წნევის გადამრთველი
 12 - მიწოდების ზონდი
 13 - ნამწვავის გარსაცმი
 14 - უსაფრთხოების თერმოსტატი
 15 - პირველადი თბოგადამცემი
 16 - ანთების და დეტექციის სანთლები
 17  -  სისტემის გამაფართოებელი ავზი
 18 - Aqua Celeris ფუნქცია
 19  -  სანთურა
 20 - სისტემის წნევის გადამრთველი

1.17 კომპლექტები მოთხოვნისამებრ.
• სისტემის გათიშვის სარქვლების ნაკრები. 

ბოილერი განკუთვნილია მონტაჟისთვის, 
რომლის დროსაც ჩამკეტი სარქველები 
თავსდება შეერთებების კომპლექტის ნაკადის 
მიწოდების და უკუქცევის მილებზე. ეს ნაკრები 
სასარგებლოა ტექნიკური მომსახურების 
თვალაზრისით, რადგან იგი იძლევა ბოილერის 
ცალკე დრენაჟირების საშუალებას, მთლიანი 
სისტემის დაცლის აუცილებლობის გარეშე.

• სისტემის ზონის მაკონტროლებელი ნაკრები. 
Immergas მოთხოვნით მოგაწვდით სისტემის 
ზონების ნაკრებს, რომლის საშუალებითაც 
გათბობის ცენტრალური სისტემა შეიძლება 
დაიყოს რამდენიმე ზონად (მაქს. სამი) რათა 
შესაძლებელი იყოს მათი გადაკეტვა ცალ–
ცალკე მარეგულირებლებით, ისე რომ წყლის 
ნაკადის სიჩქარე თითოეულ ზონაში იყოს 
შენარჩუნებული.

• პოლიფოსფატების დოზატორის კომპლექტი. 
პოლიფოსფატის დოზატორი ამცირებს კირის 
ნალექს, იცავს თბოგადაცემას უცვლელად 
და საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის მიღების 
პირობებს. ბოილერი გათვალისწინებულია 
პოლიფოსფატის დოზატორის ნაკრების 
გამოსაყენებლად.

• დამცავი ხუფის კომპლექტი. შენობის გარეთ, 
ნაწილობრივ დაცულ ადგილას ჰაერის 
პირდაპირი შეწოვით დამონტაჟების დროს 
აუცილებელია დამცავი ხუფის კომპლექტის 
გამოყენება გამართული ფუნქციონირებისთვის 
და ამინდის პირობების გავლენისგან 
დასაცავად (ნახ. 1–5) შენობის შიგნით მონტაჟის 
დროს, B ტიპის კონფიგურაციის შემთხვევაში, 
აუცილებელია შესაფერისი ზედა დამცავი 
სახურავის დამონტაჟება გამოსაბოლქვი 
ნაკრებით.

• ანტიშემომყინავის ნაკრები წინაღობით 
( მ ო თ ხ ო ვ ნ ი ს ა მ ე ბ რ ) .  თ უ  ბ ო ი ლ ე რ ი 
დამონტაჟებულია ისეთ ადგილში, სადაც 
ტემპერატურა -5°C-ზე დაბლა ვარდება და 
თუ აირი სისტემას არ მიეწოდება, მაშინ 
ა რ ს ე ბ ო ბ ს  მ ო წ ყ ო ბ ი ლ ო ბ ი ს  გ ა ყ ი ნ ვ ი ს 
საშიშროება. საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
სისტემის გაყინვის თავიდან ასაცილებლად 
შესაძლებელია ანტიშემომყინავი ნაკრების 
დამონტაჟება ელექტრული წინაღობით, 
შესაბამისი კაბელით და საკონტროლო 
თერმოსტატის მეშვეობით.

ზემოთ აღნიშნული ნაკრებები მოგეწოდებათ 
შესაბამისი სრული ინსტრუქციით მონტაჟის და 
გამოყენების შესახებ.

1.18 ბოილერის კომპონენტები.

 21 - სავენტილაციო სარქველი
 22 - ბოილერის დგუში
 23 - თბოგადამცემი ფირფიტა
 24 - სამპოზიციიანი სარქველი 

(მოტორიზებული)
 25  -  სისტემის სადრენაჟო სარქველი
 26 - შემოვლა
 27  -  3 ბარელი დამცავი სარქველი

შენიშვნა: შეერთებების ჯგუფი (არჩევითი)
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Légende:
 1 - Points de prélèvement (air A) - 

(fumées F)
 2 - Chambre étanche
 3 - Ventilateur
 4 - Chambre de combustion
 5 - Fluxostat sanitaire
 6 - Vanne gaz
 7 - Sonde sanitaire
 8 - Robinets remplissage installation

 9 - Prise pression signal positif
 10 - Prise pression signal négatif
 11 - Pressostat fumées
 12 - Sonde refoulement
 13 - Hotte de fumées
 14 - Thermostat de sécurité
 15 - Echangeur primaire
 16 - Electrodes d’allumage et de détection
 17 - Vase d’expansion installation
 18 - Système Aqua Celeris

1.17 KITS DISPONIBLES SUR DEMANDE.
• Kit robinets de fermeture de l’installation. La 

chaudière est prédisposée pour l’installation 
des robinets de fermeture installation à insé-
rer sur les tuyaux de départ et de retour du 
groupe de raccordement. Ce kit est très utile 
au moment de l’entretien, parce qu’il permet 
de vider uniquement la chaudière sans devoir 
vider aussi toute l’installation.

• Kit centrale installations à zone. Si l’on souhaite 
diviser l’installation de chauffage en plusieurs 
zones (maximum trois) pour les servir sépa-
rément avec des réglages indépendants et pour 
maintenir un débit d’eau élevé pour chaque 
zone, Immergas fournit sur demande le kit 
installations à zone.

• Kit doseur de polyphosphates. Le doseur de 
polyphosphates réduit la formation d’incrusta-
tions calcaires, en maintenant dans le temps les 
conditions originales d’échange thermique et la 
production d’eau chaude sanitaire. La chaudière 
est prédisposée pour l’application du kit doseur 
de polyphosphates.

• Kit couverture. En cas d’installation à l’exté-
rieur, dans un lieu partiellement protégé et avec 
aspiration directe, il est obligatoire de monter 
le couvercle de protection supérieure, pour le 
correct fonctionnement de la chaudière et pour 
la protéger des intempéries (Fig. 1-5); de même, 
en cas d’installation à l’intérieur en configura-
tion de type B, il est obligatoire d’installer le 
couvercle de protection supérieure avec le kit 

d’évacuation des fumées.
• Kit antigel avec résistances (sur demande). Si 

la chaudière est installée dans un lieu où la 
température descend en-dessous de -5°C et 
s’il n’y a pas d’alimentation gaz, il est possible 
que l’appareil se congèle. Pour éviter le risque 
de congélation du circuit sanitaire, il est pos-
sible d’utiliser un kit antigel composé d’une 
résistance électrique, du câblage adapté et d’un 
thermostat de commande.

Les Kits ci-dessus sont fournis complets avec la 
notice d’instructions pour leur montage et leur 
utilisation.

1.18 COMPOSANTS CHAUDIÈRE.

 19 - Brûleur
 20 - Pressostat d’installation
 21 - Soupape purge d’air
 22 - Circulateur chaudière
 23 - Echangeur à plaques
 24 - Soupape à trois voies (motorisée)
 25 - Robinet de vidange de l’installation
 26 - By-pass
 27 - Vanne de sécurité 3 bars

N.B.:  groupe raccordement (option)
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Key:
 1 - Sample points (air A) - (flue gas F)
 2 - Sealed Chamber
 3 - Fan
 4 - Combustion chamber
 5 - Domestic hot water flow switch
 6 - Gas valve
 7 - Domestic hot water probe
 8 - System filling valve
 9 - Positive signal pressure point

 10 -  Negative signal pressure point
 11 - Flue pressure switch
 12 - Delivery probe
 13 - Flue hood
 14 - Safety thermostat
 15 - Primary heat exchanger
 16 - Ignition and detection electrodes
 17 - System expansion vessel
 18 - Aqua Celeris
 19 - Burner

1.17 KITS AVAILABLE ON REQUEST.
• System shut off valves kit. The boiler is designed 

for installation of system interception cocks 
to be placed on flow and return pipes of the 
connection assembly. This kit is particularly 
useful for maintenance as it allows the boiler to 
be drained separately without having to empty 
the entire system.

• System zone control unit Kit. If the central he-
ating system is to be divided into several zones 
(max. three) in order to interlock them with 
separate adjustments and to keep water flow 
rate high for each zone, Immergas supplies zone 
system kits on request.

• Polyphosphate dispenser kit. The polyphosphate 
dispenser reduces the formation of lime-scale 
and preserves the original heat exchange and 
domestic hot water production conditions. 
The boiler is prepared for application of the 
polyphosphate dispenser kit.

• Cover kit. For outdoor installations, in partially 
protected areas and with direct air intake, the 
top protection cover must be fitted for a correct 
functioning of the boiler and to protect it from 
storms (Fig. 1-5). For indoor installations, type 
B configuration, a suitable top protection cover 
coupled with the flue exhaust kit must be fitted.

• Anti freeze kit with resistance (on request). If 
the boiler is installed in a place where the tem-
perature falls below -5°C and in the event there 
is no gas, the appliance can freeze. To prevent 
freezing of the domestic hot water system, an 
anti freeze kit with an electrical resistance can be 
fitted from the relative cable and from a control 
thermostat.

The above-mentioned kits are supplied complete 
with instructions for assembly and use.

1.18 BOILER COMPONENTS.

 20 - System pressure switch
 21 - Vent valve
 22 - Boiler pump
 23 - Plate heat exchanger
 24 - Three-way valve (motorised)
 25 - System draining valve
 26 - By-pass
 27 - 3 bar safety valve

N.B.:  connection group (optional)
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Açar sözlər:
 1 - Nümunə götürmə nöqtələri (hava A) 

- (işlənmiş qaz F)
 2 - Kipləşmiş kamera
 3 - Fen
 4 - Alışma kamerası
 5 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 6 - Qaz klapanı
 7 - Daxili qaynar su çıxışı
 8 - Sistemin doldurma klapanı

 9 - Müsbət siqnaı təzyiq nöqtəsi
 10 - Mənfi siqnaı təzyiq nöqtəsi
 11 - Bacanın təzyiq manometri
 12 - Çatdırılma probası
 13 - Dəm qazı qapağı
 14 - Təhlükəsizlik termostatı
 15 - Əsas istilik mübadiləsi
 16 - Yandırma və müəyyənetmə elektrodları
 17 - Sistemin genişləndirmə çəni
 18 - Aqua Celeris

1.17 SİFARİŞLƏ TƏCHİZ EDİLƏN 
DƏSTLƏR

• Sistemin bağlanma klapan dəsti. Kombi 
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 kombi qazanını 
boşaltmağa imkan verir.

• Sisten zonasına nəzarət qurğusu dəsti Mərkəzi 
qzıdırıcı sistemləri ayrı-ayrı konfiqurasiyalarla 
birləşdirmək və hər zona üçün hava axını 
sürətini yuxarı səviyyədə saxlamaq üçün bir 
neçə zonaya bölünməlidir (maksimum üç). 
İmmergas zona sistemi dəstlərini xahişə uyğun 
təchiz edir

• Polifosfat dispenser dəsti. Polifosfat dispenser 
dəsti ərpin yaranmasının qarşısını lır və 
orijinal istilik mübadiləsini və daxili qaynar su 
istehsalı şərtlərini mühafizə edir. Kombi qazanı 
polifosfat dispenser dəsti üçün hazırlanmışdır.

• Qapaq dəsti Açıq havada, qismən örtülü və 
birbaşa hava qəbul edən sahələrdə quraşdıran 
zaman kombinin düzgün işini təmin etmək 
və onu yağışlardan qorumaq üçün üst 
mühafizə qapağı quraşdırılmalıdır (Şəkil 
1-5). Qapalı yerdə quraşdırma zamanı B növlü 
konfiqurasiyada bacanın çıxış havası dəsti ilə 
müvafiq örtük qapağı quraşdırılmalıdır.

• Müqavimətli anti-friz dəsti (sorğuya əsasən). 
Əgər kombi qazanı temperaturun -5°C-dən 
aşağı olduğu yerdə və qaz olmayan mühitdə 
quraşdırılarsa (və ya kombi qazanı xətalı 
yanma blokuna gedərsə), cihaz dona bilər. 
Daxili qaynar su sistemini donmadan mühafizə 
etmək üçün elektrik müqavimətli anti-friz dəsti 
müvafiq naqildən və nəzarət termostatından 
bərkidilə bilər.

Yuxarıda qeyd edilən alət dəstləri quraşdırma və 
istifadə təlimatları ilə birgə təchiz edilir.

1.18 KOMBİ QAZANININ HİSSƏLƏRİ

 19 - Odluq
 20 - Sistem təzyiq keçiricisi
 21 - Boşaltma klapanı
 22 - Qazanın nasosu
 23 - Plitəli istilik mübadiləsi
 24 - Üç yollu klapan (mühərrikli)
 25 - Sistemin boşaldılma klapanı
 26 - Baypas
 27 - 3 bar təhlükəsizlik klapanı

Q.:  birləşmə qrupu (əlavə)
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18.1  مكونات الغالية

لوحة الرموز والعالمات: 

1 ـ فتحات أخذ العينات )هواء F( - )A عوادم دخانية( 
2 ـ غرفة احرتاق مغلقة 

3 ـ مروحة 
2 ـ غرفة احرتاق 

5 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه. 
6 ـ صامم غاز 

7 ـ مسبار مياه  
8 ـ صنبور ملء الشبكة 

9 ـ مفتاح ضغط إيجايب العالمة 

10 ـ مفتاح ضغط سلبي العالمة 
11 ـ مفتاح ضبط ضغط عوادم االحرتاق 

12 ـ مسبار دفع 
13 ـ غطاء شفط عوادم االحرتاق 

14 ـ ترموستات أمان
15 ـ مبادل من النوع األويل 

16 ـ شموع إشعال وكشف
17 ـ وعاء توسيع الشبكة 

18 ـ ماء سيلرييس
19 ـ موقد 

20 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة 
21 ـ صامم تنفيس للهواء 

22 ـ دوار ضخ خاص بالغالية 
23 ـ وصلة تجميع وتقاطع 

24 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(
25 ـ صنبور تفريغ الشبكة 

26 ـ ممر فرعي
27 ـ صامم أمان 3 بار. 

مالحظة هامة: مجموعة التوصيل )اختيارية(

17.1. املجموعات املتاحة حسب الطلب
•  مجموعة صنابري اعرتاض لوقف الشبكة. تم إعداد وتجهيز الغالية مسبقاً 
لتقبل تركيب صنابري اعرتاض لوقف الشبكة يتم تركيبها عىل أنابيب الضخ 

)الدفع( والعودة ملجموعة الربط. تبدو هذه املجموعة يف غاية األهمية 
دون  فقط  الغالية  بتفريغ  تسمح  أنها  حيث  الصيانة  بعملية  القيام  عند 

الحاجة إىل تفريغ الشبكة كليًا.

•  مجموعة وحدة مركزية للشبكات يف املنطقة. يف حالة الرغبة يف تقسيم شبكة 
التدفئة يف أكرث من منطقة )ثالث مناطق عىل األكرث( لتقديم خدمة التدفئة 

لهذه املناطق كالً عىل حده بعمليات ضبط منفصلة وللحفاظ عىل ارتفاع 

 IMMERGAS مستوى معدل تدفق املياه الخاصة بكل منطقة تقدم

حسب الطلب مجموعة وحدة مركزية للشبكات يف املنطقة.

البويل  وموزع  معاير  يقلل  فوسفات.  البويل  ومعايرة  توزيع  مجموعة     •
فوسفات )عديد الفوسفات( من عملية تكوين قشور الرتسبات الكلسية، 

األمر الذي يحافظ عىل مدار الوقت عىل الحاالت األصلية  لعملية التبادل 

الحراري ولعملية إنتاج املياه الساخنة. تم إعداد وتجهيز الغالية ليمكن أن 

تركب عليها مجموعة معايرة وتوزيع البويل فوسفات )عديد الفوسفات(.

•  مجموعة الرتكيب. يف حالة القيام برتكيب الغالية يف الخارج يف مكان محمي 
جزئياً وبعملية شفط مبارشة، يجب تركيب غطاء حامية علوي خاص لضامن 

عمل الغالية بشكل صحيح ولضامن حاميتها من العوامل املناخية )شكل 

8-1(؛ أيضاُ يف حالة تركيب الغالية يف الداخل بطريقة الضبط والرتكيب 
فئة B، يصبح أيضاً إجبارياً تركيب غطاء حامية علوي خاص مع مجموعة 

ترصيف العوادم الدخانية.

•  مجموعة الحامية ضد التجمد مبقاومات )حسب الطلب(. يف حالة تركيب 
الغالية يف أحد األماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة ملعدل أقل من 

5- درجات مئوية تحت الصفر والتي يحدث فيها أحياناً قصور يف عملية 
التعرض  خطر  لتجنب  للتجمد.  معرضاً  يصبح  الجهاز  فإن  الغاز،  توصيل 

لتجمد دائرة املاء الساخن، ميكن استخدام مجموعة الحامية ضد التجمد 

املكونة من وحدة مقاومة كهربائية بها كبلها الخاص وبها ترموستات قياس 

ميكن التحكم يف ضبطه.

تأىت املجموعات املذكورة سابقاً كاملة وبها ورقة تعليامت وإرشادات حول 

كيفية تركيبها واستعاملها.



20

2-1

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Регулятор температури опалення
 2 - Регулятор температури гарячої 

сантехнiчної води
 3 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 

Черговий / Вимкн)
 4 - Кнопка Estate / Inverno (Літо / Зима)
 5 - Кнопка перезапуску
 6 - Кнопка Boost для увімкнення Aqua Celeris
 7 - Котел працює в режимі Літо
 8 - Котел перебуває в черговому режимі 

 9 - Котел працює в режимі Зима
 10 - Заблокований котел необхідно 

розблокувати за допомогою кнопки 
скидання RESET

 11 - Позначка наявного полум’я і відповідна 
шкала потужності

 12 - Котел працює на опалення приміщення
 13 - Котел працює з сонячними панелями
 14 - Виявлено порушення в роботі
 15 - Працює функція сажотрусу

 16 - Котел працює на виробництво гарячої 
сантехнічної води

 17 - Задана температура для гарячої 
сантехнічної води

 18 - Котел підключений до пристрою ДКV2 
(за окремим замовленням)

 19 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 
давачем (за окремим замовленням)

 20 - Працює функція Aqua Celeris 
 21 - Задана температура опалення
 22 - Манометр котла

2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 

не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

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

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

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

2.5 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 

збоку плити для приготування їжі. Забороняється 
користуватися котлом дітям та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових газів 
(в разі його наявності), оскільки він нагрівається до 
високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закритий, 
навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;
b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв димо-
видалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевірки 
роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, 

на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

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

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

- до компетенцiї користувача не входить замiна кабе-
лю живлення;

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

- Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.
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2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Регулятор температури опалення
 2 - Регулятор температури гарячої 

сантехнiчної води
 3 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 

Черговий / Вимкн)
 4 - Кнопка Estate / Inverno (Літо / Зима)
 5 - Кнопка перезапуску
 6 - Кнопка Boost для увімкнення Aqua Celeris
 7 - Котел працює в режимі Літо
 8 - Котел перебуває в черговому режимі 

 9 - Котел працює в режимі Зима
 10 - Заблокований котел необхідно 

розблокувати за допомогою кнопки 
скидання RESET

 11 - Позначка наявного полум’я і відповідна 
шкала потужності

 12 - Котел працює на опалення приміщення
 13 - Котел працює з сонячними панелями
 14 - Виявлено порушення в роботі
 15 - Працює функція сажотрусу

 16 - Котел працює на виробництво гарячої 
сантехнічної води

 17 - Задана температура для гарячої 
сантехнічної води

 18 - Котел підключений до пристрою ДКV2 
(за окремим замовленням)

 19 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 
давачем (за окремим замовленням)

 20 - Працює функція Aqua Celeris 
 21 - Задана температура опалення
 22 - Манометр котла

2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 

не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

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

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

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

2.5 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 

збоку плити для приготування їжі. Забороняється 
користуватися котлом дітям та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових газів 
(в разі його наявності), оскільки він нагрівається до 
високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закритий, 
навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;
b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв димо-
видалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевірки 
роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, 

на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

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

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

- до компетенцiї користувача не входить замiна кабе-
лю живлення;

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

- Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Регулятор температури опалення
 2 - Регулятор температури гарячої 

сантехнiчної води
 3 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 

Черговий / Вимкн)
 4 - Кнопка Estate / Inverno (Літо / Зима)
 5 - Кнопка перезапуску
 6 - Кнопка Boost для увімкнення Aqua Celeris
 7 - Котел працює в режимі Літо
 8 - Котел перебуває в черговому режимі 

 9 - Котел працює в режимі Зима
 10 - Заблокований котел необхідно 

розблокувати за допомогою кнопки 
скидання RESET

 11 - Позначка наявного полум’я і відповідна 
шкала потужності

 12 - Котел працює на опалення приміщення
 13 - Котел працює з сонячними панелями
 14 - Виявлено порушення в роботі
 15 - Працює функція сажотрусу

 16 - Котел працює на виробництво гарячої 
сантехнічної води

 17 - Задана температура для гарячої 
сантехнічної води

 18 - Котел підключений до пристрою ДКV2 
(за окремим замовленням)

 19 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 
давачем (за окремим замовленням)

 20 - Працює функція Aqua Celeris 
 21 - Задана температура опалення
 22 - Манометр котла

2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 

не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

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

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

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

2.5 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 

збоку плити для приготування їжі. Забороняється 
користуватися котлом дітям та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових газів 
(в разі його наявності), оскільки він нагрівається до 
високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закритий, 
навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;
b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв димо-
видалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевірки 
роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, 

на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

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

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

- до компетенцiї користувача не входить замiна кабе-
лю живлення;

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

- Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.
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2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Регулятор температури опалення
 2 - Регулятор температури гарячої 

сантехнiчної води
 3 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 

Черговий / Вимкн)
 4 - Кнопка Estate / Inverno (Літо / Зима)
 5 - Кнопка перезапуску
 6 - Кнопка Boost для увімкнення Aqua Celeris
 7 - Котел працює в режимі Літо
 8 - Котел перебуває в черговому режимі 

 9 - Котел працює в режимі Зима
 10 - Заблокований котел необхідно 

розблокувати за допомогою кнопки 
скидання RESET

 11 - Позначка наявного полум’я і відповідна 
шкала потужності

 12 - Котел працює на опалення приміщення
 13 - Котел працює з сонячними панелями
 14 - Виявлено порушення в роботі
 15 - Працює функція сажотрусу

 16 - Котел працює на виробництво гарячої 
сантехнічної води

 17 - Задана температура для гарячої 
сантехнічної води

 18 - Котел підключений до пристрою ДКV2 
(за окремим замовленням)

 19 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 
давачем (за окремим замовленням)

 20 - Працює функція Aqua Celeris 
 21 - Задана температура опалення
 22 - Манометр котла

2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 

не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

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

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

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

2.5 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 

збоку плити для приготування їжі. Забороняється 
користуватися котлом дітям та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових газів 
(в разі його наявності), оскільки він нагрівається до 
високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закритий, 
навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;
b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв димо-
видалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевірки 
роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, 

на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

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

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

- до компетенцiї користувача не входить замiна кабе-
лю живлення;

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

- Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.
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2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Регулятор температури опалення
 2 - Регулятор температури гарячої 

сантехнiчної води
 3 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 

Черговий / Вимкн)
 4 - Кнопка Estate / Inverno (Літо / Зима)
 5 - Кнопка перезапуску
 6 - Кнопка Boost для увімкнення Aqua Celeris
 7 - Котел працює в режимі Літо
 8 - Котел перебуває в черговому режимі 

 9 - Котел працює в режимі Зима
 10 - Заблокований котел необхідно 

розблокувати за допомогою кнопки 
скидання RESET

 11 - Позначка наявного полум’я і відповідна 
шкала потужності

 12 - Котел працює на опалення приміщення
 13 - Котел працює з сонячними панелями
 14 - Виявлено порушення в роботі
 15 - Працює функція сажотрусу

 16 - Котел працює на виробництво гарячої 
сантехнічної води

 17 - Задана температура для гарячої 
сантехнічної води

 18 - Котел підключений до пристрою ДКV2 
(за окремим замовленням)

 19 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 
давачем (за окремим замовленням)

 20 - Працює функція Aqua Celeris 
 21 - Задана температура опалення
 22 - Манометр котла

2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 

не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

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

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

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

2.5 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 

збоку плити для приготування їжі. Забороняється 
користуватися котлом дітям та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових газів 
(в разі його наявності), оскільки він нагрівається до 
високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закритий, 
навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;
b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв димо-
видалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевірки 
роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, 

на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

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

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

- до компетенцiї користувача не входить замiна кабе-
лю живлення;

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

- Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.
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2.6 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.

Умовні позначення:
 1 - Регулятор температури опалення
 2 - Регулятор температури гарячої 

сантехнiчної води
 3 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 

Черговий / Вимкн)
 4 - Кнопка Estate / Inverno (Літо / Зима)
 5 - Кнопка перезапуску
 6 - Кнопка Boost для увімкнення Aqua Celeris
 7 - Котел працює в режимі Літо
 8 - Котел перебуває в черговому режимі 

 9 - Котел працює в режимі Зима
 10 - Заблокований котел необхідно 

розблокувати за допомогою кнопки 
скидання RESET

 11 - Позначка наявного полум’я і відповідна 
шкала потужності

 12 - Котел працює на опалення приміщення
 13 - Котел працює з сонячними панелями
 14 - Виявлено порушення в роботі
 15 - Працює функція сажотрусу

 16 - Котел працює на виробництво гарячої 
сантехнічної води

 17 - Задана температура для гарячої 
сантехнічної води

 18 - Котел підключений до пристрою ДКV2 
(за окремим замовленням)

 19 - Котел працює з увімкненим зовнішнім 
давачем (за окремим замовленням)

 20 - Працює функція Aqua Celeris 
 21 - Задана температура опалення
 22 - Манометр котла

2 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТА ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

2.1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ.

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

2.2 ПРАВИЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ.

Котли опалювальні газові ТМ Immergas повинні 
транспортуватись в оригінальній упаковці відповід-
но до правил, що зазначені на упаковці за допомогою 
міжнародних стандартизованих піктограм.
Температура зовнішнього повітря при транспорту-
ванні повинна бути від - 40 до +40 °С. Так як всі котли 
проходять контроль функціонування, то наявність 

не великої кількості води в теплообміннику цілком 
можливе. При дотриманні правил транспортування 
наявна вода не призводить до виходу з ладу узлів котла.

2.3 ВТОРИННА ПЕРЕРОБКА ТА 
УТИЛІЗАЦІЯ.

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

2.4 ЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

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

2.5 ЗАГАЛЬНI ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
Не піддавати настінний котел дії випаровуванням 

збоку плити для приготування їжі. Забороняється 
користуватися котлом дітям та недосвідченим особам.
Не торкайтеся терміналу для випуску димових газів 
(в разі його наявності), оскільки він нагрівається до 
високої температури;
З метою безпеки слідкуйте, щоб концентричний 
термінал для забору повітря/відведення димових 
газів (в разі його наявності), ніколи не був закритий, 
навіть тимчасово.
Щоб тимчасово відключити котел від мережі, необхідно:
a) спорожнити гідравлічний контур, якщо не перед-

бачено додавання засобу від замерзання;
b) закрити відсічні засоби подачі електрики, води і газу.
При проведенні будівельних робіт або технічного 
обслуговування поблизу димаря або пристроїв димо-
видалення вимкніть котел. Після завершення таких 
робіт викличте кваліфікованого фахівця для перевірки 
роботи трубопроводів та всіх наявних пристроїв.
Забороняється очищувати котел або його частини 
легкозаймистими речовинами.
Забороняється залишати ємності від легкозаймистих 
речовин в приміщенні, де знаходиться котел.
• Увага: при використанні будь-якого компоненту, 

на який подається електричне живлення, вимагає 
дотримання таких основних правил:

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

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

- до компетенцiї користувача не входить замiна кабе-
лю живлення;

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

- Якщо котел не використовуватиметься протягом 
певного часу, необхідно знеструмити вимикач 
електричного живлення.
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2.3 KUMANDALAR PANELİ.

Açıklama:
 1 - Kalorifer ısı selektörü
 2 - Sıcak kullanma suyu ısı selektörü
 3 - On / Stand-by / Off düğmesi
 4 - Yaz / Kış düğmesi
 5 - Reset düğmesi
 6 - Aqua Celeris’in aktive edilmesi için 

Boost düğmesi
 7 - Yaz modunda çalışma
 8 - Kombi stand-by modunda
 9 - Kış modunda çalışma

 10 - Kombi “RESET” düğmesi ile serbest 
bırakılmak gereği ile bloke durumda

 11 - Alev mevcudiyeti sembolü ve buna bağlı 
kuvvet azalması

 12 - Ortam ısıtma süresi aktif işlevi
 13 - Solar aktif işlevi
 14 - Anormallik mevcudiyeti
 15 - Baca temizleyici işlev devrede
 16 - Sıcak kullanım suyu üretim aşaması aktif 

işlevi

 17 - Ayarlanmış sıcak kullanma suyu ısısı
 18 - KombiV2 uzaktan kumandaya bağlı 

(opsiyonel)
 19 - Dış ısı sondası aktif işlevi (ospiyonel)
 20 - Aqua Celeris aktif işlevi
 21 - Ayarlanmış kalorifer ısısı
 22 - Kombi manometresi

2 KULLANIM VE  
BAKIM TALİMATLARI

2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: termik cihazların bakım müdaha-
lelerinin periyodik (bu konuyla ilgili olarak 
kılavuz kitapçığın teknisyene itaf edilmiş 
bölümünde “cihazın senelik bakım ve kontrolü” 
başlığına bakınız) olarak yapılması gerekmekte 
olup, yerel ve bölgesel talimatlar uyarınca da 
belli aralıklarla enerji verim kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir. Bu, kombiyi seçkin 
kılan güvenlik,verim ve işlev özelliklerinin 
zaman içinde değişime uğramadan muhafaza 
edilmesine olanak sağlar.
Bölgenizdeki yetkili teknisyen ile senelik bakım 
ve temizlik kontratı düzenlemenizi tavsiye ederiz.

2.2 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce 
kullanımını yasaklayınız.
Duman tahliye terminalini (mevcut ise) 
erişebileceği yüksek ısıdan dolayı ellemeyiniz.
Güvenliğin temini amacıyla eşeksenli hava 
aspirasyon ve duman tahliye terminalinin 
(eğer mevcutsa), geçici süreli olsa dahi, tıkalı 
olmadığını kontrol ediniz.
Kombinin bir süreliğine devredışı bırakılmasına 
karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:
a) antifriz kullanımın öngörülmemiş olması 

halinde, tesisat suyunu boşaltınız;
b) elektrik, su ve gaz girişlerini kesiniz.

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 ihitva eden 
kaplar bırakmayınız.

• Dikkat: Her türlü elektrikli aletin kullanılması 
bir kısım temel kurala riayet edilmesi şartını da 
getirir.

- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veyahut da 
nemli vaziyette tutmayınız; ayakkabısız ve 
yalınayak da tutmayınız;

- elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz, cihazı 
harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, 
vs.) maruz bırakmayınız;

- cihazın giriş kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

- kablonun hasar görmesi durumunda, kombi 
cihazınızı kapatınız, cihazı kullanmayınız ve 
kablonun yenisi ile değiştirilmesi amacıyla 
mesleki açıdan uzman bir kişiye baş vurunuz;

- cihazın belli bir müddet kullanılmamasına 
karar verilirse elektrik alimentasyon düğmesini 
kapatmat gereklidir.

IN
ST

A
LA

TO
R

U
SU

A
R

IO
EN

CA
RG

AD
O 

DE
 M

AN
TE

NI
M

IE
NT

O 2.3 PANEL DE CONTROL.

Leyenda:
 1 - Selector de temperatura de calefacción
 2 - Selector de temperatura del agua 

caliente sanitaria
 3 - Pulsador On / Stand-by / Off
 4 - Pulsador Verano / Invierno
 5 - Pulsador de Reset
 6 - Botón Boost para activación Agua 

Celeris
 7 - Funcionamiento en modo verano
 8 - Caldera en modo Stand-by
 9 - Funcionamiento en modo invierno

 10 - Caldera bloqueada con necesidad de de-
sbloqueo mediante el pulsador “RESET”

 11 - Símbolo presencia de llama y correspon-
diente escalada de potencia

 12 - Funcionamiento fase de calentamiento 
ambiente activa

 13 - Función solar activa
 14 - Presencia de anomalía
 15 - Función deshollinador en curso
 16 - Funcionamiento fase de producción de 

agua caliente sanitaria activa

 17 - Temperatura de agua caliente sanitaria 
configurada

 18 - Caldera conectada al Mando Remoto 
V2 (opcional)

 19 - Funcionamiento con sonda temperatura 
externa activa (opcional

 20 - Función Agua Celeris activa
 21 - Temperatura de calefacción configurada
 22 - Manómetro de la caldera

2 INSTRUCCIONES DE USO Y  
MANTENIMIENTO

2.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
Atención: Las instalaciones térmicas se deben 
someter a mantenimiento periódico (para esto 
consulte la sección de este manual dedicada al 
técnico, estudiando el punto relativo al “control y 
mantenimiento anual del aparato”). Hay que con-
trolar también la eficiencia energética respetando 
las disposiciones nacionales, regionales o locales 
vigentes. Esto permite mantener las característi-
cas de seguridad, rendimiento y funcionamiento 
que distinguen la caldera.
Sugerimos estipular contratos anuales de lim-
pieza y mantenimiento con su técnico de zona.

2.2 ADVERTENCIAS GENERALES.
No exponga la caldera mural a vapores que pro-
vengan directamente de la cocción de alimentos.
Prohíba el manejo de la caldera a niños y a per-
sonas 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 se decide no utilizar la caldera durante un 
cierto periodo de tiempo, se deberá:
a) la instalación hidráulica si no se utiliza anti-

congelante.

b) Cortar las alimentaciones eléctricas, de agua 
y de gas.

Si se deben realizar trabajos u operaciones de man-
tenimiento cerca de los conductos o en los disposi-
tivos de salida de humos y sus accesorios, apague el 
aparato y, una vez finalizados los trabajos, personal 
profesionalmente cualificado deberá comprobar la 
eficiencia de los conductos y de los dispositivos. 
No limpie el aparato o sus piezas con sustancias 
fácilmente inflamables.
No deje 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 fundamentales como:

- No tocar el aparato con partes del cuerpo 
mojadas o húmedas ni con los pies descalzos.

- No tirar de los cables eléctricos ni dejar el 
aparato expuesto a los agentes atmosféricos 
(lluvia, sol, etc.).

- El usuario no debe sustituir el cable de alimen-
tación del aparato.

- En caso de daños del cable, apague el aparato 
y diríjase exclusivamente a personal profesio-
nalmente cualificado para la sustitución del 
mismo.

- Si se decide no utilizar el aparato durante un 
cierto tiempo, es conveniente desactivar el 
interruptor eléctrico de alimentación.
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2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор температуры отопления
 2 - Регулятор ГВС
 3 - Кнопка Вкл. / Режим ожидания / Выкл.
 4 - Кнопка Лето / Зима
 5 - Кнопка Сброса
 6 - Кнопка Boost для подключения функции 

Aqua Celeris
 7 - Работа в летнем режиме
 8 - Бойлер в режиме Стендбай
 9 - Работа в зимнем режиме
 10 - Бойлер в состоянии блокирования, 

для разблокирования нажать кнопку 
«СБРОС»

 11 - Знак наличия пламени и 
соответствующая шкала мощности

 12 - Работа активного этапа отопления 
помещения

 13 - Подключена солнечная функция
 14 - Наличие неполадок
 15 - Идёт работа в режиме «трубочиста»
 16 - Работа активного этапа производство 

ГВС

 17 - Установленная температура ГВС
 18 - Бойлер, подключённый к 

дистанционному управлениюV2 (опция)
 19 - Запущена работа с внешним 

температурным пробником (опция)
 20 - Работа с активированной функцией 

«Aqua Celeris»
 21 - Установленная температура 

отопления
 22  -  Манометр бойлера

2 ИНСТРУКЦИИ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: тепловые установки должны быть 
подвержены периодическому техобслуживанию 
(по настоящей теме в инструкциях приведены 
указания в разделе, предназначенного для 
техника,  в  пункте «ежегодная проверка 
и техобслуживание прибора») и проверки 
истечению срока энергической эффективности 
в соответствии с национальными, областными 
и местными нормативными требованиями. Это 
позволит обеспечить неизменность с течением 
времени таких характеристик, отличающих 
данный бойлер, как надежность и эффективность 
функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на 
проведение работ по чистке и техобслуживанию со 
специалистом, обслуживающим вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося с 
кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми и 
лицами, не имеющими опыта работы с подобными 
устройствами.
Не трогать трубу дымоудаления (если существует) 
так как достигает высоких температур;
в  цел я х  б е з опа с но с т и ,  п р ов е ри т ь ,  ч то 
концентрический выход всасывания воздуха/
дымоудаления (если имеется в наличии), не 
загорожен даже временно.

При временном отключении бойлера необходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда предусмотрено 
использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания. 

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления, по их 
завершению следует поручить квалифицированному 
специалисту проверку функционирования этих 
воздуховодов или устройств.
Не производите чистку агрегата или его частей легко 
воспламеняемыми веществами. Не оставляйте 
огнеопасные вещества или содержащие их емкости 
в помещении, в котором установлен бойлер.
• Внимание: эксплуатация любого устройства, 

потребляющего электроэнергию, подразумевает 
соблюдение некоторых фундаментальных норм:

- нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя делать 
этого, 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 заменяться 
самим пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращайтесь 
исключительно к квалифицированному 
специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
агрегата в течение продолжительного времени, 
выключите рубил ьник электропитания.
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2.3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор температуры отопления
 2 - Регулятор ГВС
 3 - Кнопка Вкл. / Режим ожидания / Выкл.
 4 - Кнопка Лето / Зима
 5 - Кнопка Сброса
 6 - Кнопка Boost для подключения функции 

Aqua Celeris
 7 - Работа в летнем режиме
 8 - Бойлер в режиме Стендбай
 9 - Работа в зимнем режиме
 10 - Бойлер в состоянии блокирования, 

для разблокирования нажать кнопку 
«СБРОС»

 11 - Знак наличия пламени и 
соответствующая шкала мощности

 12 - Работа активного этапа отопления 
помещения

 13 - Подключена солнечная функция
 14 - Наличие неполадок
 15 - Идёт работа в режиме «трубочиста»
 16 - Работа активного этапа производство 

ГВС

 17 - Установленная температура ГВС
 18 - Бойлер, подключённый к 

дистанционному управлениюV2 (опция)
 19 - Запущена работа с внешним 

температурным пробником (опция)
 20 - Работа с активированной функцией 

«Aqua Celeris»
 21 - Установленная температура 

отопления
 22  -  Манометр бойлера

2 ИНСТРУКЦИИ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

2.1 ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимание: тепловые установки должны быть 
подвержены периодическому техобслуживанию 
(по настоящей теме в инструкциях приведены 
указания в разделе, предназначенного для 
техника,  в  пункте «ежегодная проверка 
и техобслуживание прибора») и проверки 
истечению срока энергической эффективности 
в соответствии с национальными, областными 
и местными нормативными требованиями. Это 
позволит обеспечить неизменность с течением 
времени таких характеристик, отличающих 
данный бойлер, как надежность и эффективность 
функционирования.
Мы рекомендуем вам заключить договор на 
проведение работ по чистке и техобслуживанию со 
специалистом, обслуживающим вашу территорию.

2.2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Подвесной бойлер не должен подвергаться 
прямому воздействию пара, поднимающегося с 
кухонной плиты.
Запрещается эксплуатация бойлера детьми и 
лицами, не имеющими опыта работы с подобными 
устройствами.
Не трогать трубу дымоудаления (если существует) 
так как достигает высоких температур;
в  цел я х  б е з опа с но с т и ,  п р ов е ри т ь ,  ч то 
концентрический выход всасывания воздуха/
дымоудаления (если имеется в наличии), не 
загорожен даже временно.

При временном отключении бойлера необходимо:
a) слить воду из отопительной системы за 

исключением того случая, когда предусмотрено 
использование антифриза;

b) отключить агрегат от газовой магистрали, 
водопровода и сети электропитания. 

В случае проведения каких-либо работ вблизи 
воздуховодов или устройств дымоудаления, по их 
завершению следует поручить квалифицированному 
специалисту проверку функционирования этих 
воздуховодов или устройств.
Не производите чистку агрегата или его частей легко 
воспламеняемыми веществами. Не оставляйте 
огнеопасные вещества или содержащие их емкости 
в помещении, в котором установлен бойлер.
• Внимание: эксплуатация любого устройства, 

потребляющего электроэнергию, подразумевает 
соблюдение некоторых фундаментальных норм:

- нельзя касаться агрегата мокрыми или 
влажными частями тела; также нельзя делать 
этого, 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 заменяться 
самим пользователем;

- в случае повреждения кабеля выключите 
устройство и для замены кабеля обращайтесь 
исключительно к квалифицированному 
специалисту;

- в случае принятия решения о неиспользовании 
агрегата в течение продолжительного времени, 
выключите рубил ьник электропитания.
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2.3  לוח בקרה

מקרא:
-  בורר טמפרטורת חימום מרכזי  1  

-  בורר טמפרטורת מים חמים   2  
ביתיים

-  לחצן הפעלה/המתנה/כיבוי  3  
-  לחצן מצב קיץ/חורף  4  

-  לחצן איפוס  5  
 Aqua לחצן האצה להפעלת  -  6  

Celeris
-  הדוד פועל במצב קיץ  7  
-  הדוד במצב המתנה  8  

-  הדוד פועל במצב חורף  9  
-  הדוד חסום ולא צריך לשחרר באמצעות   10  

לחצן האיפוס
-  סמל להבה לציון פעולת בערה ומד בערה  11  

-  פונקציית חימום מרכזי פועלת  12  
-  פונקציית חימום סולארי פועלת  13  

-  ישנה תקלה  14  
-  פונקציית ניקוי ארובה פועלת  15  
-  פונקציית חימום מים פועלת  16  

-  טמפרטורת המים החמים הביתיים  17  
-  הדוד מחובר לשלט רחוקV2 )אופציונלי(  18  

-  פונקציית שימוש בחיישן טמפרטורה   19  
חיצוני פועלת )אופציונלי(

-  פונקציית Aqua Celeris פועלת  20  
-  טמפרטורת חימום מרכזי  21  

-  מד לחץ דוד  22  

   הוראות שימוש ותחזוקה2

2.1  ניקיון ותחזוקה
שוטפת  תקופתית  תחזוקה  על  לשמור  יש  חשוב: 
לטכנאי  הנוגע  בחלק  לעיין  )יש  החימום  למערכות 
בעניין זה, "בקרה ותחזוקה שנתית למכשיר"( ולבדוק 
בהתאם  החשמל  מערכת  טיב  את  שוטף  באופן 
לתקנות הלאומיות, האזוריות או המקומיות החלות. 
הביצועים  הבטיחות,  שמאפייני  שומר  זה  הליך 
והתפעול המיטביים של הדוד לא ישתנו לאורך זמן.
אנו ממליצים לסכם על חוזה ניקיון ותחזוקה שנתי 

עם הטכנאי המקומי.

2.2  אזהרות כלליות
אין לחשוף את הדוד התלוי לאדים ישירים ממשטחי 

בישול.
השימוש בדוד על ידי אנשים בלתי מוסמכים או ילדים 

אסור לחלוטין.
בשל  קיים(  )אם  האדים  פליטת  במסוף  לגעת  אין 

הטמפרטורה הגבוהה שאליה הוא יכול להגיע;
מטעמי בטיחות, יש לבדוק כי מסוף כניסת האוויר/

הפליטה הקונצנטרי )אם מורכב( אינו חסום.
אם צריך לכבות את הדוד באופן זמני, פעל באופן 

הבא:
א(  נקז את מערכת החימום אם אינך משתמש 

במערכת למניעת קפיאה;
ב(  סגור את כל אספקת החשמל, המים והגז.

במקרה של עבודה או תחזוקה במבנים הממוקמים 
בקרבת מערכות או התקנים לפליטת אדים ואביזרים 
הפעולה,  ובסיום  המכשיר,  את  לכבות  יש  נלווים, 

לוודא שטכנאי מוסמך יבדוק את יעילות המערכות 
או ההתקנים האחרים.

המחוברים  החלקים  או  המכשיר  את  לנקות  אין 
באמצעות חומרים דליקים.

לעולם אין להשאיר מיכלים או חומרים דליקים באותו 
מקום כמו המכשיר.

הצורכים  ברכיבים  כשמשתמשים  •  זהירות: 
חשמל, יש להקפיד על כמה כללי יסוד:

-  אין לגעת במכשיר באמצעות חלקי גוף רטובים 
או לחים; אין לגעת במכשיר אם הרגליים יחפות;
-  אין למשוך כבלי חשמל או להשאיר את המכשיר 
שמש  אור  )גשם,  אוויר  מזג  לגורמי  חשוף 

וכדומה(;
-  אסור למשתמש להחליף את כבל החשמל של 

המכשיר בעצמו;
-  במקרה של נזק לכבל, יש לכבות את המכשיר 
לצורך  מוסמך  מקצוע  לאיש  ורק  אך  ולפנות 

החלפתו;
-  אם המכשיר אינו נמצא בשימוש במשך זמן מה, 

יש לנתק את מפסק המתח הראשי.
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2.3 PANEL SA KOMANDAMA.

Objašnjenja:
 1 - Selektor za podešavanje temperature vode 

za grejanje
 2 - Selektor za podešavanje temperature tople 

sanitarn vode
 3 - Dugme za paljenje (On) / čekanje komandi 

(Stand-by) / gašenje (Off)
 4 - Dugme za podešavanje režima Leto / Zima
 5 - Dugme za Reset
 6 - Dugme Boost uključenje funkcije Aqua 

Celeris
 7 - Letnji režim rada
 8 - Kotao na čekanju

 9 - Zimski režim rada
 10 - Kotao je blokiran i za odblokiranje potrebno je 

pritisnuti dugme “RESET”
 11 - Simbol za prisustvo plamena
 12 - Simbol koji označava da je funkcija grejanja 

prostora uključena
 13 - Simbol za solarnu funkciju
 14 - Otkrivena greška
 15 - Funkcija čišćenja dimnjaka je u toku
 16 - Simbol koji označava da je funkcija za 

proizvodnju tople sanitarne vode uključena
 17 - Postavljena temperatura tople sanitarne vode

 18 - Kotao je povezan sa digitalnim daljinskim 
upravljačem V2 (opcioni deo)

 19 - Sonda za spoljašnju temperaturu je 
uključena (opcioni deo)

 20 - Funkcija Aqua Celeris je uključena
 21 - Postavljena temperatura vode za grejanje
 22 - Manometar kotla

2 UPUTSTVA O UPOTREBI I 
ODRŽAVANJU

2.1 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
Pažnja: toplotni uređaji se moraju podvrgnuti 
periodičnom održavanju (u tom smislu pogledajte 
u ovoj knjižici, u poglavlju namenjenom 
tehničaru, deo teksta koji se odnosi na "kontrolu 
i godišnje održavanje aparata") i kontrole u 
određenim vremenskim rokovima o energetskoj 
efikasnosti u skladu sa nacionalnim, regionalnim 
i lokalnim pravilima. Tako nešto omogućuje 
da se održe nepromenjenim bezbednosne 
karakteristike, performanse i funkcionisanje koji 
odlikuje ovaj kotao.
Savetujemo vam da sklopite godišnje ugovore o 
čišćenju i održavanju sa tehničarem Vaše zone.

2.2 OPŠTA UPOZORENJA.
Ne izlažite vaš viseći kotao direktnoj pari sa 
ploča za kuvanje.
Zabranjuje se deci i osobama bez iskustva da 
koriste kotao.
Ne dirajte terminal za izbacivanje dima (ako ga 
ima) jer bi mogao dostići visoke temperature;
Iz bezbednosnih motiva,  uverite se da 
koncentrični terminal za usis/odvod -dima 
(ako ga ima) nije začepljen čak ni privremeno.
U slučaju da odlučite privremeno deaktivirati 
kotao morate:
a) obaviti pražnjenje od vode, tamo gde se ne 

predviđa korištenje anti-friz sredstava;
b) isključit i  sve napajanje električnom 

energijom, vodom i gasom.
U slučaju radova ili održavanja struktura koje se 
nalaze u blizini cevi ili uređaja za odvod dima 
i njihove opreme, isključite aparat i na kraju 

radova proverite efikasnost cevi ili uređaja od 
strane profesionalno kvalifikovanog osoblja.
Ne obavljajte čišćenje aparata ili nekih njegovih 
delova sa lako zapaljivim supstancama.
Ne ostavljajte posude ili zapaljive supstance u 
prostoriji u kojoj je instaliran aparat.

• Pažnja: korišćenje bilo koje komponente 
koja koristi električnu energiju zahteva da se 
pridržavate nekih osnovnih pravila kao što su:

- ne dirajte aparat mokrim ili vlažnim delovima 
tela; ne dirajte ga ni kada ste bosi;

- ne povlačite električne kablove, ne ostavljajte 
aparat izložen atmosferskim uticajima (kiši, 
suncu, itd.);

- korisnik ne sme zameniti kabl za napajanje 
aparata;

- u slučaju oštećenja kabla, isključite aparat 
i  obratite se isključivo profesionalno 
kvalifikovanom osoblju koje će ga zameniti;

- kada odlučite da nećete koristiti aparat duže 
vreme, dobro bi bilo da isključite električni 
prekidač za napajanje.
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2.3 სამართავი დაფა.

განმარტება:
 1 - ცენტრალური გათბობის 

ტემპერატურის მარეგულირებელი
 2 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

ტემპერატურის მარეგულირებელი
 3 - ღილაკი ჩართვა/მოცდა/გამორთვა
 4 - ღილაკი ზაფხული/ზამთარი
 5 - პარამეტრების აღდგენის ღილაკი
 6 - ღილაკი Boost, ფუნქცია Aqua Celeris–

ის გასააქტიურებლად
 7 - მუშაობა ზაფხულის რეჟიმში
 8 - ბოილერი მოცდის რეჟიმში
 9 - მუშაობა ზამთრის რეჟიმში

 10 - დაბლოკილი ბოილერი, გაშვებისთვის 
არ არის საჭირო ღილაკი “RESET”

 11 - ალის არსებობის სიმბოლო და 
სიმძლავრის შესაბამისი შკალა

 12 - შენობის გათბობის აქტიური ეტაპის 
მუშაობა

 13 - მზის ფუნქცია ჩართულია
 14 - გაუმართავობის არსებობა
 15 - მიმდინარეობს საკვამურის გაწმენდის 

ფუნქციის მუშაობა
 16 - წარმოების აქტიური ეტაპის მუშაობა

 17 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
ტემპერატურის დაყენება

 18 - ბოილერთან შეერთებულია 
დისტანციური მართვაV2 (არჩევითი)

 19 - გარე ზონდთან მუშაობა ჩართულია 
(არჩევითი)

 20 - Aqua Celeris ფუნქცია ჩართულია
 21 - ცენტრალური გათბობის 

ტემპერატურის დაყენება
 22 - ბოილერის მანომეტრი

2 ექსპლუატაციის და 
ტექნიკური მომსახურების 
წესები

2.1 გაწმენდა და მოვლა.
მნიშვნელოვანია: გათბობის სისტემა საჭიროებს 
პერიოდულ ტექნიკურ მომსახურებას (ამასთან 
დაკავშირებით იხილეთ თავი "მოწყობილობის 
ყოველწლიური კონტროლი და ტექნიკური 
მომსახურება", რომელიც ეხება ტექნიკოსებს) და 
ენერგო ეფექტიანობის რეგულარულ შემოწმებას, 
რომ ის აკმაყოფილებდეს ადგილობრივ, 
რ ე გ ი ო ნ ა ლ უ რ  ა ნ  ქ ვ ე ყ ა ნ ა შ ი  ა რ ს ე ბ უ ლ 
მოთხოვნებს. ეს უზრუნველყოფს ბოილერის 
ოპტიმალურ უსაფრთხოებას, ეფექტურობას და 
მუშაობას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
გირჩევთ დადოთ კონტრაქტი ყოველწლიურ 
გაწმენდაზე და ტექნიკურ მომსახურებაზე ჩვენს 
ტექნიკოსთან.

2.2 ზოგადი გაფრთხილებები.
მოაცილეთ კედელზე დამაგრებული ბოილერი 
საკვების მოსამზადებელი ზედაპირიდან 
წარმოქმნილ ორთქლს.
მკაცრად აკრძალულია ბოილერის გამოყენება 
შესაბამისი ცოდნის არმქონე პირების და 
ბავშვების მიერ.
ნუ შეეხებით ნამწვავი აირის გამოსაბოლქვ 
ტერმინალს (თუ არსებობს), რადგან ის შეიძლება 
იყოს ძალიან ცხელი;
უსაფრთხოების მიზნით, შეამოწმეთ, რომ 
ჰაერის კონცენტრული შეწოვა/გამობოლქვის 
ტერმინალი (თუ დამონტაჟებულია) არ იყოს 
დაბლოკილი.
თუ საჭიროა ბოილერის დროებით გამორთვა, 
შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:
ა) დაცალეთ წყლის სისტემა, თუ ანტიშემომყინავი 

არ გამოიყენება;
ბ) გ ა მ ო რ თ ე თ  ყ ვ ე ლ ა  ე ლ ე ქ ტ რ ო , 

წყალმომარაგების და აირმომარაგების 
სისტემა.

თუ საჭიროა ტექნიკური მომსახურების 
შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა  ნ ა წ ი ლ ე ბ ზ ე ,  რ ო მ ლ ე ბ ი ც 
განლაგებულია ნამწვავი აირის გამოსაბოლქვ 
ს ი ს ტ ე მ ა ს თ ა ნ  დ ა  შ ე ს ა ბ ა მ ი ს  დ ა მ ხ მ ა რ ე 
ს ა შ უ ა ლ ე ბ ე ბ თ ა ნ  ა ხ ლ ო ს ,  გ ა მ ო რ თ ე თ 
მოწყობილობა და ოპერაციების შესრულების 
შემდეგ სთხოვეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს 
შეამოწმოს გამოსაბოლქვი სისტემის ან სხვა 
მოწყობილობების ეფექტურობა.
ნურასდროს გაასუფთავებთ მოწყობილობას 
ან მასთან შეერთებულ ნაწილებს ადვილად 
აალებადი ნივთიერებებით.
ნურასდროს დატოვებთ კონტეინერებს ან 
ა ა ლ ე ბ ა დ  ნ ი ვ თ ი ე რ ე ბ ე ბ ს  ი ქ ვ ე ,  ს ა დ ა ც 
მოწყობილობაა.

• ყურადღება: ელექტროკვებაზე მომუშავე 
კომპონენტების გამოყენებისთვის საჭიროა 
რამდენიმე ძირითადი წესის დაცვა:

- ნუ შეეხებით მოწყობილობას სხეულის სველი 
ნაწილებით; ნუ შეეხებით ფეხშიშველა;

- ნუ დატოვებთ ელექტროკაბელებს ან 
მოწყობილობას ატმოსფერული აგენტების 
ზემოქმედების ქვეშ (წვიმა, მზის შუქი და ა.შ.);

- ნ უ  გ ა მ ო ც ვ ლ ი თ  დ ა მ ო უ კ ი დ ე ბ ლ ა დ 
მოწყობილობის ელექტროკაბელს;

- კ ა ბ ე ლ ი ს  დ ა ზ ი ა ნ ე ბ ი ს  შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი , 
გამორთეთ მოწყობილობა და დაუკავშირდით 
კ ვ ა ლ ი ფ ი ც ი უ რ  ტ ე ქ ნ ი კ ო ს ს  კ ა ბ ე ლ ი ს 
გამოსაცვლელად;

- თუ მოწყობილობა არ გამოიყენება გარკვეული 
პ ე რ ი ო დ ი ს  გ ა ნ მ ა ვ ლ ო ბ ა შ ი ,  გ ა თ ი შ ე თ 
ელექტროკვების გადამრთველი.
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E 2.3 PANNEAU DE COMMANDES.

Légende:
 1 - Sélecteur température chauffage
 2 - Sélecteur température eau chaude 

sanitaire
 3 - Bouton On / Stand-by / Off
 4 - Bouton Eté / Hiver
 5 - Bouton de Reset
 6 - Bouton Boost pour activation Aqua 

Celeris
 7 - Fonctionnement en modalité été
 8 - Chaudière en modalité Stand-by
 9 - Fonctionnement en modalité hiver

 10 - Chaudière bloquée avec nécessité de 
déblocage avec le bouton “RESET”

 11 - Symbole présence flamme et échelle de 
puissance correspondante

 12 - Fonctionnement phase de chauffage 
ambiant activée

 13 - Fonction solaire active
 14 - Présence d’anomalie
 15 - Fonction ramonage en cours
 16 - Fonctionnement phase de production 

eau chaude sanitaire active

 17 - Température eau chaude sanitaire 
configurée

 18 - Chaudière reliée à commande à 
distance V2 (option)

 19 - Fonctionnement avec sonde de tempé-
rature externe activée (option)

 20 - Fonction Aqua Celeris active
 21 - Température chauffage configurée
 22 - Manomètre chaudière

2 INSTRUCTIONS D’USAGE 
ET D’ENTRETIEN

2.1 NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Attention: les installations thermiques doivent 
être soumises à un entretien périodique (à ce 
propos, voir, dans ce manuel, dans la section 
dédiée au technicien, le point correspondant 
au “contrôle et entretien annuel de l’appareil”) 
avec des vérifications périodiques de l’effica-
cité énergétique en respectant les dispositions 
nationales, régionales ou locales en vigueur. Ceci 
permet de maintenir inaltérées dans le temps 
les caractéristiques de sécurité, le rendement et 
le fonctionnement qui distinguent la chaudière.
Nous suggérons de stipuler des contrats annuels 
de nettoyage et d’entretien avec votre technicien 
de zone.

2.2 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX.
Ne pas exposer la chaudière suspendue à des 
vapeurs directes des plans de cuisson.
Interdire l’utilisation de la chaudière aux enfants 
et aux personnes inexpérimentées.
Ne pas toucher le terminal d’évacuation des 
fumées (si présent), à cause des hautes tempéra-
tures qu’il peut atteindre;
Pour la sécurité, vérifier que le terminal concen-
trique d’aspiration-air/évacuation-fumées (si 
présent), ne soit pas obstrué même provisoi-
rement.
Dès que l’on décide la désactivation temporaire 
de la chaudière, il faudra:
a) procéder à la vidange de l’installation 

hydrique, où il n’est pas prévu l’utilisation 
d’antigel;

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

En cas de travaux ou d’entretiens des structures 
situées aux alentours des conduits ou des dispo-
sitifs d’évacuation des fumées et leurs accessoires, 
éteindre l’appareil et une fois que les travaux sont 
terminés, faire vérifier l’efficacité des conduits ou 
des dispositifs par un personnel professionnel-
lement qualifié.
Ne pas effectuer les nettoyages de l’appareil ou 
de ses parties avec des substances facilement 
inflammables.
Ne pas laisser des conteneurs ou des substances 
inflammables dans le local où est installé 
l’appareil.

• 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.
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N 2.3 CONTROL PANEL.

Key:
 1 - Central heating temperature selector
 2 - Domestic hot water temperature selec-

tor
 3 - On/Stand-by/Off Button
 4 - Summer/Winter Button
 5 - Reset button
 6 - Boost Button for Aqua Celeris activa-

tion
 7 - Functioning in summer mode
 8 - Boiler in Stand-by mode
 9 - Functioning in winter mode

 10 - Boiler in block does not require release 
via “RESET” button

 11 - Flame presence symbol and relative 
power scale

 12 - Functioning room central heating phase 
active

 13 - Solar function active
 14 - Presence of anomalies
 15 - Chimney sweep function in progress
 16 - Functioning production phase active
 17 - Domestic hot water temperature set

 18 - Boiler connected to remote controlV2 
(optional)

 19 - Functioning with external temperature 
probe active (optional)

 20 - Aqua Celeris Function active
 21 - Central heating temperature set
 22 - Boiler manometer

2 INSTRUCTIONS FOR USE 
AND MAINTENANCE

2.1 CLEANING AND MAINTENANCE.
Important: the heating systems must undergo 
periodical maintenance (regarding this, see the 
section dedicated to the technician, relative to 
“yearly control and maintenance of the applian-
ce”) and regular checks of energy efficiency 
in compliance with national, regional or local 
provisions in force. This ensures that the optimal 
safety, performance and operation characteristics 
of the boiler remain unchanged over time.
We recommend stipulating a yearly cleaning and 
maintenance contract with your zone technician.

2.2 GENERAL WARNINGS.
Never expose the wall-mounted boiler to direct 
vapours from a cooking surface.
Use of the boiler by unskilled persons or children 
is strictly prohibited.
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 water system if anti-freeze is not 

used;
b) shut-off all electrical, water and gas supplies.

In the case of work or maintenance to structures 
located in the vicinity of ducting or devices for flue 
extraction and relative accessories, switch off the 
appliance and on completion of operations ensure 
that a qualified technician checks efficiency of the 
ducting or other devices.
Never clean the appliance or connected parts 
with easily flammable substances.
Never leave containers or flammable substances 
in the same environment as the appliance.

• Attention: the use of components that employ 
electrical power requires some fundamental 
rules to be observed:

- do not touch the appliance with wet or moist 
parts of the body; do not touch when barefoot;

- never pull electrical cables or leave the ap-
pliance exposed to atmospheric agents (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.

Q
U

R
A

ŞD
IR

IC
I

İS
T

İF
A

D
Ə

Ç
İ

T
E

X
N

İK
İ Q

U
L

L
U

Q

2.3 İDARƏETMƏ PANELI.

Açar sözlər:
 1 - Mərkəzi qızdırıcı temperaturu 

selektoru
 2 - Daxili qaynar su temperaturu 

selektoru
 3 - İşə salma/Pauza/Söndürmə düyməsi
 4 - Yay/Qış düyməsi
 5 - Sıfıra salma düyməsi
 6 - Aqua Celeris işə salmaq üçün 

sürətləndirmə düyməsi
 7 - Yay rejimində işləyir
 8 - Kombi qazanı ehtiyat rejimdə

 9 - Qış rejimində işləyir
 10 - Bloka daxil olan kombi qazanı "SIFIRA 

SALMA" düyməsi ilə boşalmanı tələb 
etmir.

 11 - Alovun olması nişanı və nisbi enerji 
miqyası

 12 - Otağın mərkəzi isitmə fazası işlək halda 
işləyir

 13 - Solar funksiyası aktivdir
 14 - Qeyri-normal halların olması
 15 - Bacanı təmizləmə funksiyası gedir 

 16 - İşlək hasilat fazası işləyir
 17 - Məişət qaynar su temperaturu dəsti 
 18 - Kombi qazanı uzaqdan idarəyə 

birləşdirilmişdirV2 (xüsusi sifarişlə)
 19 - Xarici temperatur zondu işlək halda 

işləyir (xüsusi sifarişlə)
 20 - Aqua Celeris funksiyası aktivdir
 21 - Mərkəzi qızdırıcı temperatur dəsti
 22 - Kombi qazanının manometri

2 İSTİFADƏ VƏ TEXNİKİ 
QULLUĞA DAİR 
GÖSTƏRİŞLƏRİ

2.1 TƏMIZLƏMƏ VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT.

Mühüm qeyd: istilik sistemləriı qüvvədə olan 
milli, bölgə və ya yerli müddəalara uyğun olaraq 
müntəzəm texniki qulluqdan keçməli (bununla 
əlaqədar "cihaza illik nəzarət və texniki qulluq" 
adlı texnik üçün nəzərdə tutulmuş bölməyə 
baxın) və enerjiyə qənaəti yoxlanmalıdır. Bu 
kombi qazanının optimal təhlükəsizliyi, işi 
və əməliyyatınının uzun müddət dəyişməz 
qalmasını təmin edir.
Biz sahə işçinizlə əlaqədə illik təmizləmə və 
texniki xidmətin keçirilməsini məsləhət görürük.

2.2 ÜMUMI XƏBƏRDARLIQLAR.
Mətbəxdən kombiın çıxarılması üçün heç zaman 
divar tipli kombi qazanından istifadə etməyin.
Kombi qazanının səlahiyyətsiz şəxslər və 
ya uşaqlar tərəfindən istifadə edilməsi qəti 
qadağandır.
İşlənmiş qazın çıxış ucluğunda temperatur 
yüksək olduğu üçün ona toxunmayın (varsa)
Təhlükəsizlik məqsədi üçün konsentrik hava 
giriş/çıxış terminalının bağlanmasını yoxlayın.
Əgər kombi qazanının müvəqqəti söndürülməsi 
tələb olunarsa, aşağıdakı prosesləri həyata 
keçirin:
a) antifrizdən istifadə edilmədikdə su sistemini 

boşaldın
b) bütün elektrik, su və qaz mənbələrini 

söndürün.
Baca çəkmə və ya baca çıxışı üçün cihazlar və 

ya əlaqədar aksesurların yaxınlığında yerləşən 
strukturlarda aparılan işlər və ya texniki 
xidmət zamanı cihazı söndürün və əməliyyatlar 
bitdikdən sonra səlahiyyətli texniki işçinin 
bacalar və ya digər cihazların səmərələliyini 
yoxlamasından əmin olun.
Heç zaman cihazı və ya birləşdirilmiş hissələri 
asan alışa bilən maddələrlə yanaşı qoymayın.
Heç zaman konteyner və ya alışa bilən maddələri 
cihazla eyni mühitdə saxlamayın.

• Diqqət: elektrik enerjisindən istifadə edən 
hissələrdən istifadə zamanı bəzi əsas qaydalara 
əməl etmək lazımdır:

- 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.

20

1.2

ب
رتكي

بال
ئم 

قا
ال

دم
تخ

س
امل

نة
صيا

بال
ئم 

قا
ال

3.2. لوحة األوامر التشغيلية.

لوحة الرموز والعالمات: 

1 ـ مفتاح اختيار درجة حرارة التدفئة
2 ـ مفتاح اختيار درجة حرارة املاء الساخن

3 ـ زر تشغيل / االستعداد / إيقاف
4 ـ زر  الصيف \ الشتاء

5 ـ زر إعادة الضبط
6 ـ زر زيادة تنشيط ماء سيلرييس

7 ـ التشغيل يف منط الصيف
8 ـ غالية يف منط االستعداد

9 ـ التشغيل يف منط الشتاء
10 ـ غالية يف منط اإليقاف وتحتاج إىل التحرير بواسطة زر إعادة الضبط

11 ـ رمز وجود الشعلة ونسبة قياس معدل القدرة
12 ـ تشغيل مرحلة تدفئة املنطقة نشط

13 ـ التشغيل الشميس نشط
14 ـ عالمة وجود خلل

15 ـ وظيفة تشغيل تنظيف املدخنة قيد التنفيذ
16 ـ تشغيل مرحلة إنتاج املاء الساخن نشط

17 ـ درجة حرارة املاء الساخن املربمجة

18 ـ غالية موصلة بجهاز تحكم عن بعد V2 )اختياري(
19 ـ تشغيل مبسبار درجة الحرارة الخارجية النشطة )اختياري(

20 ـ وظيفة ماء سيلرييس نشطة
21 ـ درجة حرارة التدفئة املربمجة

22 ـ مقياس ضغط الغالية

تعليامت االستخدام والصيانة. 2  

1.2  النظافة والصيانة. 
انتبه: يجب أن تخضع شبكات التسخني والتدفئة إىل علميات الصيانة الدورية 

)فيام يتعلق بهذا األمر انظر هذا الكتيب يف القسم املخصص للمختص  يف 
النقطة املتعلقة ب “الفحص والصيانة السنوية للجهاز”( وإىل عمليات فحص 

والقوانني  للقواعد  تطبيقاً  الطاقة  كفاءة  مدى  من  للتأكد  التشغييل  األداء 

واملعايري القومية واإلقليمية واملحلية املعمول بها يف هذا الشأن. يسمح  هذا 

األمر بالحفاظ عىل ثبات معايري توفري األمن والسالمة ومعدل الكفاءة والعمل 

العاليني الذين مييزان الغالية. 

نقرتح بإجراء عقود سنوية للنظافة والصيانة مع الفني املختص يف منطقتكم. 

2.2  تنبيهات عامة 
ال تجعل الغالية املعلقة عرضة لألبخرة املبارشة الناتجة عن معدات وأجهزة 

الطهي. 

ممنوع استخدام الغالية من قبل األطفال ومن قبل األشخاص غري املختصني. 

ال تقم بلمس وصلة التمرير الخاصة بإخراج عوادم االحرتاق )يف حالة وجودها( 
حيث قد تصل درجة حرارتها ملعادالت عالية؛ 

لذلك بهدف توفري عنرصي األمن والسالمة، يجب التأكد دامئاً من عدم وجود 

أي إنسدادات أو غلق حتى وإن كانت مؤقتة يف وصلة التمرير متحدة املركز 

الخاصة بشفط الهواء\التخلص من عوادم االحرتاق )يف حالة وجودها(. 

يف حالة الرغبة يف عدم استعامل الغالية مؤقتاً، يجب القيام مبا ييل: 
الحامية  نظام  استخدام  عدم  حالة  يف  خاصة  املياه  من  الشبكة  أ(  تفريغ 

ضد التجمد؛ 

ب(  التأكد من فصل إمدادات الكهرباء واملياه والغاز عن الغالية. 

يف حالة القيام بأعامل أو عمليات صيانة يف الرتكيبات والبنايات التي تقع 
أي  من  بالقرب  أو  االحرتاق  عوادم  ترصيف  أجهزة  أو  أنابيب  من  بالقرب 

األعامل  بهذه  القيام  وأثناء  الجهاز،  بإطفاء  قم  تخصها،  تشغيلية  كامليات 

والصيانة، يجب عمل فحص لكفاءة وسالمة األنابيب واألجهزة من قبل فني 

مؤهل محرتف مرصح له. 

قابلة  مواد  مستخدماً  أجزاءه  من  ألي  أو  للجهاز  تنظيف  بعمليات  تقم  ال 
لالشتعال بسهولة. 

ال تقم برتك أي أوعية أو حاويات ملواد قابلة لالشتعال يف املكان 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 يف جسدك كام ال تلمسه وأنت 
حايف القدمني؛ 

-  ال تقم بشد الوصالت الكهربائية وال تجعل الجهاز عرضة للعوامل املناخية 
)كاملطر والشمس وما إىل ذلك(؛ 

-  ال يجب عىل املستخدم القيام باستبدال كابل توصيل التيار الخاص بالجهاز 
من تلقاء نفسه؛ 

وطلب  الجهاز  إطفاء  يجب  التيار،  توصيل  كابل  ترضر  أو  تلف  حالة  -  يف 
املساعدة فقط من األشخاص املحرتفني املؤهلني املرصح لهم للقيام باستبدال 

الكابل التالف أو املترضر؛ 

-  يف حالة عدم استخدام الجهاز لفرتة معينة، يستحسن فصل مفتاح اإليقاف 
والتشغيل متاماً عن التيار الكهريب. 
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка 
манометра (2) вказувала на значення у межі між 
1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (3), щоб увімкнувся 

дисплей, котел переходить у попередній перед 
вимкненням (Off) стан.

- Якщо котел перебуває у черговому режимі, 
повторно натисну ти на кнопку (3), щоб 
увімкнути його, в протилежному разі перейти 
до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (4) та вибрати режим ЛІТО 

( ) або ЗИМА ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюватиме 
лише на нагрівання води для ГВП, регулятором 
(2) можна задати температуру, яка виводиться 
на дисплей за допомогою індикатору (17).

 Під час запиту на гарячу воду вмикається 
індикатор (16), при запаленні пальника 
вмикається індикатор (11) наявності полум’я з 
відповідною шкалою потужності, і індикатор (17) 
вказує на температуру на виході з первинного 
теплообмінника.

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
приготування гарячої води, так і на опалення. 
Температуру гарячої води можна відрегулювати 
регулятором (2), температуру опалення – 
регулятором (1); відповідна температура 
виводиться на дисплей за допомогою індикатору 
(21).

 Під час запиту на опалення вмикається індикатор 
(12), при запаленні пальника вмикається 
індикатор (11) наявності полум’я з відповідною 
шкалою потужності, і індикатор (21) вказує 
на температ уру на виході з первинного 
теплообмінника. Якщо на етапі опалення 
температура води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних батарей, 
для роботи котла буде достатнім увімкненого 
циркуляційного насосу.

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, але 
без запалення (відсутність полум’я). Кожного разу 
при розпаленні пальника на дисплеї з’являється 
відповідний символ (11) наявності полум’я разом 
зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (5), кнопка вимкнення (3) 
(тільки у режим «off»), а також дисплей, на якому 
виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки у 
зв’язку «CON», але живлення не вимикається від 
CARV2, тому всі програми у пам’яті зберігаються.

• Робота з сонячними панелями ( ). Така 
функція вмикається автоматично, якщо котел 
знаходить давач-зонд на вході сантехнічної 
води, або якщо параметр «Затримка увімкнення 
сонячних панелей» перевищує 0 секунд.

 Під час відбору, якщо виходить достатньо 
гаряча вода, котел не вмикатиметься, на дисплеї 
з’явиться позначка відбору з контуру ГВП (
) і почне блимати позначка функції сонячних 
панелей ( ).

 Якща температура води, яка постачається з 
системи сонячних батарей, нижча за задану, 
котел вмикається, та позначка функції сонячних 
панелей горітиме постійним світлом.

• Функція Aqua Celeris ( ). Натисканням 
кнопки «BOOST (6)» вмикається функція Aqua 
Celeris, на дисплеї вона має позначку (20). При 
роботі цієї функції у мінібаці для накопичення 
завжди зберігатиметься гаряча вода, щоб 
гарантувати миттєвий вихід води з контуру ГВП.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановленим 
зовнішнім здавачем (який постачається за 
окремим замовленням) температурою у котлі 
керуватиме зовнішній давач відповідно до 
заміряної зовнішньої температури (пар. 1.6). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати 
робочу криву за допомогою регулятора (1) і 
задати значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (19). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 
достатнім увімкненого циркуляційного насосу.

• Режим «очікування». Натиснути на кнопку 
(3), щоб з’явилась позначка ( ), з цього 
моменту котел залишається в робочому стані 
з гарантованою функцією проти замерзання, 
фу нкцією пр оти блок у в а ння нас о с у  і 
триходового клапану, а також сигналізацією 
наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натисну ти і 
притримати кнопку (3) впродовж 8 секунд, 
дисплей згасне і котел повністю вимкнеться. В 
цьому режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування абопри запаленні пальника дисплей 
спалахує, через 15 секунд бездіяльності його 
яскравість зменшується до відображення лише 
позначок працюючих функцій, змінити режим 
підсвічування можна за допомогою параметра 
P2 в меню персоналізації електронної плати.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА 
ПОЛОМОК.

При порушеннях у роботі котла сигналізація 
подається шляхом блимання індикатора (14) і 
блимання відповідного кода помилки (21), згідно 
до наведеної нижче таблиці.

Порушення в роботі Виведений код 
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату 
(безпеки) через перегрів, 
неполадки контролера полум’я

02

Несправність вентилятора 03
Загальна неполадка плати котла 04
Несправність давача на подачі 05
Несправність давача в контурі 
ГВП 06

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Помилка конфигурації 15
Паразитне полум’я 20
Несправність пульту 24
Недостатня циркуляція 27

Утрата зв'язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37
Утрата сигналу полум'я 38
Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Блокування через перевищення 
часу для неповного відкриття 
газового клапану

44

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не 
відбувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпалення» 
(код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). При першому увімкненні 
або після тривалого простою котла також 
може знадобитися усунення «блокування через 
відсутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності, перевищується внутрішня 
температура, робота котла блокується (код 02). 
Після відповідного охолодження слід усунути 
«блокування через перегрів» за допомогою кнопки 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Несправність вентилятора. З’являється при 
блокування вентилятора або якщо засмічені 
труби забору повітря і відведення димових 
газів. При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Загальна неполадка плати котла. Явище виникає 
у разі помилкового розпізнання сигналу з боку 
мікропроцесору плати котла (код 04). Щоб 
зняти «блокування через загальну неполадку 
плати котла», необхідно натиснути кнопку 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Несправність давача прямої лінії системи 
опалення. Якщо плата виявила несправність 
давача прямої лінії системи опалення (код 05), 
котел не вмикається; зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, з Уповноваженого Сервісного 
Центру Iммergas).

Несправність давача в конутрі ГВП. Якщо плата 
виявила несправність давача NTC системи ГВП, 
котел сигналізує про неполадку. В цьому випадку 
котел продовжить виробництво гарячої води, але 
не з найкращими показниками. Крім того, в цьому 
випадку не працює функція проти замерзання, 
тому необхідно звернутися до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка 
манометра (2) вказувала на значення у межі між 
1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (3), щоб увімкнувся 

дисплей, котел переходить у попередній перед 
вимкненням (Off) стан.

- Якщо котел перебуває у черговому режимі, 
повторно натисну ти на кнопку (3), щоб 
увімкнути його, в протилежному разі перейти 
до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (4) та вибрати режим ЛІТО 

( ) або ЗИМА ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюватиме 
лише на нагрівання води для ГВП, регулятором 
(2) можна задати температуру, яка виводиться 
на дисплей за допомогою індикатору (17).

 Під час запиту на гарячу воду вмикається 
індикатор (16), при запаленні пальника 
вмикається індикатор (11) наявності полум’я з 
відповідною шкалою потужності, і індикатор (17) 
вказує на температуру на виході з первинного 
теплообмінника.

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
приготування гарячої води, так і на опалення. 
Температуру гарячої води можна відрегулювати 
регулятором (2), температуру опалення – 
регулятором (1); відповідна температура 
виводиться на дисплей за допомогою індикатору 
(21).

 Під час запиту на опалення вмикається індикатор 
(12), при запаленні пальника вмикається 
індикатор (11) наявності полум’я з відповідною 
шкалою потужності, і індикатор (21) вказує 
на температ уру на виході з первинного 
теплообмінника. Якщо на етапі опалення 
температура води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних батарей, 
для роботи котла буде достатнім увімкненого 
циркуляційного насосу.

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, але 
без запалення (відсутність полум’я). Кожного разу 
при розпаленні пальника на дисплеї з’являється 
відповідний символ (11) наявності полум’я разом 
зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (5), кнопка вимкнення (3) 
(тільки у режим «off»), а також дисплей, на якому 
виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки у 
зв’язку «CON», але живлення не вимикається від 
CARV2, тому всі програми у пам’яті зберігаються.

• Робота з сонячними панелями ( ). Така 
функція вмикається автоматично, якщо котел 
знаходить давач-зонд на вході сантехнічної 
води, або якщо параметр «Затримка увімкнення 
сонячних панелей» перевищує 0 секунд.

 Під час відбору, якщо виходить достатньо 
гаряча вода, котел не вмикатиметься, на дисплеї 
з’явиться позначка відбору з контуру ГВП (
) і почне блимати позначка функції сонячних 
панелей ( ).

 Якща температура води, яка постачається з 
системи сонячних батарей, нижча за задану, 
котел вмикається, та позначка функції сонячних 
панелей горітиме постійним світлом.

• Функція Aqua Celeris ( ). Натисканням 
кнопки «BOOST (6)» вмикається функція Aqua 
Celeris, на дисплеї вона має позначку (20). При 
роботі цієї функції у мінібаці для накопичення 
завжди зберігатиметься гаряча вода, щоб 
гарантувати миттєвий вихід води з контуру ГВП.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановленим 
зовнішнім здавачем (який постачається за 
окремим замовленням) температурою у котлі 
керуватиме зовнішній давач відповідно до 
заміряної зовнішньої температури (пар. 1.6). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати 
робочу криву за допомогою регулятора (1) і 
задати значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (19). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 
достатнім увімкненого циркуляційного насосу.

• Режим «очікування». Натиснути на кнопку 
(3), щоб з’явилась позначка ( ), з цього 
моменту котел залишається в робочому стані 
з гарантованою функцією проти замерзання, 
фу нкцією пр оти блок у в а ння нас о с у  і 
триходового клапану, а також сигналізацією 
наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натисну ти і 
притримати кнопку (3) впродовж 8 секунд, 
дисплей згасне і котел повністю вимкнеться. В 
цьому режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування абопри запаленні пальника дисплей 
спалахує, через 15 секунд бездіяльності його 
яскравість зменшується до відображення лише 
позначок працюючих функцій, змінити режим 
підсвічування можна за допомогою параметра 
P2 в меню персоналізації електронної плати.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА 
ПОЛОМОК.

При порушеннях у роботі котла сигналізація 
подається шляхом блимання індикатора (14) і 
блимання відповідного кода помилки (21), згідно 
до наведеної нижче таблиці.

Порушення в роботі Виведений код 
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату 
(безпеки) через перегрів, 
неполадки контролера полум’я

02

Несправність вентилятора 03
Загальна неполадка плати котла 04
Несправність давача на подачі 05
Несправність давача в контурі 
ГВП 06

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Помилка конфигурації 15
Паразитне полум’я 20
Несправність пульту 24
Недостатня циркуляція 27

Утрата зв'язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37
Утрата сигналу полум'я 38
Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Блокування через перевищення 
часу для неповного відкриття 
газового клапану

44

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не 
відбувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпалення» 
(код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). При першому увімкненні 
або після тривалого простою котла також 
може знадобитися усунення «блокування через 
відсутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності, перевищується внутрішня 
температура, робота котла блокується (код 02). 
Після відповідного охолодження слід усунути 
«блокування через перегрів» за допомогою кнопки 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Несправність вентилятора. З’являється при 
блокування вентилятора або якщо засмічені 
труби забору повітря і відведення димових 
газів. При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Загальна неполадка плати котла. Явище виникає 
у разі помилкового розпізнання сигналу з боку 
мікропроцесору плати котла (код 04). Щоб 
зняти «блокування через загальну неполадку 
плати котла», необхідно натиснути кнопку 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Несправність давача прямої лінії системи 
опалення. Якщо плата виявила несправність 
давача прямої лінії системи опалення (код 05), 
котел не вмикається; зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, з Уповноваженого Сервісного 
Центру Iммergas).

Несправність давача в конутрі ГВП. Якщо плата 
виявила несправність давача NTC системи ГВП, 
котел сигналізує про неполадку. В цьому випадку 
котел продовжить виробництво гарячої води, але 
не з найкращими показниками. Крім того, в цьому 
випадку не працює функція проти замерзання, 
тому необхідно звернутися до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка 
манометра (2) вказувала на значення у межі між 
1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (3), щоб увімкнувся 

дисплей, котел переходить у попередній перед 
вимкненням (Off) стан.

- Якщо котел перебуває у черговому режимі, 
повторно натисну ти на кнопку (3), щоб 
увімкнути його, в протилежному разі перейти 
до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (4) та вибрати режим ЛІТО 

( ) або ЗИМА ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюватиме 
лише на нагрівання води для ГВП, регулятором 
(2) можна задати температуру, яка виводиться 
на дисплей за допомогою індикатору (17).

 Під час запиту на гарячу воду вмикається 
індикатор (16), при запаленні пальника 
вмикається індикатор (11) наявності полум’я з 
відповідною шкалою потужності, і індикатор (17) 
вказує на температуру на виході з первинного 
теплообмінника.

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
приготування гарячої води, так і на опалення. 
Температуру гарячої води можна відрегулювати 
регулятором (2), температуру опалення – 
регулятором (1); відповідна температура 
виводиться на дисплей за допомогою індикатору 
(21).

 Під час запиту на опалення вмикається індикатор 
(12), при запаленні пальника вмикається 
індикатор (11) наявності полум’я з відповідною 
шкалою потужності, і індикатор (21) вказує 
на температ уру на виході з первинного 
теплообмінника. Якщо на етапі опалення 
температура води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних батарей, 
для роботи котла буде достатнім увімкненого 
циркуляційного насосу.

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, але 
без запалення (відсутність полум’я). Кожного разу 
при розпаленні пальника на дисплеї з’являється 
відповідний символ (11) наявності полум’я разом 
зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (5), кнопка вимкнення (3) 
(тільки у режим «off»), а також дисплей, на якому 
виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки у 
зв’язку «CON», але живлення не вимикається від 
CARV2, тому всі програми у пам’яті зберігаються.

• Робота з сонячними панелями ( ). Така 
функція вмикається автоматично, якщо котел 
знаходить давач-зонд на вході сантехнічної 
води, або якщо параметр «Затримка увімкнення 
сонячних панелей» перевищує 0 секунд.

 Під час відбору, якщо виходить достатньо 
гаряча вода, котел не вмикатиметься, на дисплеї 
з’явиться позначка відбору з контуру ГВП (
) і почне блимати позначка функції сонячних 
панелей ( ).

 Якща температура води, яка постачається з 
системи сонячних батарей, нижча за задану, 
котел вмикається, та позначка функції сонячних 
панелей горітиме постійним світлом.

• Функція Aqua Celeris ( ). Натисканням 
кнопки «BOOST (6)» вмикається функція Aqua 
Celeris, на дисплеї вона має позначку (20). При 
роботі цієї функції у мінібаці для накопичення 
завжди зберігатиметься гаряча вода, щоб 
гарантувати миттєвий вихід води з контуру ГВП.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановленим 
зовнішнім здавачем (який постачається за 
окремим замовленням) температурою у котлі 
керуватиме зовнішній давач відповідно до 
заміряної зовнішньої температури (пар. 1.6). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати 
робочу криву за допомогою регулятора (1) і 
задати значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (19). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 
достатнім увімкненого циркуляційного насосу.

• Режим «очікування». Натиснути на кнопку 
(3), щоб з’явилась позначка ( ), з цього 
моменту котел залишається в робочому стані 
з гарантованою функцією проти замерзання, 
фу нкцією пр оти блок у в а ння нас о с у  і 
триходового клапану, а також сигналізацією 
наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натисну ти і 
притримати кнопку (3) впродовж 8 секунд, 
дисплей згасне і котел повністю вимкнеться. В 
цьому режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування абопри запаленні пальника дисплей 
спалахує, через 15 секунд бездіяльності його 
яскравість зменшується до відображення лише 
позначок працюючих функцій, змінити режим 
підсвічування можна за допомогою параметра 
P2 в меню персоналізації електронної плати.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА 
ПОЛОМОК.

При порушеннях у роботі котла сигналізація 
подається шляхом блимання індикатора (14) і 
блимання відповідного кода помилки (21), згідно 
до наведеної нижче таблиці.

Порушення в роботі Виведений код 
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату 
(безпеки) через перегрів, 
неполадки контролера полум’я

02

Несправність вентилятора 03
Загальна неполадка плати котла 04
Несправність давача на подачі 05
Несправність давача в контурі 
ГВП 06

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Помилка конфигурації 15
Паразитне полум’я 20
Несправність пульту 24
Недостатня циркуляція 27

Утрата зв'язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37
Утрата сигналу полум'я 38
Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Блокування через перевищення 
часу для неповного відкриття 
газового клапану

44

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не 
відбувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпалення» 
(код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). При першому увімкненні 
або після тривалого простою котла також 
може знадобитися усунення «блокування через 
відсутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності, перевищується внутрішня 
температура, робота котла блокується (код 02). 
Після відповідного охолодження слід усунути 
«блокування через перегрів» за допомогою кнопки 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Несправність вентилятора. З’являється при 
блокування вентилятора або якщо засмічені 
труби забору повітря і відведення димових 
газів. При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Загальна неполадка плати котла. Явище виникає 
у разі помилкового розпізнання сигналу з боку 
мікропроцесору плати котла (код 04). Щоб 
зняти «блокування через загальну неполадку 
плати котла», необхідно натиснути кнопку 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Несправність давача прямої лінії системи 
опалення. Якщо плата виявила несправність 
давача прямої лінії системи опалення (код 05), 
котел не вмикається; зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, з Уповноваженого Сервісного 
Центру Iммergas).

Несправність давача в конутрі ГВП. Якщо плата 
виявила несправність давача NTC системи ГВП, 
котел сигналізує про неполадку. В цьому випадку 
котел продовжить виробництво гарячої води, але 
не з найкращими показниками. Крім того, в цьому 
випадку не працює функція проти замерзання, 
тому необхідно звернутися до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка 
манометра (2) вказувала на значення у межі між 
1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (3), щоб увімкнувся 

дисплей, котел переходить у попередній перед 
вимкненням (Off) стан.

- Якщо котел перебуває у черговому режимі, 
повторно натисну ти на кнопку (3), щоб 
увімкнути його, в протилежному разі перейти 
до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (4) та вибрати режим ЛІТО 

( ) або ЗИМА ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюватиме 
лише на нагрівання води для ГВП, регулятором 
(2) можна задати температуру, яка виводиться 
на дисплей за допомогою індикатору (17).

 Під час запиту на гарячу воду вмикається 
індикатор (16), при запаленні пальника 
вмикається індикатор (11) наявності полум’я з 
відповідною шкалою потужності, і індикатор (17) 
вказує на температуру на виході з первинного 
теплообмінника.

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
приготування гарячої води, так і на опалення. 
Температуру гарячої води можна відрегулювати 
регулятором (2), температуру опалення – 
регулятором (1); відповідна температура 
виводиться на дисплей за допомогою індикатору 
(21).

 Під час запиту на опалення вмикається індикатор 
(12), при запаленні пальника вмикається 
індикатор (11) наявності полум’я з відповідною 
шкалою потужності, і індикатор (21) вказує 
на температ уру на виході з первинного 
теплообмінника. Якщо на етапі опалення 
температура води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних батарей, 
для роботи котла буде достатнім увімкненого 
циркуляційного насосу.

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, але 
без запалення (відсутність полум’я). Кожного разу 
при розпаленні пальника на дисплеї з’являється 
відповідний символ (11) наявності полум’я разом 
зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (5), кнопка вимкнення (3) 
(тільки у режим «off»), а також дисплей, на якому 
виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки у 
зв’язку «CON», але живлення не вимикається від 
CARV2, тому всі програми у пам’яті зберігаються.

• Робота з сонячними панелями ( ). Така 
функція вмикається автоматично, якщо котел 
знаходить давач-зонд на вході сантехнічної 
води, або якщо параметр «Затримка увімкнення 
сонячних панелей» перевищує 0 секунд.

 Під час відбору, якщо виходить достатньо 
гаряча вода, котел не вмикатиметься, на дисплеї 
з’явиться позначка відбору з контуру ГВП (
) і почне блимати позначка функції сонячних 
панелей ( ).

 Якща температура води, яка постачається з 
системи сонячних батарей, нижча за задану, 
котел вмикається, та позначка функції сонячних 
панелей горітиме постійним світлом.

• Функція Aqua Celeris ( ). Натисканням 
кнопки «BOOST (6)» вмикається функція Aqua 
Celeris, на дисплеї вона має позначку (20). При 
роботі цієї функції у мінібаці для накопичення 
завжди зберігатиметься гаряча вода, щоб 
гарантувати миттєвий вихід води з контуру ГВП.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановленим 
зовнішнім здавачем (який постачається за 
окремим замовленням) температурою у котлі 
керуватиме зовнішній давач відповідно до 
заміряної зовнішньої температури (пар. 1.6). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати 
робочу криву за допомогою регулятора (1) і 
задати значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (19). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 
достатнім увімкненого циркуляційного насосу.

• Режим «очікування». Натиснути на кнопку 
(3), щоб з’явилась позначка ( ), з цього 
моменту котел залишається в робочому стані 
з гарантованою функцією проти замерзання, 
фу нкцією пр оти блок у в а ння нас о с у  і 
триходового клапану, а також сигналізацією 
наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натисну ти і 
притримати кнопку (3) впродовж 8 секунд, 
дисплей згасне і котел повністю вимкнеться. В 
цьому режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування абопри запаленні пальника дисплей 
спалахує, через 15 секунд бездіяльності його 
яскравість зменшується до відображення лише 
позначок працюючих функцій, змінити режим 
підсвічування можна за допомогою параметра 
P2 в меню персоналізації електронної плати.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА 
ПОЛОМОК.

При порушеннях у роботі котла сигналізація 
подається шляхом блимання індикатора (14) і 
блимання відповідного кода помилки (21), згідно 
до наведеної нижче таблиці.

Порушення в роботі Виведений код 
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату 
(безпеки) через перегрів, 
неполадки контролера полум’я

02

Несправність вентилятора 03
Загальна неполадка плати котла 04
Несправність давача на подачі 05
Несправність давача в контурі 
ГВП 06

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Помилка конфигурації 15
Паразитне полум’я 20
Несправність пульту 24
Недостатня циркуляція 27

Утрата зв'язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37
Утрата сигналу полум'я 38
Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Блокування через перевищення 
часу для неповного відкриття 
газового клапану

44

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не 
відбувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпалення» 
(код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). При першому увімкненні 
або після тривалого простою котла також 
може знадобитися усунення «блокування через 
відсутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності, перевищується внутрішня 
температура, робота котла блокується (код 02). 
Після відповідного охолодження слід усунути 
«блокування через перегрів» за допомогою кнопки 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Несправність вентилятора. З’являється при 
блокування вентилятора або якщо засмічені 
труби забору повітря і відведення димових 
газів. При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Загальна неполадка плати котла. Явище виникає 
у разі помилкового розпізнання сигналу з боку 
мікропроцесору плати котла (код 04). Щоб 
зняти «блокування через загальну неполадку 
плати котла», необхідно натиснути кнопку 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Несправність давача прямої лінії системи 
опалення. Якщо плата виявила несправність 
давача прямої лінії системи опалення (код 05), 
котел не вмикається; зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, з Уповноваженого Сервісного 
Центру Iммergas).

Несправність давача в конутрі ГВП. Якщо плата 
виявила несправність давача NTC системи ГВП, 
котел сигналізує про неполадку. В цьому випадку 
котел продовжить виробництво гарячої води, але 
не з найкращими показниками. Крім того, в цьому 
випадку не працює функція проти замерзання, 
тому необхідно звернутися до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка 
манометра (2) вказувала на значення у межі між 
1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (3), щоб увімкнувся 

дисплей, котел переходить у попередній перед 
вимкненням (Off) стан.

- Якщо котел перебуває у черговому режимі, 
повторно натисну ти на кнопку (3), щоб 
увімкнути його, в протилежному разі перейти 
до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (4) та вибрати режим ЛІТО 

( ) або ЗИМА ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюватиме 
лише на нагрівання води для ГВП, регулятором 
(2) можна задати температуру, яка виводиться 
на дисплей за допомогою індикатору (17).

 Під час запиту на гарячу воду вмикається 
індикатор (16), при запаленні пальника 
вмикається індикатор (11) наявності полум’я з 
відповідною шкалою потужності, і індикатор (17) 
вказує на температуру на виході з первинного 
теплообмінника.

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
приготування гарячої води, так і на опалення. 
Температуру гарячої води можна відрегулювати 
регулятором (2), температуру опалення – 
регулятором (1); відповідна температура 
виводиться на дисплей за допомогою індикатору 
(21).

 Під час запиту на опалення вмикається індикатор 
(12), при запаленні пальника вмикається 
індикатор (11) наявності полум’я з відповідною 
шкалою потужності, і індикатор (21) вказує 
на температ уру на виході з первинного 
теплообмінника. Якщо на етапі опалення 
температура води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних батарей, 
для роботи котла буде достатнім увімкненого 
циркуляційного насосу.

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, але 
без запалення (відсутність полум’я). Кожного разу 
при розпаленні пальника на дисплеї з’являється 
відповідний символ (11) наявності полум’я разом 
зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (5), кнопка вимкнення (3) 
(тільки у режим «off»), а також дисплей, на якому 
виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки у 
зв’язку «CON», але живлення не вимикається від 
CARV2, тому всі програми у пам’яті зберігаються.

• Робота з сонячними панелями ( ). Така 
функція вмикається автоматично, якщо котел 
знаходить давач-зонд на вході сантехнічної 
води, або якщо параметр «Затримка увімкнення 
сонячних панелей» перевищує 0 секунд.

 Під час відбору, якщо виходить достатньо 
гаряча вода, котел не вмикатиметься, на дисплеї 
з’явиться позначка відбору з контуру ГВП (
) і почне блимати позначка функції сонячних 
панелей ( ).

 Якща температура води, яка постачається з 
системи сонячних батарей, нижча за задану, 
котел вмикається, та позначка функції сонячних 
панелей горітиме постійним світлом.

• Функція Aqua Celeris ( ). Натисканням 
кнопки «BOOST (6)» вмикається функція Aqua 
Celeris, на дисплеї вона має позначку (20). При 
роботі цієї функції у мінібаці для накопичення 
завжди зберігатиметься гаряча вода, щоб 
гарантувати миттєвий вихід води з контуру ГВП.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановленим 
зовнішнім здавачем (який постачається за 
окремим замовленням) температурою у котлі 
керуватиме зовнішній давач відповідно до 
заміряної зовнішньої температури (пар. 1.6). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати 
робочу криву за допомогою регулятора (1) і 
задати значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (19). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 
достатнім увімкненого циркуляційного насосу.

• Режим «очікування». Натиснути на кнопку 
(3), щоб з’явилась позначка ( ), з цього 
моменту котел залишається в робочому стані 
з гарантованою функцією проти замерзання, 
фу нкцією пр оти блок у в а ння нас о с у  і 
триходового клапану, а також сигналізацією 
наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натисну ти і 
притримати кнопку (3) впродовж 8 секунд, 
дисплей згасне і котел повністю вимкнеться. В 
цьому режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування абопри запаленні пальника дисплей 
спалахує, через 15 секунд бездіяльності його 
яскравість зменшується до відображення лише 
позначок працюючих функцій, змінити режим 
підсвічування можна за допомогою параметра 
P2 в меню персоналізації електронної плати.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА 
ПОЛОМОК.

При порушеннях у роботі котла сигналізація 
подається шляхом блимання індикатора (14) і 
блимання відповідного кода помилки (21), згідно 
до наведеної нижче таблиці.

Порушення в роботі Виведений код 
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату 
(безпеки) через перегрів, 
неполадки контролера полум’я

02

Несправність вентилятора 03
Загальна неполадка плати котла 04
Несправність давача на подачі 05
Несправність давача в контурі 
ГВП 06

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Помилка конфигурації 15
Паразитне полум’я 20
Несправність пульту 24
Недостатня циркуляція 27

Утрата зв'язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37
Утрата сигналу полум'я 38
Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Блокування через перевищення 
часу для неповного відкриття 
газового клапану

44

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не 
відбувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпалення» 
(код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). При першому увімкненні 
або після тривалого простою котла також 
може знадобитися усунення «блокування через 
відсутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності, перевищується внутрішня 
температура, робота котла блокується (код 02). 
Після відповідного охолодження слід усунути 
«блокування через перегрів» за допомогою кнопки 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Несправність вентилятора. З’являється при 
блокування вентилятора або якщо засмічені 
труби забору повітря і відведення димових 
газів. При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Загальна неполадка плати котла. Явище виникає 
у разі помилкового розпізнання сигналу з боку 
мікропроцесору плати котла (код 04). Щоб 
зняти «блокування через загальну неполадку 
плати котла», необхідно натиснути кнопку 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Несправність давача прямої лінії системи 
опалення. Якщо плата виявила несправність 
давача прямої лінії системи опалення (код 05), 
котел не вмикається; зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, з Уповноваженого Сервісного 
Центру Iммergas).

Несправність давача в конутрі ГВП. Якщо плата 
виявила несправність давача NTC системи ГВП, 
котел сигналізує про неполадку. В цьому випадку 
котел продовжить виробництво гарячої води, але 
не з найкращими показниками. Крім того, в цьому 
випадку не працює функція проти замерзання, 
тому необхідно звернутися до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).
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2.7 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА.
Перед увімкненням котла необхідно заповнити 
систему водою, перевіряючи, щоб стрілка 
манометра (2) вказувала на значення у межі між 
1 та 1,2 барами.
- Відкрити газовий кран на вході котла.
- Натиснути на кнопку (3), щоб увімкнувся 

дисплей, котел переходить у попередній перед 
вимкненням (Off) стан.

- Якщо котел перебуває у черговому режимі, 
повторно натисну ти на кнопку (3), щоб 
увімкнути його, в протилежному разі перейти 
до наступного пункту.

- Натиснути на кнопку (4) та вибрати режим ЛІТО 

( ) або ЗИМА ( ).

• Літо ( ): в цьому режимі котел працюватиме 
лише на нагрівання води для ГВП, регулятором 
(2) можна задати температуру, яка виводиться 
на дисплей за допомогою індикатору (17).

 Під час запиту на гарячу воду вмикається 
індикатор (16), при запаленні пальника 
вмикається індикатор (11) наявності полум’я з 
відповідною шкалою потужності, і індикатор (17) 
вказує на температуру на виході з первинного 
теплообмінника.

• Зима ( ): В цьому режимі котел працює як на 
приготування гарячої води, так і на опалення. 
Температуру гарячої води можна відрегулювати 
регулятором (2), температуру опалення – 
регулятором (1); відповідна температура 
виводиться на дисплей за допомогою індикатору 
(21).

 Під час запиту на опалення вмикається індикатор 
(12), при запаленні пальника вмикається 
індикатор (11) наявності полум’я з відповідною 
шкалою потужності, і індикатор (21) вказує 
на температ уру на виході з первинного 
теплообмінника. Якщо на етапі опалення 
температура води в контурі опалення котла є 
достатньою для нагрівання радіаторних батарей, 
для роботи котла буде достатнім увімкненого 
циркуляційного насосу.

З цього моменту котел розпочинає працювати 
автоматично. За відсутності запиту на обігрів 
(опалення або виробництво гарячої води), котел 
переходить в режим «очікування», який означає 
котел з підключеним електричним живленням, але 
без запалення (відсутність полум’я). Кожного разу 
при розпаленні пальника на дисплеї з’являється 
відповідний символ (11) наявності полум’я разом 
зі шкалою потужності.

• Робота котла з пристроєм ДК Comando Amico 
RemotoV2 (CARV2) (за окремим замовленням). 
При підключеному пристрої CARV2 на дисплеї 
з’являється позначка ( ), параметри для 
регулювання котла можна задавати з панелі 
керування CARV2, у всякому разі на панелі 
керування котла залишається в робочому стані 
кнопка скидання reset (5), кнопка вимкнення (3) 
(тільки у режим «off»), а також дисплей, на якому 
виводиться робочий стан котла.

 Увага: Якщо перевести котел в режим «off» на 
пристрої CARV2, з’являється позначка помилки у 
зв’язку «CON», але живлення не вимикається від 
CARV2, тому всі програми у пам’яті зберігаються.

• Робота з сонячними панелями ( ). Така 
функція вмикається автоматично, якщо котел 
знаходить давач-зонд на вході сантехнічної 
води, або якщо параметр «Затримка увімкнення 
сонячних панелей» перевищує 0 секунд.

 Під час відбору, якщо виходить достатньо 
гаряча вода, котел не вмикатиметься, на дисплеї 
з’явиться позначка відбору з контуру ГВП (
) і почне блимати позначка функції сонячних 
панелей ( ).

 Якща температура води, яка постачається з 
системи сонячних батарей, нижча за задану, 
котел вмикається, та позначка функції сонячних 
панелей горітиме постійним світлом.

• Функція Aqua Celeris ( ). Натисканням 
кнопки «BOOST (6)» вмикається функція Aqua 
Celeris, на дисплеї вона має позначку (20). При 
роботі цієї функції у мінібаці для накопичення 
завжди зберігатиметься гаряча вода, щоб 
гарантувати миттєвий вихід води з контуру ГВП.

• Робота котла з зовнішнім давачем (за окремим 
замовленням) ( ). У системі з встановленим 
зовнішнім здавачем (який постачається за 
окремим замовленням) температурою у котлі 
керуватиме зовнішній давач відповідно до 
заміряної зовнішньої температури (пар. 1.6). 
Температуру можна змінити, якщо вибрати 
робочу криву за допомогою регулятора (1) і 
задати значення від «0 до 9» (Мал. 1-5).

 При наявному зовнішньому давачі на дисплеї 
з’явиться відповідна позначка (19). Якщо на 
етапі опалення температура води в контурі 
опалення котла є достатньою для нагрівання 
радіаторних батарей, для роботи котла буде 
достатнім увімкненого циркуляційного насосу.

• Режим «очікування». Натиснути на кнопку 
(3), щоб з’явилась позначка ( ), з цього 
моменту котел залишається в робочому стані 
з гарантованою функцією проти замерзання, 
фу нкцією пр оти блок у в а ння нас о с у  і 
триходового клапану, а також сигналізацією 
наявних неполадок.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою.

• Режим «вимкнення». Якщо натисну ти і 
притримати кнопку (3) впродовж 8 секунд, 
дисплей згасне і котел повністю вимкнеться. В 
цьому режимі функції безпеки не гарантуються.

 Примітка: за цих умов котел перебуває ще під 
напругою, але його функції вимкнені.

• Робота дисплею. При використанні панелі 
керування абопри запаленні пальника дисплей 
спалахує, через 15 секунд бездіяльності його 
яскравість зменшується до відображення лише 
позначок працюючих функцій, змінити режим 
підсвічування можна за допомогою параметра 
P2 в меню персоналізації електронної плати.

2.8 СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА 
ПОЛОМОК.

При порушеннях у роботі котла сигналізація 
подається шляхом блимання індикатора (14) і 
блимання відповідного кода помилки (21), згідно 
до наведеної нижче таблиці.

Порушення в роботі Виведений код 
(миготливий)

Блокування через відсутність 
розпалювання 01

Спрацьовання термостату 
(безпеки) через перегрів, 
неполадки контролера полум’я

02

Несправність вентилятора 03
Загальна неполадка плати котла 04
Несправність давача на подачі 05
Несправність давача в контурі 
ГВП 06

Максимальна кількість скидань 08

Недостатнiй тиск у контурi 
опалення 10

Поломка реле тиску димових 
газів 11

Помилка конфигурації 15
Паразитне полум’я 20
Несправність пульту 24
Недостатня циркуляція 27

Утрата зв'язку з пристроєм ДК. 31

Низька напруга живлення 37
Утрата сигналу полум'я 38
Блокування через постійну 
утрату сигналу полум’я 43

Блокування через перевищення 
часу для неповного відкриття 
газового клапану

44

Блокування через відсутність розпалювання. 
При кожному запиті на обігрів в приміщенні або 
на приготування гарячої води котел вмикається 
автоматично. Якщо протягом 10 секунд не 
відбувається розпалення пальника, спрацьовує 
«блокування котла через відсутність розпалення» 
(код 01). Щоб скасувати «блокування через 
відсутність розпалення», необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). При першому увімкненні 
або після тривалого простою котла також 
може знадобитися усунення «блокування через 
відсутність розпалення» Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Спрацьовання термостату перегріву котла. 
Якщо під час нормальної роботи котла, внаслідок 
будь-якої несправності, перевищується внутрішня 
температура, робота котла блокується (код 02). 
Після відповідного охолодження слід усунути 
«блокування через перегрів» за допомогою кнопки 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Несправність вентилятора. З’являється при 
блокування вентилятора або якщо засмічені 
труби забору повітря і відведення димових 
газів. При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Загальна неполадка плати котла. Явище виникає 
у разі помилкового розпізнання сигналу з боку 
мікропроцесору плати котла (код 04). Щоб 
зняти «блокування через загальну неполадку 
плати котла», необхідно натиснути кнопку 
Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Immergas).

Несправність давача прямої лінії системи 
опалення. Якщо плата виявила несправність 
давача прямої лінії системи опалення (код 05), 
котел не вмикається; зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, з Уповноваженого Сервісного 
Центру Iммergas).

Несправність давача в конутрі ГВП. Якщо плата 
виявила несправність давача NTC системи ГВП, 
котел сигналізує про неполадку. В цьому випадку 
котел продовжить виробництво гарячої води, але 
не з найкращими показниками. Крім того, в цьому 
випадку не працює функція проти замерзання, 
тому необхідно звернутися до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).
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2.4 KOMBİNİN KULLANIMI.
Cihazı ateşlemeden önce, tesisatın su ile dolu 
olduğunu, manometre ibresinin (2) 1 ÷ 1,2 bar 
arasında bir değer gösterdiğini tetkik edin.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu 

açınız.
- Ekran açılana kadar düğmeye basın (3), bu 

noktada kombi kapanıştan önceki duruma gelir 
(Off).

- Eğer kombi stand-by konumunda ise aktive 
etmek için yeniden düğmeye basın (3), aksi 
halde bir sonraki noktaya geçin.

- Düğmeye (4) basın ve kombiyi yaz ( ) veya 

( ) pozisyonuna getirin.

• Yaz ( ): kombi bu modda iken sadece sıcak 
kullanma suyu ısıtma için çalışır, ısı selektör (2) 
tarafından değiştirilir ve ilgili ısı gösterge (17) 
aracılığı ile ekran üzerinde gösterilir.

 Sıcak kullanım suyu talebi sırasında gösterge 
yanar (16), brülörün ateşlenmesi ile alev 
mevcudiyeti göstergesi (11) ilgili kuvvet skalası 
ile yanar ve gösterge (17) ana değiştiriciden 
çıkıştaki anlık ısıyı gösterir.

• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak 
kullanma suyu ve gerekse ortam ısıtmak için 
çalışır. Kullanım suyunun ısı ayarı her zaman 
için düğme (2) vasıtasıyla yapılır, kaloriferin ısı 
ayarı ise düğme (1) vasıtasıyla ayarlanır ve ilgili 
ısı ekran üzeinde gösterge tarafından belirtilir.

 Ortam ısıtma talebi sırasında gösterge yanar 
(12), brülörün ateşlenmesi ile alev mevcu-
diyeti göstergesi (11) ilgili kuvvet skalası ile 
yanar ve gösterge (21) ana değiştiriciden 
çıkıştaki anlık ısıyı gösterir. Kalorifer modu 
devredeyken, kombi tesisatta bulunan suyun 
ısısının radyatörleri ısıtmaya yetecek ısıda 
olması halinde, yalnızca kombi sirkülasyonunu 
devrede tutarak çalışır (gösterge 12 yanar).

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak 
çalışmaya başlar. Isı (sıcak kullanım suyu 
üretimi veyahut da kalorifer olarak) talebi gel-
memesi halinde kombi cihazı alev olmaksızın 
beslenmeye tekabül eden “bekleme” konumuna 
geçer. Boylerin her yanışında ekran üzerinde alev 
mevcudiyetini gösteriri ilgili sembol (11) ilgili 
kuvvet skalası ile görüntülenir.

• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2) ile 
Çalışma (Opsiyonel).  CARV2’nin bağlı 
olması halinde, ekran üzerinde sembol belirir  
( ), kombinin ayar parametreleri CARV2 
kumanda panelinden ayarlanabilir, kombinin 
kumandalar panelinde reset (5) düğmesi, ka-
patma için düğme (3) (yalnız “off ” modu) ve 
çalışma durumunun görüntülendiği ekran açık 
kalır.

 Dikkat: Eğer kombi “off ” pozisyonuna geti-
rilirse CARV2 üzerine bağlantı hatası sembolü 
“CON” görünecektir, CARV2 her halükarda 
hafızaya alınan programların kaybedilmemesi 
için beslenmeye devam edecektir.

• Solar işlevi ( ). Bu işlev, eğer kombi 
kullanım suyu girişinde bir sonda tespit ederse 
veya “Solar açılış gecikmesi” parametresi 0 
saniyeden daha uzunsa otomatik olarak aktive 
olur.

 Bir çekiş sırasında eğer çıkıştası su yeteri ka-
dar sıcak ise kombi çalışmaz, ekran üzerinde 
kullanma suyu çekiş sembolü ( ) ve solar 
işlev yanıp sönen sembolü ( ) görülür.

 Solar sistem tarafından sağlanan su ayarla-
nandan daha düşük ise kombi ateşlenir ve bu 
noktada solar işlev sembolü sabit olarak yanık 
kalır.

• Aqua Celeris İşlevi ( ). “BOOST (6)” 
düğmesine basılması suratiyle Aqua Celeris 
işlevi devreye sokulmuş olur ve bu da ekran 
üzerinde sembolün (20) görüntülenmesiyle be-
lirtilir. Etkin kılınan işlev, suyu mini tankların 
içindeki suyu daima sıcak tutarak neredeyse 
anlık sıcak su dağıtımını garantiler.

• Opsiyonel dış sonda ile çalışma ( ). Dış 
sondalı opsiyonel tesisat durumunda kombinin 
ortam ısıtma için gönderme ısısı ölçülen dış 
sıcaklık dış aktif sondası tarafından idare edilir 
(Parag. 1.6). Gönderme ısısını değiştirmek, 
selektör (1) aracılığı ile “0’dan 9’a” bir değer 
seçilerek bir çalışma eğrisinin seçilmesi ile 
mümkündür (Şek. 1-5).

 Mevcut dış sonda ile ekranda ilgili sembol 
görülür (19). Kalorifer modu devredeyken, 
kombi, tesisatta bulunan suyun ısısının 
radyatörleri ısıtmaya yetecek ısıda olması 
halinde, yalnızca kombi sirkülatörünü devrede 
tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu. Sembol ( ) görünene 
kadar düğmeye (3) basın, bu andan itibaren 
kombi etkisiz kalmasına rağmen buzlanma 
karşı işlev, üç yol ve pompa engeli kaldırma ve 
olası anormalliklerin sinyallerinin işlevi garanti 
edilir.

 Not: Bu durumda kombide akım mevcuttur.
• “Off ” modu. Düğmeye (3) 8 saniye basılı 

tutulduğunda ekran kapanır ve kombi ta-
mamen kapanmıştır. Bu konumda güvenlik 
işlevleri garanti edilmezler.

 Not: bu koşullarda kombi aktif işlevlere sahip 
olmasa da hala elektrik akımı içermektedir.

• Ekranın çalışması. Kumanda panelinin 
kullanımı sırasında veya brülörün ateşlenmesi 
durumunda ekran aydınlanır, 15 saniye 
kullanılmadığında aydınlanma yalnız aktif 
semboller görüntülenecek şekilde azalır, 
elektronik kartın kişiselleştirme menüsünde 
P2 parametresi ile aydınlatma modunun 
değiştirilmesi mümkündür.

2.5 HATA VE ARIZA HALLERININ 
BILDIRILMESI.

Bir anormallik olması halinde göstergenin (14) 
yanıp sönmesi ve müteakip tabloya göre ilgili 
hata kodu (21) aracılığı ile bildirilir.

İşaretlenmiş anormallik
Görüntülenen 

kod  
(yanıp sönen)

Ateşleme eksikliği engeli 01
Aşırı ısı termostat engelleme (em-
niyet), alev kontrol anormalliği 02

Vantilatör anormalliği 03
Kalorifer kazanı kartının genel 
anormalliği 04

Gönderme sondasında anormallik 05
Kullanma suyu sondasında 
anormallik 06

Azami reset sayısı 08
Tesisat basıncı yetersiz 10
Duman presostat arızası 11
Konfigurasyon hatası 15
Parazit alev 20
Tuş takımı anormalliği 24
Yetersiz devirdaim 27

Uzaktan kumanda ile iletişim 
kaybı 31

Düşük güç kaynağı gerilimi 37
Alev sinyali kaybı 38
Sürekli alev sinyali kaybı için 
engel 43

Gaz valfı açılma azami kısmi 
süresi için engel 44

Ateşleme eksik lik engel leme.  Kalor i-
fer ısınmasının veyahut da kullanma suyu 
ısıtılmasının her gereksiniminde kombi oto-
matik olarak ateşleme yapacak ve devreye 
girecektir. 10 saniye içerisinde brülör ateşlemesi 
gerçekleşmezse kombi “ateşleme engeline” girer 
(kod 01). “Ateşleme engeli” hatasının giderile-
bilmesi amacıyla Reset (5) düğmesine basılması 
gerekmektedir. Cihazın ilk çalıştırılmasında 
veyahut da uzun bir süre çalışmamasından 
sonra “ateşleme olmadığı için arıza” halinin 
arındırılması işleminin yapılması gerekebilir. 
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Termostatı aşırı ısı engeli. Normal çalışma evre-
si süresince her hangi bir arızadan ötürü içeride 
aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan 
ötürü engelleme safhasına girer (kod 02). Gerekli 
soğutmayı müteakiben “aşırı ısı engelini” Reset 
(5) düğmesine basmak suretiyle giderin. Bu du-
rumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Vantilatör anormalliği. Vantilatörün engel-
lenmesi veya aspirasyon ve tahliye borularının 
tıkanması halinde meydana gelir. Normal 
koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Bu 
durumun tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Kalorifer kazanı kartının genel anormalliği. 
kalorifer kazanı kartının mikroişlemcisinin 
sorun sinyali vermesiyle gerçekleşir. Kalorifer 
kazanı kartının genel anormalliğini engellemek 
için Reset(5) tuşuna basmak gerekir. Eğer olay 
sık sık tekrar ediyorsa, kalifiye bir teknisyen 
çağırmak gerekir. (örneğin: Immergas Teknik 
Servisi).

Gönderme sonda anormalliği. Eğer kart gön-
derme sondasında bir anormallik tespit ederse 
(kod 05) kombi çalışmaz; uzman bir teknisyen 
çağırmak gereklidir (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).

Kullanım suyu sondası anormalliği. Kart, 
NTC kullanım suyu sondasında arıza veyahut 
da hata tespit ederse kombi bu hata durumunu 
bildirir. Bu durumda kombi sıcak kullanma suyu 
üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz. 
Ayrıca bu koşulda kullanma suyu buzlanma 
önleyici işlevi durur, uzman bir teknisyen 
çağırılması gerekir (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).

Azami reset sayısı. Olası bir anormalliği 
önlemeki için “Reset” düğmesine (05) basmak 
gerekir. Arka arkaya 5 kez anormallik resetlemek 
mümkündür, daha sonra en azından bir saat 
boyunca işleyiş durdurulur ve her saat için azami 
5 denemelik bir deneme hakkı daha kazanılır.

Yetersiz tesisat basıncı. Kombinin sağlıklı ve 
düzgün çalışabilmesini garantilemek için tesisat 
içerisinde yeterli su basıncı tespit edilemiyor 
(kod 10). Tesisat basıncının 1÷1,2 bar olduğunu 

IN
ST

A
LA

TO
R

U
SU

A
R

IO
EN

CA
RG

AD
O 

DE
 M

AN
TE

NI
M

IE
NT

O

2.4 USO DE LA CALDERA.
Antes de encender la caldera, compruebe que la 
instalación contenga suficiente agua a través de 
la aguja del manómetro (2), que deberá indicar 
un valor entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Abra la llave del gas situada antes de la caldera.
- PPresione el pulsador (3) hasta que se encienda 

la pantalla, en este momento la caldera pasa al 
estado precedente al apagado (Off).

- Si la caldera está en stand-by presione nueva-
mente el pulsador (3) para activarla, en caso 
contrario pase al punto sucesivo.

- Entonces presione el pulsador (4) en secuencia 
y lleve la caldera a la posición de verano ( ) 

o invierno ( ).

• Verano ( ): De esta manera la caldera funciona 
sólo para la producción del agua caliente sanitaria, 
la temperatura se configura mediante el selector 
(2) y la correspondiente temperatura se visualiza 
en la pantalla mediante el indicador (17).

 Durante una solicitud de agua caliente sani-
taria se enciende el indicador (16), cuando se 
pone en marcha el quemador se enciende el 
indicador (11) de presencia de llama con la 
relativa escala de potencia y el indicador (17) 
muestra la temperatura instantánea en salida 
del intercambiador primario.

• Invierno ( ): En este modo la caldera funcio-
na ya sea para la producción de agua caliente sa-
nitaria como para la calefacción del ambiente. La 
temperatura del agua caliente sanitaria se regula 
siempre mediante el selector (2); la temperatura 
de la calefacción se regula mediante el selector 
(1) y la correspondiente temperatura se visualiza 
en la pantalla mediante el indicador (21).

 Durante una solicitud de calefacción ambien-
te se enciende el indicador (12), cuando se 
pone en marcha el quemador se enciende el 
indicador (11) de presencia de llama con la 
relativa escala de potencia y el indicador (21) 
muestra la temperatura instantánea en salida 
del intercambiador primario. En fase de cale-
facción, si la temperatura del agua contenida 
en la instalación es suficiente para calentar los 
radiadores, puede funcionar solo con la acti-
vación del circulador de caldera (indicador 12 
encendido).

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 relativo símbolo (11) de presencia de 
llama con su respectiva escala de potencia.

• Funcionamiento con Comando Amico Re-
motoV2 (CARV2) (Opcional). Si está conectado 
el CARV2 en la pantalla aparece el símbolo  
( ), los parámetros de regulación de la 
caldera se pueden configurar desde el panel 
de mandos del CARV2, de cualquier manera 
permanece activo en el panel de mandos de la 
caldera el pulsador reset (5), el pulsador para el 
apagado (3) (solo modalidad “off”) y la pantalla 
donde se visualiza el estado de funcionamiento.

 Atención: Si se pone la caldera en modo “off ” 
en el CARV2 aparece el símbolo de error de 
conexión “CON”, el CARV2 se mantiene alimen-
tado sin perder los programas memorizados.

• Funcionamiento solar ( ). Esta función 
se activa automáticamente si la caldera detecta 

una sonda en la entrada del sanitario o si el 
parámetro “Retardo encendido solar” es mayor 
que 0 segundos

 Durante una extracción si el agua en salida 
es suficientemente caliente, la caldera no se 
enciende, en la pantalla aparece el símbolo de 
extracción sanitario ( ) y el símbolo de la 
función solar destellante ( ).

 Cuando el agua suministrada por el sistema so-
lar tiene una temperatura inferior a la configu-
rada, la caldera se enciende, en este momento 
el símbolo de función solar permanece fijo.

• Funzione Aqua Celeris ( ). Presionando el 
botón “BOOST (6)” se activa la función Agua 
Celeris, que se señala con el encendido del sím-
bolo en la pantalla (20). La función habilitada 
mantiene siempre caliente el agua contenida 
en el mini-acumulador, garantizando así una 
distribución instantánea de agua caliente sani-
taria.

• Funcionamiento con sonda externa opcional 
( ). En caso de instalación con la sonda 
externa opcional, la temperatura de ida de la 
caldera para la calefacción ambiente la gestiona 
la sonda externa en función de la temperatura 
exterior medida (Apdo. 1.6). Es posible mo-
dificar la temperatura de ida seleccionando el 
codo de funcionamiento mediante el selector 
(1) seleccionando un valor de “0 a 9” (Fig. 1-5).

 Con la sonda externa presente aparece en la 
pantalla el correspondiente símbolo (19). En 
fase de calefacción, si la temperatura del agua 
en la instalación es suficiente para calentar los 
radiadores, la caldera puede funcionar solo con 
la activación del circulador.

• Modo “Stand-by”. Presione el pulsador (3) 
hasta que aparezca el símbolo ( ), desde 
este momento la caldera permanece inactiva, 
de cualquier manera se garantiza la función 
antihielo, antibloqueo de la bomba de tres vías 
y el señalamiento de posibles anomalías.

 Nota: en estas condiciones la caldera debe 
considerarse todavía bajo tensión.

• Modo “off”. Manteniendo presionado el pulsa-
dor (3) durante 8 segundos, la pantalla se apaga 
y la caldera está completamente apagada. En 
este modo no se garantizan las funciones de 
seguridad.

 Nota: ien estas condiciones, no obstante la 
caldera no tenga funciones activas, debe con-
siderarse todavía bajo tensión.

• Funcionamiento de la pantalla. Durante el uso 
del panel de mandos o en caso de encendido del 
quemador, la pantalla se ilumina, tras 15 segun-
dos de inactividad la luminosidad baja hasta 
visualizar sólo los símbolos activos, es posible 
cambiar el modo de iluminación mediante el 
parámetro P2 en el menú de personalización 
de la tarjeta electrónica.

2.5 INDICACIONES DE ANOMALÍAS Y 
AVERÍAS.

Si se presenta una anomalía, se señala mediante 
el parpadeo del indicador (14) y del respectivo 
código de error (21), según la tabla siguiente.

Anomalía señalada
Código

visualizado
(parpadeante)

Bloqueo por fallo de encendido 01
Bloqueo por termostato de seguri-
dad (sobretemperatura), anomalía 
en el control de llama

02

Anomalía en el ventilador 03
Anomalía genérica tarjeta de la 
caldera 04

Anomalía de la sonda de ida 05
Anomalía de la sonda sanitaria 06
Nº máximo de reset 08
Presión de instalación insuficiente 10
Anomalía en presostato humos 11
Error de configuración 15
Llama parásita 20
Anomalía en el teclado 24
Circulación insuficiente 27
Pérdida de comunicación con el 
Mando Remoto 31

Baja tensión de alimentación 37
Pérdida señal de llama 38
Bloqueo por pérdidas de señal de 
llama continua 43

Bloqueo por máximo tiempo par-
cial de apertura de la válvula de gas 44

Bloqueo por fallo de encendido. Cada vez que 
se requiere calefacción ambiente o agua caliente 
la caldera se enciende automáticamente. Si el que-
mador no se enciende dentro de 10 segundos, la 
caldera activa el “bloqueo de encendido” (código 
01). Para eliminar el “bloqueo de encendido”, 
es necesario presionar el pulsador de Reset (5). 
Cuando se enciende el equipo por primera vez o 
después de una inactividad prolongada puede ser 
necesario intervenir para eliminar el “bloqueo de 
encendido”. Si esta anomalía tiene lugar frecuente-
mente diríjase a un técnico habilitado (por ejemplo 
al Servicio de asistencia técnica Immergas).

Bloqueo termostato por sobretemperatura. Si, 
durante el régimen normal de funcionamiento, se 
produce, por causa de una anomalía, un excesivo 
sobrecalentamiento interno, la caldera efectúa 
un bloqueo por sobretemperatura (código 02). 
Después de haber enfriado de manera adecuada, 
elimine el “bloqueo por sobretemperatura” pre-
sionando el pulsador Reset (5). Si esta anomalía 
tiene lugar frecuentemente diríjase a un técnico 
habilitado (por ejemplo al Servicio de asistencia 
técnica Immergas).

Anomalía en el ventilador. Tiene lugar cuando se 
bloquea el ventilador o si se obstruyen los tubos 
de aspiración y descarga. Si se restablecen las 
condiciones normales la caldera arranca de nuevo 
sin necesidad de reset. Si la anomalía continúa es 
necesario llamar a un técnico habilitado (por ejem-
plo al Servicio de asistencia técnica Immergas).

Anomalía genérica tarjeta de la caldera. Se ve-
rifica en el caso de un reconocimiento incorrecto 
de una señal de la tarjeta de la caldera por parte 
del microprocesador (código 04). Para eliminar 
el “bloqueo por anomalía genérica de tarjeta de la 
caldera”, es necesario presionar el pulsador de Re-
set (5). Si esta anomalía tiene lugar frecuentemente 
diríjase a un técnico habilitado (por ejemplo al 
Servicio de asistencia técnica Immergas).

Anomalía de la sonda de ida. Si la tarjeta detecta 
una avería en la sonda de ida (código 05), la caldera 
no arranca y será necesario llamar a un técnico 
autorizado (por ejemplo el Servicio de Asistencia 
Técnica Immergas).

Anomalía de la sonda sanitaria. Si la tarjeta 
detecta una anomalía en la sonda NTC sanitaria, 
la caldera indicará la anomalía. En este caso la 
caldera continúa a producir agua caliente sanita-
ria pero con un nivel de prestaciones inferior al 
óptimo. Además en este caso se inhibe la función 
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2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь, что в систему залита 
вода - стрелка манометра (2) должна показывать 
величину между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе бойлера.
- Нажать кнопку (3) до включения дисплея, бойлер 

переходит в режим, в котором был до выключения 
(Выкл).

- Если бойлер находится в режиме ожидания, вновь 
нажать кнопку (3) для перехода в оперативный 
режим, в обратном случае, перейти к следующему 
пункту.

- Затем нажать кнопку (4) и установить бойлер на 

летний ( ) или зимний ( ) режим работы.

• Лето ( ): в настоящем режиме бойлер работает 
только для производства ГВС, температура 
устанавливается с помощью регулятора (2), 
устанавливаемая температура отображается на 
дисплее с помощью индикатора (17).

 При запросе ГВС зажигается индикатор (16), 
при включении горелки включается индикатор 
(11) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (17) указывает 
мгновенную температуру на выходе из первичного 
теплообменника.

• Зима ( ): в настоящем режиме работы бойлер 
работает как для производства ГВС, так и для 
отопления помещения. Температура ГВС при этом 
также регулируется с помощью регулятора (2), а 
температура отопления регулируется с помощью 
регулятора (1),настоящая температура отображается 
на дисплее с помощью индикатора (21).

 При запросе отопления помещения зажигается 
индикатор (12), при включении горелки включается 
индикатор (11) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (21) указывает 
мгновенную температуру на выходе из первичного 
теплообменника. На этапе отопления, в том случае 
если температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддерживать 
в работе термосифоны, бойлер может работать 
только с запуском циркуляционного насоса (горит 
индикатор 12).

Начиная с этого момента бойлер, работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запроса тепла 
(отопления или производства горячей воды), бойлер 
переходит в состояние «ожидания» то есть бойлеру 
подается питание, но отсутствует пламя. Каждый раз 
при зажигании горелки, на дисплее отображается 
соответствующий символ (11) наличия пламени с 
соответствующей шкалой мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением ДругV2 
(CARV2) (Опция). Если подключен CARV2, на дисплее 
отображается значок ( ), параметры настройки 
бойлера устанавливается на панели управления 
CARV2, тем не менее, на панели управления бойлера 
остаётся активной кнопка сброса (5), кнопка 
выключения (3) (только режим «off») и дисплей, на 
котором отображается рабочее состояние.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режим 
«выкл» на CARV2 отображается условный знак 
ошибки соединения «CON» к CARV2 в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были утеряны 
сохранённые программы.

• Работа солнечной функции ( ). Настоящая 
функция запускается автоматически, если бойлер 
считывает датчик на входе ГВС или если параметр 
«Задержка включения солнечной функции» 
превышает 0 секунд.

 Во время отбора, если температура на выходе 
достаточно горячая, бойлер не запускается, 

на дисплее отображается значок отбора ГВС  
( ) и мигает значок солнечной функции  
( ).

 Когда температура воды, поступающей с системы 
солнечного отопления ниже температ уры 
установленной, бойлер включается, и значок 
солнечной функции будет гореть не мигая

• Функция «Aqua Celeris» ( ). При нажатии на 
кнопку «BOOST (6)» запускается функция Aqua 
Celeris, при подключении которой, на дисплее 
отображается условное обозначение (20). Когда 
функция подключенная, в мининакопителе всегда 
поддерживается горячая вода, гарантируя, таким 
образом, практически немедленную подачу горячей 
воды.

• Работа с внешним факультативным датчиком 
( ). В том случае, если установка работает с 
факультативным внешним пробником, температура 
подачи на отопление помещения, управляется с 
помощью внешнего пробника в зависимости от 
измеряемой внешней температуры (Параг. 1.6). 
Температуру подачи можно изменить, выбирая 
рабочую кривую с помощью регулятора (1) выбирая 
значение от «0 до 9» (Илл. 1-5).

 При наличии внешнего датчика на дисплее 
появляется соответствующий значок (19). На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для того, 
чтобы поддерживать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском циркуляционного 
насоса.

• Режим «стендбай». Нажать кнопку (3) до появления 
значка ( ), с этого момента бойлер становится 
неактивным, но при этом гарантируется защита от 
замерзания, противоблокирующая функция насоса 
и трёхходового клапана и сигнализация возможных 
неполадок.

 Примечание: в настоящих условиях бойлер 
считается под напряжением.

• Режим «выкл». Держать нажатой кнопку (3) в 
течение 8 секунд, дисплей выключиться и бойлер 
будет полностью выключен. В настоящем режиме 
не гарантируются функции безопасности.

 Примечание: в настоящих условиях, не смотря на то, 
что не остаётся активных функций бойлер считается 
под напряжением.

• Работа дисплея. При использовании панели 
управления или при включении горелки, 
включается освещение дисплея, через 15 секунд 
после неиспользования яркость понижается, и 
отображаются только активные символы, режим 
освещения может быть изменён с помощью 
параметра Р2 в меню индивидуализации электронной 
платы.

2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При появлении неполадки начинает мигать индикатор 
(14) и мигает соответствующий код ошибки (21) 
согласно следующей таблице.

Отображённая неполадка Отображённый 
код (мигает)

Блокировка зажигания 01
Блокировка термостата 
перегрева (предохранительный), 
неисправность контроля пламени

02

Неисправность вентилятора 03
Неполадка общего типа платы 
бойлера 04

Неисправность термопары. 05
Неисправность зонда 
сантехнической воды 06

Максимальное количество 
сбросов 08

Недостаточное давление 
установки 10

Неполадка на реле давления 
дыма 11

Ошибка конфигурации 15
Помехи пламени 20
Неисправность кнопочного 
пульта 24

Недостаточная циркуляция 27
Потеря связи с дистанционным 
управлением 31

Низкое напряжение питания 37
Потеря сигнала пламени 38
Блокирование при потере 
постоянного сигнала пламени 43

Блокирование по 
максимальному времени 
частичного открытия газового 
клапана

44

Блокировка зажигания. При каждом запросе на 
обогрев помещения или производство ГВС, происходит 
автоматическое зажигание горелки бойлера. Если в 
течение 10 секунд не считывается включение горелки, 
бойлер переходит в «блокирование зажигания» (код 
01). Для снятия «блокировки включения» необходимо 
нажать кнопку Reset (Сброс) (5). При первом 
включении агрегата или после его продолжительного 
простоя может потребоваться устранение «блокировки 
зажигания». Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка реле давления сверхтемпературы. 
Во время нормального режима работы, если при 
неполадке появляется внутренний перегрев, бойлер 
блокируется по сверхтемпературе (код  02). После 
соответствующего охлаждения, удалить «блокирование 
по сверхтемпературе « нажима на кнопку Reset 
(Сброс) (5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность вентилятора. Отображается при 
блокировании вентилятора или если закупорены 
трубы всасывания и дымоотвода. При возобновлении 
нормальных условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. Если 
неполадка не устраняется; в этом случае следует 
обращаться к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неполадка общего типа платы бойлера. Имеется в 
том случае, если микропроцессором платы бойлера 
был неправильно распознан сигнал (код 04). Для 
снятия “блокировки неполадки общего типа платы 
бойлера” необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) (5). 
Если подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность 
термопары NTC, включения бойлера не произойдет. В 
этом случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Неисправность зонда ГВС. Если на электронном блоке 
обнаруживается неполадка зонда NTC сантехнической 
воды, бойлер отображает неполадку. В этом случае, 
бойлер продолжает производить ГВС, но не при 
оптимальных эксплутационных качествах. Также, 
при данных обстоятельствах, не запускается функция 
против замерзания ГВС, поэтому необходимо 
обратиться к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Максимальное количество сбросов. Для снятия 
настоящий неполадки необходимо нажать кнопку 
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2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь, что в систему залита 
вода - стрелка манометра (2) должна показывать 
величину между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе бойлера.
- Нажать кнопку (3) до включения дисплея, бойлер 

переходит в режим, в котором был до выключения 
(Выкл).

- Если бойлер находится в режиме ожидания, вновь 
нажать кнопку (3) для перехода в оперативный 
режим, в обратном случае, перейти к следующему 
пункту.

- Затем нажать кнопку (4) и установить бойлер на 

летний ( ) или зимний ( ) режим работы.

• Лето ( ): в настоящем режиме бойлер работает 
только для производства ГВС, температура 
устанавливается с помощью регулятора (2), 
устанавливаемая температура отображается на 
дисплее с помощью индикатора (17).

 При запросе ГВС зажигается индикатор (16), 
при включении горелки включается индикатор 
(11) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (17) указывает 
мгновенную температуру на выходе из первичного 
теплообменника.

• Зима ( ): в настоящем режиме работы бойлер 
работает как для производства ГВС, так и для 
отопления помещения. Температура ГВС при этом 
также регулируется с помощью регулятора (2), а 
температура отопления регулируется с помощью 
регулятора (1),настоящая температура отображается 
на дисплее с помощью индикатора (21).

 При запросе отопления помещения зажигается 
индикатор (12), при включении горелки включается 
индикатор (11) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (21) указывает 
мгновенную температуру на выходе из первичного 
теплообменника. На этапе отопления, в том случае 
если температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддерживать 
в работе термосифоны, бойлер может работать 
только с запуском циркуляционного насоса (горит 
индикатор 12).

Начиная с этого момента бойлер, работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запроса тепла 
(отопления или производства горячей воды), бойлер 
переходит в состояние «ожидания» то есть бойлеру 
подается питание, но отсутствует пламя. Каждый раз 
при зажигании горелки, на дисплее отображается 
соответствующий символ (11) наличия пламени с 
соответствующей шкалой мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением ДругV2 
(CARV2) (Опция). Если подключен CARV2, на дисплее 
отображается значок ( ), параметры настройки 
бойлера устанавливается на панели управления 
CARV2, тем не менее, на панели управления бойлера 
остаётся активной кнопка сброса (5), кнопка 
выключения (3) (только режим «off») и дисплей, на 
котором отображается рабочее состояние.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режим 
«выкл» на CARV2 отображается условный знак 
ошибки соединения «CON» к CARV2 в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были утеряны 
сохранённые программы.

• Работа солнечной функции ( ). Настоящая 
функция запускается автоматически, если бойлер 
считывает датчик на входе ГВС или если параметр 
«Задержка включения солнечной функции» 
превышает 0 секунд.

 Во время отбора, если температура на выходе 
достаточно горячая, бойлер не запускается, 

на дисплее отображается значок отбора ГВС  
( ) и мигает значок солнечной функции  
( ).

 Когда температура воды, поступающей с системы 
солнечного отопления ниже температ уры 
установленной, бойлер включается, и значок 
солнечной функции будет гореть не мигая

• Функция «Aqua Celeris» ( ). При нажатии на 
кнопку «BOOST (6)» запускается функция Aqua 
Celeris, при подключении которой, на дисплее 
отображается условное обозначение (20). Когда 
функция подключенная, в мининакопителе всегда 
поддерживается горячая вода, гарантируя, таким 
образом, практически немедленную подачу горячей 
воды.

• Работа с внешним факультативным датчиком 
( ). В том случае, если установка работает с 
факультативным внешним пробником, температура 
подачи на отопление помещения, управляется с 
помощью внешнего пробника в зависимости от 
измеряемой внешней температуры (Параг. 1.6). 
Температуру подачи можно изменить, выбирая 
рабочую кривую с помощью регулятора (1) выбирая 
значение от «0 до 9» (Илл. 1-5).

 При наличии внешнего датчика на дисплее 
появляется соответствующий значок (19). На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для того, 
чтобы поддерживать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском циркуляционного 
насоса.

• Режим «стендбай». Нажать кнопку (3) до появления 
значка ( ), с этого момента бойлер становится 
неактивным, но при этом гарантируется защита от 
замерзания, противоблокирующая функция насоса 
и трёхходового клапана и сигнализация возможных 
неполадок.

 Примечание: в настоящих условиях бойлер 
считается под напряжением.

• Режим «выкл». Держать нажатой кнопку (3) в 
течение 8 секунд, дисплей выключиться и бойлер 
будет полностью выключен. В настоящем режиме 
не гарантируются функции безопасности.

 Примечание: в настоящих условиях, не смотря на то, 
что не остаётся активных функций бойлер считается 
под напряжением.

• Работа дисплея. При использовании панели 
управления или при включении горелки, 
включается освещение дисплея, через 15 секунд 
после неиспользования яркость понижается, и 
отображаются только активные символы, режим 
освещения может быть изменён с помощью 
параметра Р2 в меню индивидуализации электронной 
платы.

2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При появлении неполадки начинает мигать индикатор 
(14) и мигает соответствующий код ошибки (21) 
согласно следующей таблице.

Отображённая неполадка Отображённый 
код (мигает)

Блокировка зажигания 01
Блокировка термостата 
перегрева (предохранительный), 
неисправность контроля пламени

02

Неисправность вентилятора 03
Неполадка общего типа платы 
бойлера 04

Неисправность термопары. 05
Неисправность зонда 
сантехнической воды 06

Максимальное количество 
сбросов 08

Недостаточное давление 
установки 10

Неполадка на реле давления 
дыма 11

Ошибка конфигурации 15
Помехи пламени 20
Неисправность кнопочного 
пульта 24

Недостаточная циркуляция 27
Потеря связи с дистанционным 
управлением 31

Низкое напряжение питания 37
Потеря сигнала пламени 38
Блокирование при потере 
постоянного сигнала пламени 43

Блокирование по 
максимальному времени 
частичного открытия газового 
клапана

44

Блокировка зажигания. При каждом запросе на 
обогрев помещения или производство ГВС, происходит 
автоматическое зажигание горелки бойлера. Если в 
течение 10 секунд не считывается включение горелки, 
бойлер переходит в «блокирование зажигания» (код 
01). Для снятия «блокировки включения» необходимо 
нажать кнопку Reset (Сброс) (5). При первом 
включении агрегата или после его продолжительного 
простоя может потребоваться устранение «блокировки 
зажигания». Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка реле давления сверхтемпературы. 
Во время нормального режима работы, если при 
неполадке появляется внутренний перегрев, бойлер 
блокируется по сверхтемпературе (код  02). После 
соответствующего охлаждения, удалить «блокирование 
по сверхтемпературе « нажима на кнопку Reset 
(Сброс) (5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность вентилятора. Отображается при 
блокировании вентилятора или если закупорены 
трубы всасывания и дымоотвода. При возобновлении 
нормальных условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. Если 
неполадка не устраняется; в этом случае следует 
обращаться к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неполадка общего типа платы бойлера. Имеется в 
том случае, если микропроцессором платы бойлера 
был неправильно распознан сигнал (код 04). Для 
снятия “блокировки неполадки общего типа платы 
бойлера” необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) (5). 
Если подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность 
термопары NTC, включения бойлера не произойдет. В 
этом случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Неисправность зонда ГВС. Если на электронном блоке 
обнаруживается неполадка зонда NTC сантехнической 
воды, бойлер отображает неполадку. В этом случае, 
бойлер продолжает производить ГВС, но не при 
оптимальных эксплутационных качествах. Также, 
при данных обстоятельствах, не запускается функция 
против замерзания ГВС, поэтому необходимо 
обратиться к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Максимальное количество сбросов. Для снятия 
настоящий неполадки необходимо нажать кнопку 
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2.4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЙЛЕРА.
Перед включением, убедитесь, что в систему залита 
вода - стрелка манометра (2) должна показывать 
величину между 1 ÷ 1,2 бар.
- Откройте вентиль подачи газа на входе бойлера.
- Нажать кнопку (3) до включения дисплея, бойлер 

переходит в режим, в котором был до выключения 
(Выкл).

- Если бойлер находится в режиме ожидания, вновь 
нажать кнопку (3) для перехода в оперативный 
режим, в обратном случае, перейти к следующему 
пункту.

- Затем нажать кнопку (4) и установить бойлер на 

летний ( ) или зимний ( ) режим работы.

• Лето ( ): в настоящем режиме бойлер работает 
только для производства ГВС, температура 
устанавливается с помощью регулятора (2), 
устанавливаемая температура отображается на 
дисплее с помощью индикатора (17).

 При запросе ГВС зажигается индикатор (16), 
при включении горелки включается индикатор 
(11) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (17) указывает 
мгновенную температуру на выходе из первичного 
теплообменника.

• Зима ( ): в настоящем режиме работы бойлер 
работает как для производства ГВС, так и для 
отопления помещения. Температура ГВС при этом 
также регулируется с помощью регулятора (2), а 
температура отопления регулируется с помощью 
регулятора (1),настоящая температура отображается 
на дисплее с помощью индикатора (21).

 При запросе отопления помещения зажигается 
индикатор (12), при включении горелки включается 
индикатор (11) наличия пламени с соответствующей 
шкалой мощности и индикатор (21) указывает 
мгновенную температуру на выходе из первичного 
теплообменника. На этапе отопления, в том случае 
если температура воды, находящейся в системе, 
достаточно высока для того, чтобы поддерживать 
в работе термосифоны, бойлер может работать 
только с запуском циркуляционного насоса (горит 
индикатор 12).

Начиная с этого момента бойлер, работает в 
автоматическом режиме. При отсутствии запроса тепла 
(отопления или производства горячей воды), бойлер 
переходит в состояние «ожидания» то есть бойлеру 
подается питание, но отсутствует пламя. Каждый раз 
при зажигании горелки, на дисплее отображается 
соответствующий символ (11) наличия пламени с 
соответствующей шкалой мощности.

• Работа с Дистанционным Управлением ДругV2 
(CARV2) (Опция). Если подключен CARV2, на дисплее 
отображается значок ( ), параметры настройки 
бойлера устанавливается на панели управления 
CARV2, тем не менее, на панели управления бойлера 
остаётся активной кнопка сброса (5), кнопка 
выключения (3) (только режим «off») и дисплей, на 
котором отображается рабочее состояние.

 Внимание: Если бойлер устанавливается в режим 
«выкл» на CARV2 отображается условный знак 
ошибки соединения «CON» к CARV2 в любом случае 
подаётся питание, для того, чтобы не были утеряны 
сохранённые программы.

• Работа солнечной функции ( ). Настоящая 
функция запускается автоматически, если бойлер 
считывает датчик на входе ГВС или если параметр 
«Задержка включения солнечной функции» 
превышает 0 секунд.

 Во время отбора, если температура на выходе 
достаточно горячая, бойлер не запускается, 

на дисплее отображается значок отбора ГВС  
( ) и мигает значок солнечной функции  
( ).

 Когда температура воды, поступающей с системы 
солнечного отопления ниже температ уры 
установленной, бойлер включается, и значок 
солнечной функции будет гореть не мигая

• Функция «Aqua Celeris» ( ). При нажатии на 
кнопку «BOOST (6)» запускается функция Aqua 
Celeris, при подключении которой, на дисплее 
отображается условное обозначение (20). Когда 
функция подключенная, в мининакопителе всегда 
поддерживается горячая вода, гарантируя, таким 
образом, практически немедленную подачу горячей 
воды.

• Работа с внешним факультативным датчиком 
( ). В том случае, если установка работает с 
факультативным внешним пробником, температура 
подачи на отопление помещения, управляется с 
помощью внешнего пробника в зависимости от 
измеряемой внешней температуры (Параг. 1.6). 
Температуру подачи можно изменить, выбирая 
рабочую кривую с помощью регулятора (1) выбирая 
значение от «0 до 9» (Илл. 1-5).

 При наличии внешнего датчика на дисплее 
появляется соответствующий значок (19). На этапе 
отопления, в том случае если температура воды, 
находящейся в системе, достаточно высока для того, 
чтобы поддерживать в работе термосифоны, бойлер 
может работать только с запуском циркуляционного 
насоса.

• Режим «стендбай». Нажать кнопку (3) до появления 
значка ( ), с этого момента бойлер становится 
неактивным, но при этом гарантируется защита от 
замерзания, противоблокирующая функция насоса 
и трёхходового клапана и сигнализация возможных 
неполадок.

 Примечание: в настоящих условиях бойлер 
считается под напряжением.

• Режим «выкл». Держать нажатой кнопку (3) в 
течение 8 секунд, дисплей выключиться и бойлер 
будет полностью выключен. В настоящем режиме 
не гарантируются функции безопасности.

 Примечание: в настоящих условиях, не смотря на то, 
что не остаётся активных функций бойлер считается 
под напряжением.

• Работа дисплея. При использовании панели 
управления или при включении горелки, 
включается освещение дисплея, через 15 секунд 
после неиспользования яркость понижается, и 
отображаются только активные символы, режим 
освещения может быть изменён с помощью 
параметра Р2 в меню индивидуализации электронной 
платы.

2.5 ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЛОМКАХ И 
НЕИСПРАВНОСТЯХ.

При появлении неполадки начинает мигать индикатор 
(14) и мигает соответствующий код ошибки (21) 
согласно следующей таблице.

Отображённая неполадка Отображённый 
код (мигает)

Блокировка зажигания 01
Блокировка термостата 
перегрева (предохранительный), 
неисправность контроля пламени

02

Неисправность вентилятора 03
Неполадка общего типа платы 
бойлера 04

Неисправность термопары. 05
Неисправность зонда 
сантехнической воды 06

Максимальное количество 
сбросов 08

Недостаточное давление 
установки 10

Неполадка на реле давления 
дыма 11

Ошибка конфигурации 15
Помехи пламени 20
Неисправность кнопочного 
пульта 24

Недостаточная циркуляция 27
Потеря связи с дистанционным 
управлением 31

Низкое напряжение питания 37
Потеря сигнала пламени 38
Блокирование при потере 
постоянного сигнала пламени 43

Блокирование по 
максимальному времени 
частичного открытия газового 
клапана

44

Блокировка зажигания. При каждом запросе на 
обогрев помещения или производство ГВС, происходит 
автоматическое зажигание горелки бойлера. Если в 
течение 10 секунд не считывается включение горелки, 
бойлер переходит в «блокирование зажигания» (код 
01). Для снятия «блокировки включения» необходимо 
нажать кнопку Reset (Сброс) (5). При первом 
включении агрегата или после его продолжительного 
простоя может потребоваться устранение «блокировки 
зажигания». Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокировка реле давления сверхтемпературы. 
Во время нормального режима работы, если при 
неполадке появляется внутренний перегрев, бойлер 
блокируется по сверхтемпературе (код  02). После 
соответствующего охлаждения, удалить «блокирование 
по сверхтемпературе « нажима на кнопку Reset 
(Сброс) (5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность вентилятора. Отображается при 
блокировании вентилятора или если закупорены 
трубы всасывания и дымоотвода. При возобновлении 
нормальных условий, бойлер переходит на нормальную 
работу без необходимости переустановке. Если 
неполадка не устраняется; в этом случае следует 
обращаться к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Неполадка общего типа платы бойлера. Имеется в 
том случае, если микропроцессором платы бойлера 
был неправильно распознан сигнал (код 04). Для 
снятия “блокировки неполадки общего типа платы 
бойлера” необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) (5). 
Если подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность термопары. Если при включении 
электронный блок обнаружит неисправность 
термопары NTC, включения бойлера не произойдет. В 
этом случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Неисправность зонда ГВС. Если на электронном блоке 
обнаруживается неполадка зонда NTC сантехнической 
воды, бойлер отображает неполадку. В этом случае, 
бойлер продолжает производить ГВС, но не при 
оптимальных эксплутационных качествах. Также, 
при данных обстоятельствах, не запускается функция 
против замерзания ГВС, поэтому необходимо 
обратиться к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Максимальное количество сбросов. Для снятия 
настоящий неполадки необходимо нажать кнопку 
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2.3  לוח בקרה

מקרא:
-  בורר טמפרטורת חימום מרכזי  1  

-  בורר טמפרטורת מים חמים   2  
ביתיים

-  לחצן הפעלה/המתנה/כיבוי  3  
-  לחצן מצב קיץ/חורף  4  

-  לחצן איפוס  5  
 Aqua לחצן האצה להפעלת  -  6  

Celeris
-  הדוד פועל במצב קיץ  7  
-  הדוד במצב המתנה  8  

-  הדוד פועל במצב חורף  9  
-  הדוד חסום ולא צריך לשחרר באמצעות   10  

לחצן האיפוס
-  סמל להבה לציון פעולת בערה ומד בערה  11  

-  פונקציית חימום מרכזי פועלת  12  
-  פונקציית חימום סולארי פועלת  13  

-  ישנה תקלה  14  
-  פונקציית ניקוי ארובה פועלת  15  
-  פונקציית חימום מים פועלת  16  

-  טמפרטורת המים החמים הביתיים  17  
-  הדוד מחובר לשלט רחוקV2 )אופציונלי(  18  

-  פונקציית שימוש בחיישן טמפרטורה   19  
חיצוני פועלת )אופציונלי(

-  פונקציית Aqua Celeris פועלת  20  
-  טמפרטורת חימום מרכזי  21  

-  מד לחץ דוד  22  

   הוראות שימוש ותחזוקה2

2.1  ניקיון ותחזוקה
שוטפת  תקופתית  תחזוקה  על  לשמור  יש  חשוב: 
לטכנאי  הנוגע  בחלק  לעיין  )יש  החימום  למערכות 
בעניין זה, "בקרה ותחזוקה שנתית למכשיר"( ולבדוק 
בהתאם  החשמל  מערכת  טיב  את  שוטף  באופן 
לתקנות הלאומיות, האזוריות או המקומיות החלות. 
הביצועים  הבטיחות,  שמאפייני  שומר  זה  הליך 
והתפעול המיטביים של הדוד לא ישתנו לאורך זמן.
אנו ממליצים לסכם על חוזה ניקיון ותחזוקה שנתי 

עם הטכנאי המקומי.

2.2  אזהרות כלליות
אין לחשוף את הדוד התלוי לאדים ישירים ממשטחי 

בישול.
השימוש בדוד על ידי אנשים בלתי מוסמכים או ילדים 

אסור לחלוטין.
בשל  קיים(  )אם  האדים  פליטת  במסוף  לגעת  אין 

הטמפרטורה הגבוהה שאליה הוא יכול להגיע;
מטעמי בטיחות, יש לבדוק כי מסוף כניסת האוויר/

הפליטה הקונצנטרי )אם מורכב( אינו חסום.
אם צריך לכבות את הדוד באופן זמני, פעל באופן 

הבא:
א(  נקז את מערכת החימום אם אינך משתמש 

במערכת למניעת קפיאה;
ב(  סגור את כל אספקת החשמל, המים והגז.

במקרה של עבודה או תחזוקה במבנים הממוקמים 
בקרבת מערכות או התקנים לפליטת אדים ואביזרים 
הפעולה,  ובסיום  המכשיר,  את  לכבות  יש  נלווים, 

לוודא שטכנאי מוסמך יבדוק את יעילות המערכות 
או ההתקנים האחרים.

המחוברים  החלקים  או  המכשיר  את  לנקות  אין 
באמצעות חומרים דליקים.

לעולם אין להשאיר מיכלים או חומרים דליקים באותו 
מקום כמו המכשיר.

הצורכים  ברכיבים  כשמשתמשים  •  זהירות: 
חשמל, יש להקפיד על כמה כללי יסוד:

-  אין לגעת במכשיר באמצעות חלקי גוף רטובים 
או לחים; אין לגעת במכשיר אם הרגליים יחפות;
-  אין למשוך כבלי חשמל או להשאיר את המכשיר 
שמש  אור  )גשם,  אוויר  מזג  לגורמי  חשוף 

וכדומה(;
-  אסור למשתמש להחליף את כבל החשמל של 

המכשיר בעצמו;
-  במקרה של נזק לכבל, יש לכבות את המכשיר 
לצורך  מוסמך  מקצוע  לאיש  ורק  אך  ולפנות 

החלפתו;
-  אם המכשיר אינו נמצא בשימוש במשך זמן מה, 

יש לנתק את מפסק המתח הראשי.
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2.4  השימוש בדוד
לפני ההדלקה, ודא שמערכת החימום מלאה במים, 

ושמד הלחץ )2( מציין לחץ של 1 ÷ 1.2 בר.
-  פתח את ברז הגז שמעל הדוד.

 -  לחץ על הלחצן )3( עד שהתצוגה נדלקת. 
בשלב זה, הדוד עובר למצב שלפני כיבוי.

-  אם הדוד במצב המתנה, לחץ על הלחצן )3( שוב 
כדי להפעיל אותו. אחרת, עבור לשלב הבא.

)  -  לחץ על לחצן המצב )4( לבחירת מצב קיץ )

( עבור הדוד. או חורף )

(: במצב זה, הדוד רק מחמם  ( •  מצב קיץ 
שהוגדרה  לטמפרטורה  הביתיים  המים  את 
היחסית  והטמפרטורה   )2( הבורר  באמצעות 

מופיעה במחוון )17(.
המים  לטמפרטורת  המים  חימום    במהלך 
המבער  כאשר  דולק.   )16( המחוון  הביתיים, 
הבערה  ומד  נדלק   )11( הלהבה  סמל  נדלק, 
את  מראה   )17( המחוון  העוצמה.  את  מציג 
הטמפרטורה המידית של מחליף החום הראשי.

הן  פועל  זה, הדוד  (: במצב  ( •  מצב חורף 
לחימום הסביבה.  והן  לחימום המים הביתיים 
ניתן לווסת את טמפרטורת החימום של המים 
הביתיים באמצעות הבורר )2( ואת טמפרטורת 
 .)1( השני  הבורר  באמצעות  הסביבה  חימום 

המחוון )21( מציג את הטמפרטורה היחסית.
דולק.   )12( המחוון  הסביבה,  חימום    במהלך 
כאשר המבער נדלק, סמל הלהבה )11( נדלק 
 )21( העוצמה. המחוון  מציג את  ומד הבערה 
מחליף  של  המידית  הטמפרטורה  את  מראה 
אם  המרכזי,  החימום  בשלב  הראשי.  החום 
טמפרטורת המים במערכת נמוכה מדי לחימום 
באמצעות  רק  לפעול  יכול  הדוד  הרדיאטורים, 

משאבת הדוד )המחוון 12 דולק(.
מרגע זה, הדוד מתפקד באופן אוטומטי. כשלא צריך 
לחמם )חימום הסביבה או המים ביתיים(, הדוד עובר 
למצב “המתנה”, בדומה להפעלת הדוד ללא להבה. 
בכל פעם שהמבער נדלק, סמל הלבהב מופיע )11( 

עם עוצמת הבערה במד הבערה. 

 Comando רחוק  שלט  באמצעות  •  שימוש 
 )CARV2(  Amico RemotoV2 )אופציונלי(. אם 
 ,) השלט רחוק CARV2 מחובר, הסמל )
יופיע בתצוגה. ניתן לכוון את משתני ויסות הדוד 
ולחצן   CARV2 של  הבקרה  לוח  באמצעות 
האיפוס )5( יהיה פעיל בלוח הבקרה של הדוד 
בלבד.  כיבוי  למצב   ,)3( הכיבוי  לחצן  עם  יחד 

בתצוגה יופיע מצב הפעולה.
בשלט  “כיבוי”  למצב  עובר  הדוד  אם    חשוב: 
בשלט.  יופיע   ”CON“ השגיאה  סמל   CARV2

אולם, השלט CARV2 ימשיך לפעול כדי לא לאבד 
את התוכניות שבזיכרון.

(. פונקציה זו  •  פונקציית חימום סולארי )
פועלת באופן אוטומטי אם הדוד מזהה חיישן 
במערכת חימום המים הביתיים או אם המשתנה 
“השהיית חימום סולארי” מכוון לערך גדול מ-0.
בטמפרטורה  שיוצאים  והמים  כבוי  הדוד    אם 
)  המתאימה, סמל המים החמים הביתיים )
חימום  פונקציית  של  והסמל  בתצוגה  יופיע   

.) סולארי יהבהב )
החימום  באמצעות  שמחוממים  המים    אם 
הסולארי קרים יותר מהטמפרטורה שאליה מכוון 
הדוד, הדוד יידלק. הסמל של פונקציית חימום 

סולארי ידלק באור קבוע, ללא הבהוב. 

(. בלחיצה על  ( Aqua Celeris פונקציית  •
 Aqua Celeris הלחצן ‘האצה’ )6(, הפונקציה
מופעלת והסמל )20( יידלק בתצוגה כדי לסמן 
זאת. כשפונקציה זו פועלת, הדוד שומר על כך 
שהמים שבמכל האחסון תמיד יהיו חמים, כך 
שתהיה אספקה שוטפת של מים חמים ביתיים.

(. אם  •  שימוש בחיישן חיצוני אופציונלי )
משתמשים במערכת עם חיישן חיצוני אופציונלי, 
טמפרטורת המים במערכת לחימום מרכזי של 
החדר נשלטת על ידי החיישן החיצוני בהתאם 
לטמפרטורה החיצונית )סעיף 1.6(. ניתן לשנות 
באמצעות  במערכת  המים  טמפרטורת  את 
הבורר )1( אשר מכוון לערכים קבועים בין “0” 

ל-”9” )איור 1-5(.
יופיע  שלו  הסמל  קיים,  החיצוני  החיישן    אם 
אם  המרכזי,  החימום  בשלב   .)19( בתצוגה 
טמפרטורת המים במערכת נמוכה מדי לחימום 
באמצעות  רק  לפעול  יכול  הדוד  הרדיאטורים, 

המשאבה.
•  מצב “המתנה”. לחץ על הלחצן )3( עד שהסמל 
ברציפות  יפעל  הדוד  זה,  מרגע  יופיע.   ) (
ופונקציות הבטיחות השונות של מניעת קפיאה, 
תלת-שלבי  שסתום  משאבה,  חסימת  מניעת 

ודיווח תקלות יפעלו גם כן.
  שים לב: במצב זה הדוד עדיין פעיל.

במשך   )3( הלחצן  על  לחץ  “כיבוי”.  •  מצב 
הדוד  ואת  התצוגה  את  לכבות  כדי  שניות   8
לא  הבטיחות  פונקציות  זה  במצב  לחלוטין. 

פעילות בהכרח.
גם אם  זה הדוד עדיין פעיל,    שים לב: במצב 

הפונקציות לא פעילות.
•  שימוש בתצוגה. התצוגה נדלקת כשמשתמשים 
בלוח הבקרה או אם מדליקים את המבער. אחרי 
הבהירות  רמת  פעילות  חוסר  של  שניות   15
יורדת ורק הסמלים הפעילים מוצגים. ניתן לכוון 
את מצב תאורת התצוגה באמצעות המשתנה 

P2 בתפריט כיוון המעגל.

2.5  פתרון בעיות
המחוון  באמצעות  תסומן  היא  תקלה,  אירעה  אם 
המהבהב )14( והבהוב של קוד השגיאה הרלוונטי 

)21( בהתאם לטבלה הבאה

הקוד המוצג תקלה
)מהבהב(

01חסימת הדלקה
חסימת תרמוסטט בטיחות 

)טמפרטורה גבוהה מדי(, תקלה 
בבקרת הלהבה

02

03תקלה במאוורר
04תקלה כללית במעגל של הדוד

05תקלה בחיישן אספקה
06תקלה בחיישן מים חמים ביתיים

08חריגה ממס' מקסימלי של איפוסים
10אין מספיק לחץ במערכת
11תקלה במתג לחץ אדים

15שגיאת תצורה
20תקלה בלהבה

24תקלה בלחצן לוח הבקרה
27אין מספיק סירקולציה

31התקשורת עם השלט הרחוק אבדה

37מתח חשמלי נמוך
38אות הלהבה אבד

43חסימה כתוצאה מאבדן אות הלהבה

חסימה כתוצאה מחריגה ממשך 
הזמן המקסימלי לפתיחת שסתום 

האדים
44

חסימת הדלקה. הדוד נדלק באופן אוטומטי בכל פעם 
שמחממים את החדר או המים החמים. אם ההדלקה 
לא מתרחשת תוך 10 שניות, הדוד עובר לחסימת 
הדלקה )קוד 01(. כדי לבטל “חסימת הדלקה”, יש 
ללחוץ על לחצן האיפוס )5(. בהפעלה הראשונה או 
לאחר זמן ממושך של חוסר פעילות, ייתכן שתצטרך 
מתרחשת  התופעה  אם  הדלקה”.  “חסימת  לבטל 
סיוע  לקבלת  מוסמך  לטכנאי  פנה  קרובות,  לעתים 

.)Immergas למשל, לשירות הטכני של(

פעולת  במהלך  אם  בטיחות.  תרמוסטט  חסימת 
כתוצאה  מדי  גבוהה  המים  טמפרטורת  הדוד 
)קוד  בטיחות  חסימת  למצב  עובד  הדוד  מתקלה, 
התקלה  קוד  את  ונקה  להתקרר  לדוד  הנח   .)02
“חסימת בטיחות” באמצעות לחצן האיפוס )5(. אם 
לטכנאי  פנה  קרובות,  לעתים  מתרחשת  התופעה 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

צינורות  או  חסום  המאוורר  אם  במאוורר.  תקלה 
מופיעה.  הזו  התקלה  חסומים  הניקוז  או  הכניסה 
לאחר תיקון הבעיה, הדוד מופעל מחדש ולא צריך 
לטכנאי  פנה  נמשכת,  התקלה  אם  אותו.  לאפס 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

תקלה כללית במעגל של הדוד. אם המיקרו-שבב 
הזו  התקלה  אות,  בזיהוי  שוגה  הדוד  מעגל  של 
“תקלה  הקוד  את  לנקות  כדי   .)04 )קוד  מופיעה 
האיפוס  לחצן  על  לחץ  הדוד”  של  במעגל  כללית 
פנה  קרובות,  לעתים  )5(. אם התופעה מתרחשת 
לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, לשירות הטכני 

.)Immergas של

אם המעגל מזהה תקלה  תקלה בחיישן אספקה. 
פנה  יפעל;  לא  הדוד   ,)05 )קוד  האספקה  בחיישן 
לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, לשירות הטכני 

.)Immergas של

תקלה בחיישן מים חמים ביתיים. אם המעגל מזהה 
תקלה בחיישן מים חמים ביתיים, הדוד מאותת על 
התקלה. במקרה כזה הדוד ממשיך לחמם את המים 
הביתיים אך לא בצורה המיטבית. בנוסף, פונקציית 
מניעת הקפיאה של חימום המים הביתיים לא פועלת.

לבטל  כדי  איפוסים.  של  מקסימלי  ממס’  חריגה 
ניתן   .)5( האיפוס  לחצן  על  ללחוץ  צריך  “תקלה”, 
ואחר  ברציפות,  פעמים   5 במשך  תקלה  לאפס 
ניתן  לפחות.  שעה  למשך  מושבתת  הפונקציה  כך 
להמשיך לנסות לאפס את התקלה פעם בשעה עד 

5 ניסיונות מקסימליים.

המערכת זיהתה שאין  אין מספיק לחץ במערכת. 
מספיק לחץ מים במערכת החימום )קוד 10( לפעולה 
תקינה של הדוד. ודא שלחץ המערכת נמצא בטווח 

של 1.2÷1 בר.

תקלה במתג לחץ אדים. תקלה זו מופיעה כששגיאה 
במעגל גורמת למאוורר לפעול לא כשצריך או כשיש 
תיקון  לאחר   .)11 )קוד  האדים  לחץ  במתג  תקלה 
הבעיה, הדוד מופעל מחדש ולא צריך לאפס אותו. 
אם התקלה נמשכת, פנה לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע 

.)Immergas למשל, לשירות הטכני של(

אי  או  תקלה  מזהה  המעגל  אם  תצורה.  שגיאת 
התאמה בחיווט, הדוד לא יידלק. לאחר תיקון הבעיה, 
הדוד מופעל מחדש ולא צריך לאפס אותו. אם התקלה 
נמשכת, פנה לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, 

.)Immergas לשירות הטכני של

המעגל  אם  מופיעה  זו  תקלה  בלהבה.  תקלה 
זיהה דליפה או תקלה ביחידת בקרת הלהבה )קוד 
נמשכת,  התקלה  אם  הדוד.  את  לאפס  נסה   .)20
של  הטכני  לשירות  )למשל,  מוסמך  לטכנאי  פנה 

.)Immergas
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2.4 UPOTREBA KOTLA.
Pre uključenja uverite se da je uređaj pun vode i 
kontrolišite da kazaljka manometra (2) prikazuje 
vrednost između 1 ÷ 1,2 bara.
- Otvorite slavinu za gas na početnom delu kotla.
- Pritisnite dugme (3) i držite ga pritisnutim sve 

dok se ekran ne uključi. Nakon toga korao ulazi 
u režim koji prethodi gašenju (Off)

- Ako je kotao u režimu čekanja (stand-by) 
pritisnite ponovo dugme (3) da biste ga 
aktivirali. U suprotnom, pređite na sledeću tačku

- Pritisnite dugme (4) u nizu i postavite kotao u 

režim leto ( ) ili zima ( ).

• Leto ( ): u ovom režimu rada kotao proizvodi 
samo toplu sanitarnu vodu, temperatura vode 
se podešava regulatorom (2), a podešena 
temperatura se prikazuje na ekranu pomoću 
indikatora temperature (17).

 Za vreme potražnje za toplom sanitarnom 
vodom na ekranu će se upaliti odgovarajući 
indikator (16), kada se uključi gorionik, 
upaliće se indikator (11) za prisustvo plamena 
sa odgovarajućom skalom snage. Indikator 
temperature (17) prikazuje momentalnu 
temperaturu na izlazu iz primarnog izmenjivača. 

• Zima ( ): u ovom režimu rada kotao služi 
za grejanje prostorija i za proizvodnju tople 
sanitarne vode. Temperatura sanitarne tople 
vode se podešava regulatorom (2), dok se 
temperatura se temperatura za grejni sistem 
podešava regulatorom (1). Odgovarajuća 
temperatura se prikazuje na ekranu pomoću 
indikatora za temperaturu grejanja (21).

 Za vreme potražnje za toplom vodom za 
grejanje na ekranu će se upaliti odgovarajući 
indikator (12), kada se uključi gorionik, 
upaliće se indikator (11) za prisustvo plamena 
sa odgovarajućom skalom snage. Indikator 
temperature (21) prikazuje momentalnu 
temperaturu na izlazu iz primarnog izmenjivača. 
U fazi grejanja, ako je temperatura vode 
koja se nalazi u grejnom sistemu dovoljna za 
zagrevanje radijatora, kotao može raditi samo 
sa uključenim cirkulatorom.

Od tog trenutka kotao radi automatski. Ako 
nema zahteva za toplotom (grejanjem ili 
proizvodnjom tople sanitarne vode), kotao se 
stavlja u stanje "čekanja" koje odgovara kotlu 
koji se napaja bez postojanja plamena. Svaki put 
kada se gorionik uključi, na ekranu prikazuje se 
odgovarajući simbol (11) za prisustvo plamena sa 
odgovarajućom skalom snage.

• Rad sa Digitalnim daljinskim prijateljskim 
upravljačemV2 (CARV2) (Opciono). Ako je za 
uređaj povezan Digitalni daljinski prijateljski 
upravljač (CAR)V2 na ekranu će se pojaviti 
simbol ( ) i parametri za podešavanje kotla 
se mogu podešavati sa kontrolne table samog 
daljinskog pravljača CARV2. Na komandnoj 
tabli kotla ostaće aktivno dugme za poništavanje 
(reset) (5), dugme za gašenje (3) (samo režim 
“off ”) i ekran na kome je prikazano stanje rada. 

  Pažnja: Ako je kotao u režimu “off ” na 
daljinskom upravljaču CARV2će se prikazati 
simbol greške za povezivanje “CON”. Daljinsko 
upravljanje CARV2 će u svakom slučaju biti 
napajano tako da se memorisani programi neće 
izgubiti. 

• Solarna funkcija ( ). Ova funkcija 
se uključuje automatski ako kotao otkrije 
prisustvo sonda na sanitetnom ulazu ili ako 

je parametar "Kašnjenje uključivanja solarnog 
sistema" veći od 0 sekundi.

 Za vreme uzimanja vode iz solarnog sistema, 
ako je voda na izlazu dovoljno topla, kotao se 
neće uključiti a na ekranu će se pojaviti simbol 
za uzimanje vode ( ) i simbol za solarnu 
funkciju koji će trepereti ( ).

 Kada je temperatura vode koja dolazi iz solarnog 
sistema niža od postavljene temperature, kotao 
će se uključiti i simbol solarne funkcije će bez 
prekida svetleti. 

• Funkcija Aqua Celeris ( ). Pritiskom na 
dugme "BOOST (6)" uključuje se funkcija 
Aqua Celeris što se obeležava uključenjem 
odgovarajućeg simbola (20) na ekranu. Ova 
funkcija održava vodu koja se nalazu u malom 
rezervoaru uvek toplom i na taj način garantuje 
gotovo trenuto pojavljivanje tople sanitarne 
vode. 

• Rad sa opcionom spoljašnjom sondom 
( ). Ako je sistem opremljen opcionom 
spoljašnjom sondom, ona upravlja izlaznom 
temperaturom vode za grejanje i ona zavisi od 
izmerene spoljašnje temperature (poglavlje 1.6). 
Odabirom operativne krive pomoću selektora 
(1) za temperaturu grejanja možete promeniti 
izlaznu temperaturu vode. Selektorom morate 
odabrati jednu vrednost od "0 do 9" (sl. 1-5).

 Ako spoljašnja sonda postoji na ekranu 
će se pojaviti odgovarajući simbol (19). U 
fazi grejanja, ako je temperatura vode koja 
se nalazi u grejnom sistemu dovoljna za 
zagrevanje radijatora, kotao može raditi samo 
sa uključenim cirkulatorom.

• Režim pripravnosti “stand-by”. Pritisnite 
dugme (3) sve dok se na ekranu ne pojavi simbol 
( ). Od tog trenutka kotao neće više biti 
aktivan, ali će u svakom slučaju biti garantovana 
funkcija protiv smrzavanja, protvi blokade 
pumpe i trokrakog ventila i radiće signalizacija 
eventualnih grešaka u radu. 

 NAPOMENA: u ovakvom stanju se kotao mora 
smatrati još uvek pod naponom.

• Režim “off ”. Ako držite pritisnutim 8 sekundi 
dugme za paljenje i gađenje (3), ekran će se 
ugasiti i kotao će biti potpuno isključen. U ovom 
režimu bezbednosne funkcije nisu garantovane.

 NAPOMENA: u ovakvom stanju se kotao mora 
smatrati još uvek pod naponom iako njegove 
funkcije nisu aktivne.

• Rad ekrana. Za vreme upotrebe komandne 
table ili u slučaju uključenja gorionika, ekran će 
se upaliti i posle 15 sekundi neaktivnosti svetlo 
će se ugasiti a ostaće upaljeni samo simboli 
za aktivne funkcije. Pomoću parametra P2 u 
meniju za personalizaciju elektronske kartice 
moguće je menjati način osvetljenja ekrana. 

2.5 SIGNALIZACIJA KVARA I 
ANOMALIJE.

Ako dođe do greške u radu, ona se signalizira 
treperenjem indikatora (14) za greške i 
odgovarajuće šifre (12) prema sledećoj tabeli.

Signalizovana anomalija
šifra

prikazano
(blešti)

Blokada zbog neuključivanja 01
Blokada termostata 
(bezbednosnog) zbog previsoke 
temperature, anomalija kontrole 
plamena 

02

Greška na ventilatoru 03

Opšta greška na el.kartici kotla 04
Anomalija polazne sonde 05
Anomalija sanitarne sonde 06
Maksimalan broj poništavanja 08
Nedovoljan pritisak uređaja 10
Kvar merača pritiska dima 11
Pogrešna konfiguracija 15
Parazitni plamen 20
Greška na tastaturi 24
Nedovoljna cirkulacija 27
Nema komunikaciije sa digitalnim 
daljinskim upravljačem. 31

Niski napon napajanja 37
Gubitak signala plamena 38
Blokada zbog gubitka signala 
stalnog plamena 43

Blokada zbog isteka maksimalnog 
parcijalnog vremena otvaranja 
gasnog ventila

44

Blokada zbog neuključenja. Svaki put kada 
dođe do zahteva za grejanjem prostora ili 
proizvodnjom tople vode, kotao se automatski 
uključuje. Ako do toga ne dođe u roku od 
10 sekundi od uključenja gorionika, kotao 
ide u stanje "blokade uključivanja" (šifra 01). 
Da bi se eliminisala "blokada uključivanja" 
morate pritisnuti dugme za Reset (5). Pri prvom 
uključivanju ili posle duže neaktivnosti aparata, 
možda će se morati intervenisati radi uklanjanja 
"blokade uključivanja". Ako se tako nešto bude 
često dešavalo, pozovite osposobljenog tehničara 
(na primer Tehnički Servis preduzeća Immergas).

Bl o k a d a  ter m o st at a  z b o g  pre v i s o k e 
temperature. Tokom normalnom režima rada 
ako zbog neke anomalije dođe do preteranog 
unutrašnjeg zagrevanja, kotao ide u stanje 
blokade zbog previsoke temperature (šifra 02). 
Nakon što se kotao na prikladan način ohladi, 
eliminišite "blokadu zbog previsoke temperature" 
na način da pritisnete dugme za Reset(5). Ako 
se tako nešto bude često dešavalo, pozovite 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Greška na ventilatoru. Do ove greške dolazi 
ako se blokira ventilator ili ako su cevi za usis i 
odvod zapušene. U slučaju vraćanja na normalne 
vrednosti , kotao se ponovo pokreće bez potrebe 
da se resetuje. Ako se anomalija ni tako ne reši, 
morate pozvati osposobljenog tehničara (na 
primer Tehnički Servis preduzeća Immergas).

Opšta greška na el.kartici kotla. Ova greška 
se pojavljuje ako je došlo do pogrešnog 
prepoznavanja signala od strane mikroprocesora 
na el.kartici kotla (šifra 04) Da bi se eliminisala 
"blokada zbog opšte greške na el.kartici kotla" 
morate pritisnuti dugme za poništavanje (5). 
Ako se tako nešto bude često dešavalo, pozovite 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Anomalija polazne sonde. Ako kartica otkrije 
anomaliju na polaznoj sondi (šifra 05) kotao se ne 
uključuje; morate pozvati osposobljenog tehničara 
(na primer Tehnički Servis preduzeća Immergas).

Anomalija sanitarne sonde. Ako dođe do 
greške na sondi sa negativnim temperaturnim 
koeficientom (NTC) sanitarne vode, kotao 
signalizira grešku. Ako dođe do ovakeve 
greške, kotao nastavlja da proizvodi toplu 
sanitarnu vodu ali sa neoptimalnim učinkom. 
Takođe, u ovom slučaju se isključuje funkcija 
protiv smrzavanja sanitarne vode i neophodno 
je pozvati ovlašćenog tehničara (na primer 
Ovlašćeni tehnički servis Immergasa).
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2.4 ბოლიერის ექსპლუატაცია.
ანთების წინ დარწმუნდით, რომ თერმოსისტემა 
შევსებულია წყლით და რომ მანომეტრი (2) 
აჩვენებს წნევას 1 ÷ 1.2 ბარს.
- მოუშვით ბოილერის ზემოთ მიმართული 

აირის ონკანი.
- დააჭირეთ (3) ღილაკს სანამ ეკრანი არ აინთება. 

ამით ბოილერი გადავა გამორთვის წინა 
მდგომარეობაში (გამორთვა).

- თუ ბოილერი არის მოცდის რეჟიმში, კვლავ 
დააჭირეთ (3) ღილაკს, რომ გაააქტიუროთ ის. 
სხვა შემთხვევაში გადადით შემდეგ პუნქტზე.

- დააჭირეთ ღილაკს (4) და აირჩიეთ ბოილერის 

ზაფხულის ( ) ან ზამთრის ( ) პოზიცია.

• ზაფხული ( ): ამ რეჟიმში ბოილერი 
მუშაობს მხოლოდ საყოფაცხოვრებო წყლის 
გასაცხელებლად, ტემპერატურა არის არჩეული 
(2)  მარეგულირებლით და შესაბამისი 
ტემპერატურა ნაჩვენებია (17) მაჩვენებლით.

 საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის მოთხოვნისას 
(16) მაჩვენებელი ჩაირთვება. სანთურას 
ანთებისას ჩაირთვება (11) ალის არსებობის 
მაჩვენებელი შესაბამისი სიმძლავრის შკალით 
და (17) მაჩვენებელი აჩვენებს პირველადი 
თბოგაცვლიდან გამომავალი წყლის მიმდინარე 
ტემპერატურას.

• ზამთარი ( ): ამ რეჟიმში ბოილერი მუშაობს 
როგორც საყოფაცხოვრებო წყლის გაცხელების 
ასევე გარემოს გათბობის დანიშნულებით. 
ს ა ყ ო ფ ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ო  ც ხ ე ლ ი  წ ყ ლ ი ს 
ტემპერატურა ყოველთვის რეგულირდება (2) 
მარეგულირებლით, გათბობის ტემპერატურა 
რეგულირდება (1) მარეგულირებლით და 
შესაბამისი ტემპერატურა ნაჩვენებია (21) 
მაჩვენებლის ეკრანზე.

 შ ე ნ ო ბ ი ს  გ ა თ ბ ო ბ ი ს  მ ო თ ხ ო ვ ნ ი ს ა ს 
(12) მაჩვენებელი ჩაირთვება. სანთურას 
ანთებისას ჩაირთვება (11) ალის არსებობის 
მაჩვენებელი შესაბამისი სიმძლავრის შკალით 
და (21) მაჩვენებელი აჩვენებს პირველადი 
თ ბ ო გ ა ც ვ ლ ი დ ა ნ  გ ა მ ო მ ა ვ ა ლ ი  წ ყ ლ ი ს 
მიმდინარე ტემპერატურას. გათბობის ეტაპზე 
სისტემაში არსებული წყლის ტემპერატურა 
თუ საკმარისია რადიატორების გასათბობად, 
ბოილერი შეიძლება მუშაობდეს მხოლოდ 
ბოილერის საცირკულაციო დგუშის გაშვებით 
(მაჩვენებელი 12).

ამ მომენტიდან ბოილერი ავტომატურად 
მუშაობს. თუ გათბობა არ არის აჭირო (გათბობა 
ან წყლის გაცხელება), მაშინ ბოილერი გადადის 
„ლოდინის“ რეჟიმში, რაც ნიშნავს, რომ ბოილერი 
იკვებება ალის არსებობის გარეშე. ბოილერის 
თითოეულ ანთებაზე ეკრანზე ჩნდება ალის 
შესაბამისი ნიშანი (11) შესაბამისი სიმძლავრის 
შკალით. 

• მ უ შ ა ო ბ ა  C o m a n d o  A m i c o  R e m o t o 
დ ი ს ტ ა ნ ც ი უ რ ი  მ ა რ თ ვ ი თ V 2  ( C A R V 2) 
(არჩევითი). თუ CARV2 ჩართულია, ეკრანზე 
გამოჩნდება ( ) სიმბოლო. ბოილერის 
დასარეგულირებელი პარამეტრები გამოჩნდება 
CARV2 სამართავ დაფაზე, ხოლო ბოილერის 
სამართავ დაფაზე აქტიური დარჩება (5) 
პარამეტრების აღდგენის ღილაკი, ასევე (3) 
გამორთვის ღილაკი (მხოლოდ "გამორთ." 
რეჟიმი) და ეკრანი, სადაც ნაჩვენები იქნება 
მუშაობის მიმდინარე სტატუსი.

  მნიშვნელოვანია:  თუ ბოილერი არის 
"გამორთ" რეჟიმში CARV2–ზე, დაკავშირების 
შეცდომის “CON” სიმბოლო გამოჩნდება CAR–
ზე. მიუხედავად ამისა, CARV2–ს მუდმივად 
მიეწოდება კვება, რათა არ დაიკარგოს 
დამახსოვრებული პროგრამები.

• მზის ფუნქციის მუშაობა ( ). ეს ფუნქცია 
ამუშავდება ავტომატურად, თუ ბოილერი 
შეამჩნევს ზონდს საყოფაცხოვრებო ცხელი 
წყლის შესასვლელზე ან თუ პარამეტრი "მზის 
ფუნქციის ანთების დაგვიანება" არის 0 წამზე 
მეტი.

 გამოშვებისას, თუ გამოსული ცხელი წყალი 
საკმარისად ცხელია, ბოილერი არ ჩაირთვება, 
ეკრანზე გამოჩნდება საყოფაცხოვრებო ცხელი 
წყლის გამოშვების ( ) სიმბოლო და 

აციმციმდება მზის ფუნქციის სიმბოლო ( ).
 როდესაც მზის სისტემით მიწოდებული 

წყალი დაბალია ბოილერის მინიჭებულ 
მნიშვნელობაზე, ბოილერი ჩაირთვება. ამ 
დროს მზის ფუნქციის სიმბოლო დარჩება 
ანთებული ციმციმის გარეშე. 

• ფუნქცია Aqua Celeris ( ). “BOOST (6)” 
ღილაკზე დაჭერით Aqua Celeris ფუნქცია 
გ ა ა ქ ტ ი უ რ დ ე ბ ა ,  რ ო მ ე ლ ი ც  ე კ რ ა ნ ზ ე 
აღნიშნულია ჩართვის (20) სიმბოლოთი. 
როდესაც ფუნქცია ჩართულია, მინიავზში 
ყოველთვის ინახება ცხელი წყალი, რაც 
უზრუნველყოფს საყოფაცხოვრებო ცხელი 
წყლის მოთხოვნისთანავე მიწოდებას.

• მუშაობა გარე დამატებითი ზონდით 

( ) .  თუ ბოილერი მუშაობს  გარე 
დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი  ზ ო ნ დ ი ს  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ი თ , 
შენობის გასათბობი ნაკადის ტემპერატურა 
განისაზღვრება გარე ზონდით, გაზომილი 
გარემოს ტემპერატურის შესაბამისად (პარ. 1.6). 
ნაკადის ტემპერატურა შეიძლება შეიცვალოს 
(1) მარეგულირებლის საშუალებით სამუშაო 
მრუდზე "0–დან 9–მდე" მნიშვნელობის 
შერჩევით (ნახ. 1–5).

 თუ გარე ზონდი გამოიყენება, ეკრანზე 
გამოჩნდება შესაბამისი (19) სიმბოლო. 
გათბობის ეტაპზე სისტემაში არსებული წყლის 
ტემპერატურა თუ საკმარისია რადიატორების 
გასათბობად, ბოილერი შეიძლება მუშაობდეს 
მხოლოდ საცირკულაციო დგუშის გაშვებით.

• "მოცდის" რეჟიმი. დააჭირეთ (3) ღილაკს, 
სანამ გამოჩნდება ( ) სიმბოლო. ამის 
შემდეგ ბოილერი გახდება არააქტიური, მაგრამ 
გარანტირებული იქნება შემოყინვისგან დაცვა, 
საცირკულაციო დგუშის და 3–პოზიციიანი 
სარქველის დაბლოკვის საწინააღმდეგო 
ფუნქცია და გაუმართავობის შეტყობინება.

 შენიშვნა: ამ ვითარებაში ბოილერი განიხილება 
მაინც მოქმედად.

• "გამორთვის" რეჟიმი. (3) ღილაკის 8 წამის 
განმავლობაში დაჭერით ეკრანი გამოირთვება 
და ბოილერი იქნება სრულად გათიშული. ამ 
რეჟიმში დაცვის ფუნქციები არ მუშაობს.

 შენიშვნა: ამ პირობებში ბოილერი განიხილება 
კვლავ მოქმედად, მიუხედავად იმისა, რომ არც 
ერთი ფუნქცია არ მუშაობს.

• ეკრანის მუშაობა. ეკრანი ენთება სამართავი 
დაფის გამოყენებისას ან თუ სანთურა 
აინთება, 15 წამი უმოქმედობის შემდეგ ნათება 
მოიკლებს და გამოჩნდება მხოლოდ აქტური 
სიმბოლოები. განათებული რეჟიმი შეიძლება 
იცვლებოდეს P2 პარამეტრის საშუალებით 
სამონტაჟო დაფის პარამეტრების შერჩევის 
მენიუდან.

2.5 გაუმართაობების აღმოფხვრა.
გაუმართავობის შემთხვევაში მიიღებთ 
შეტყობინებაა (14) მოციმციმე მაჩვენებლის და 
შესაბამისი შეცდომის კოდის (21) ციმციმით, 
ქვედა ცხრილის შესაბამისად.

გაუმართაობა ნაჩვენები კოდი 
(ციმციმა)

ანთების დაბლოკვა 01

დამცავი თერმოსტატის დაბლოკვა 
(ზედმეტი ტემპერატურა), ალის 
მართვის გაუმართაობა

02

გამწოვის გაუმართაობა 03

ბოილერის ზოგადი ტიპის დაფის 
გაუმართაობა 04

მიწოდების ზონდის გაუმართაობა 05

საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
ზონდის გაუმართაობა 06

გადატვირთვების მაქსიმალური N° 08

სისტემის არასაკმარისი წნევა 10

ნამწვავის წნევის გადამრთველის 
შეცდომა 11

კონფიგურაციის შეცდომა 15

ალის დაბრკოლება 20

ღილაკებიანი პულტის 
გაუმართაობა 24

არასაკმარისი ცირკულაცია 27

დისტანციურ სამართავთან 
კომუნიკაციის დაკარგვა. 31

მოწოდებული კვების დაბალი 
ძაბვა 37

ალის სიგნალის დაკარგვა 38

დაბლოკვა უწყვეტი ალის 
სიგნალის დაკარგვის გამო 43

ნაწილობრივ ღია გაზის სარქველის 
მაქსიმალური დროით დაბლოკვა 44

ანთების დაბლოკვა. ბოილერი ავტომატურად 
ინთება, როცა საჭიროა ოთახის გათბობა ან 
წყლის გაცხელება. თუ ეს არ მოხდება 10 წამის 
განმავლობაში, ბოილერი გადადის ანთების 
დაბლოკვის რეჟიმში (კოდი 01). "ანთების 
დაბლოკვის" მოსახსნელად საჭიროა დააჭიროთ 
(5) პარამეტრების აღდგენის ღილაკს. შესაძლოა, 
ანთების დაბლოკვის მოხსნა დაგჭირდეთ 
ხანგრძლივი უმოქმედობის პერიოდის შემდეგ. 
თუ ეს მოვლენა ხშირად ხდება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

გადამეტებული ტემპერატურის თერმოსტატის 
დაბლოკვა. ნორმალური ფუნქციონირების დროს, 
თუ შეცდომა იწვევს შიდა სისტემის ზედმეტ 
გაცხელებას, ბოილერი გადადის ტემპერატურის 
გადამეტების ბლოკში (კოდი 02). გაცივების 
შემდეგ მოხსენით ბლოკი პარამეტრების აღდგენის 
ღილაკზე დაჭერით (5). თუ ეს მოვლენა ხშირად 
ხდება, დახმარებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ 
ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის გაყიდვების 
შემდგომი ტექნიკური დახმარების ცენტრს).

გამწოვის გაუმართაობა. მოხდება, როდესაც 
გამწოვი გაჭედილია ან თუ შეწოვის და გადინების 
მილები ჩახერგილია. ნორმალური პირობების 
აღდგენის შემდეგ ბოილერი გადაიტვირთება 
პარამეტრების აღდგენის საჭიროების გარეშე. თუ 
გაუმართაობა არ აღმოიფხვრება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

ბ ო ი ლ ე რ ი ს  ზ ო გ ა დ ი  ტ ი პ ი ს  დ ა ფ ი ს 
გაუმართაობა. ხდება, როდესაც ბოილერის 
მიკროპროცესორი შეცდომით ამოიცნობს 
სიგნალს (კოდი 04). "ბოილერის ზოგადი ტიპის 
გაუმართაობის დაბლოკვის" მოსახსნელად 
დააჭირეთ პარამეტრების აღდგენის ღილაკზე (5). 
თუ ეს მოვლენა ხშირად ხდება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

მიწოდების ზონდის გაუმართაობა. თუ დაფა 
აღმოაჩენს გაუმართაობას მიწოდების ზონდში 
(კოდი 05), ბოილერი არ ჩაირთვება; მიმართეთ 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრს).
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2.4 UTILISATION DE LA CHAUDIÈRE.
Avant l’allumage, vérifier que l’installation 
soit pleine d’eau en contrôlant que l’aiguille du 
manomètre (2) indique une valeur comprise 
entre 1 ÷ 1,2 bar.
- Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chau-

dière.
- Appuyer sur le bouton (3) jusqu’à l’allumage 

de l’écran, à ce moment là, la chaudière se met 
dans l’état précédent l’extinction (Off).

- Si la chaudière est en stand-by, appuyer de 
nouveau sur le bouton (3) pour l’activer, dans 
le cas contraire, passer à l’étape successive.

- Appuyer donc sur le bouton (4) en séquence 
et porter la chaudière en position été ( ) 

ou hiver ( ).

• Eté ( ): dans cette modalité la chaudière 
fonctionne uniquement pour la production de 
l’eau chaude sanitaire, la température est confi-
gurée avec le sélecteur (2) et la température 
correspondante est visualisée sur l’écran avec 
l’indicateur (17).

 Pendant une demande d’eau chaude sanitaire, 
l’indicateur (16) s’allume, à l’allumage du 
brûleur l’indicateur (11) de présence flamme 
s’allume avec son échelle de puissance, et l’indi-
cateur (17) montre la température instantanée 
en sortie de l’échangeur primaire.

• Hiver ( ): dans cette modalité la chaudière 
fonctionne aussi bien pour la production d’eau 
chaude sanitaire que pour le chauffage ambiant. 
La température de l’eau chaude sanitaire se règle 
toujours avec le sélecteur (2), la température 
du chauffage se règle avec le sélecteur (1) et la 
température correspondante est visualisée sur 
l’écran avec l’indicateur (21).

 Pendant une demande de chauffage ambiant, 
l’indicateur (12) s’allume, à l’allumage du 
brûleur l’indicateur (11) de présence flamme 
s’allume avec son échelle de puissance, et l’indi-
cateur (21) montre la température instantanée 
en sortie de l’échangeur primaire. En phase de 
chauffage, si la température de l’eau contenue 
dans l’installation est suffisante pour chauffer 
les radiateurs, la chaudière peut fonctionner 
avec uniquement l’activation du circulateur de 
chaudière (indicateur 12 allumé).

A 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’“attente” équivalente à une chaudière alimentée 
sans flamme. Chaque fois que le brûleur s’allume, 
le symbole correspondant de présence de flamme 
s’affiche sur l’écran (11) avec l’échelle de puissance 
correspondante.

• Fonctionnement avec Commande Amie à 
DistanceV2 (CARV2) (Option). Si le CARV2 
est connecté, sur l’écran s’affiche le symbole 
( ), les paramètres de réglage de la 
chaudière peuvent être configurés à partir du 
panneau de commandes du CARV2, le bouton 
de reset (5), le bouton pour l’extinction (3) 
(uniquement en modalité “off ”) et l’écran où 
est visualisé l’état de fonctionnement restent 
de toute façon actifs sur le panneau de com-
mandes.

  Attention: si la chaudière se met en moda-
lité “off ” sur CARV2 il s’affichera le symbole 
d’erreur de connexion “CON”, le CARV2 est 
de toute façon alimenté sans perdre ainsi les 
programmes mémorisés.

• Fonctionnement solaire ( ). Cette fonc-
tion s’active automatiquement si la chaudière 
détecte une sonde sur l’entrée sanitaire ou si 
le paramètre “Retard allumage solaire” est 
supérieur à 0 seconde.

 Lors d’un prélèvement, si l’eau en sortie est suf-
fisamment chaude, la chaudière ne s’allume pas, 
sur l’écran apparaît le symbole de prélèvement 
sanitaire ( ) et le symbole de la fonction 
solaire clignote ( ).

 Quand l’eau fournie par le système solaire est à 
une température inférieure à celle configurée, la 
chaudière s’allume, à ce moment là le symbole 
fonction solaire restera allumé de manière fixe.

• Fonction Aqua Celeris ( ). A l’aide de la 
pression du bouton “BOOST (6)” on active 
la fonction Aqua Celeris, qui se distingue 
par l’allumage sur l’écran du symbole (20). La 
fonction activée maintient toujours chaude 
l’eau contenue dans le mini réservoir d’accu-
mulation, garantissant ainsi une distribution à 
peu près instantanée d’eau chaude sanitaire.

• Fonctionnement avec sonde externe en 
option ( ). En cas d’installation avec la 
sonde externe en option, la température de 
refoulement de la chaudière pour le chauffage 
ambiant est gérée par la sonde externe en fonc-
tion de la température externe mesurée (Parag. 
1.6). Il est possible de modifier la température 
de refoulement en choisissant la courbe de 
fonctionnement à l’aide du sélecteur (1) en 
sélectionnant une valeur de “0 à 9” (Fig. 1-5).

 Avec la sonde externe présente, le symbole cor-
respondant (19) s’affiche sur l’écran. En phase 
de chauffage, si la température de l’eau contenue 
dans l’installation est suffisante pour chauffer 
les radiateurs, la chaudière peut fonctionner 
avec uniquement l’activation du circulateur.

• Modalité “stand-by”. Appuyer ensuite le bou-
ton (3) jusqu’à l’apparition du symbole ( ), à 
partir de ce moment, la chaudière reste inactive; 
les fonctions antigel, antiblocage de la pompe 
à trois voies et la signalisation d’éventuelles 
anomalies sont tout de même garanties.

 N.B.: dans ces conditions la chaudière est à 
considérer encore sous tension.

• Modalité “off ”. En tenant appuyé le bouton 
(3) pendant 8 secondes, l’écran s’éteint et la 
chaudière est complètement éteinte. Dans cette 
modalité les fonctions de sécurité ne sont pas 
garanties.

 N.B.: dans ces conditions, n’ayant pas de 
fonctions actives la chaudière est à considérer 
encore sous tension.

• Fonctionnement écran. Lors de l’utilisation du 
panneau de commandes ou en cas d’allumage 
du brûleur, l’écran s’éclaire, après 15 secondes 
d’inactivité l’éclairage baisse jusqu’à la visuali-
sation uniquement des symboles actifs, il est 
possible de varier la modalité d’éclairage avec le 
paramètre P2 dans le menu de personnalisation 
de la carte électronique.

2.5 SIGNALISATIONS DES PANNES ET 
DES ANOMALIES.

Au cas où serait présente une anomalie, elle est 
signalée par le clignotement de l’indicateur (14) 
et par le clignotement de son code erreur (21) 
selon le tableau suivant.

Anomalie signalée
code

affiché
(clignotant)

Blocage allumage raté 01
Blocage thermostat (sécurité) 
surchauffe, anomalie de contrôle 
de la flamme

02

Anomalie ventilateur 03
Anomalie générale de la carte 
chaudière 04

Anomalie sonde refoulement 05
Anomalie sonde sanitaire 06
N° maximum de reset 08
Pression installation insuffisante 10
Panne pressostat fumées 11
Erreur configuration 15
Flamme parasite 20
Anomalie boîtier de commande 24
Circulation insuffisante 27
Perte de communication avec la 
commande à distance 31

Basse tension d'alimentation 37
Perte signal flamme 38
Blocage pour perte de signal 
continu de la flamme 43

Blocage pour temps partiel maxi-
mum ouverture soupape gaz 44

Blocage allumage raté. A chaque demande 
de chauffage ambiant ou de production d’eau 
chaude, la chaudière s’allume automatiquement. 
Si l’allumage du brûleur ne s’effectue pas dans 
les 10 secondes, la chaudière se met en «blocage 
allumage» (code 01). Pour éliminer le «blocage 
allumage», il est nécessaire d’appuyer sur le 
bouton Reset (5). Au premier allumage ou après 
une inactivité prolongée de l’appareil, il peut 
être nécessaire d’intervenir pour l’élimination 
du «blocage allumage». Si le phénomène se 
produit souvent, contacter un technicien qualifié 
(par exemple le Service d’Assistance Technique 
Immergas).

Blocage thermostat surchauffe. Pendant le 
régime de fonctionnement normal, si, à cause 
d’une anomalie, une surchauffe interne excessive 
a lieu, la chaudière se met en blocage surchauffe 
(code 02). Après un refroidissement opportun, 
éliminer le «blocage surchauffe» en appuyant 
sur le bouton Reset (5). Si le phénomène se 
produit souvent, contacter un technicien qualifié 
(par exemple le Service d’Assistance Technique 
Immergas).

Anomalie ventilateur. Elle a lieu au cas où le 
ventilateur serait bloqué ou au cas où les tuyaux 
d’aspiration et d’évacuation seraient bouchés. En 
cas de rétablissement des conditions normales, 
la chaudière repart sans la nécessité d’être réini-
tialisée. Si l’anomalie persiste il faut contacter 
un technicien qualifié (par exemple le Service 
d’Assistance Technique Immergas).

Anomalie générale de la carte chaudière. 
Elle a lieu en cas de reconnaissance erronée 
d’un signal de la part du microprocesseur de 
la carte chaudière (code 04). Pour éliminer le 
«blocage anomalie générale carte chaudière», il 
est nécessaire d’appuyer sur le bouton Reset (5). 
Si le phénomène se produit souvent, contacter 
un technicien qualifié (par exemple le Service 
d’Assistance Technique Immergas).

Anomalie sonde refoulement. Si la carte détecte 
une anomalie sur la sonde refoulement (code 05), 
la chaudière ne démarre pas; il est nécessaire de 
contacter un technicien qualifié (par exemple 
le Service d’Assistance Technique Immergas).

Anomalie sonde sanitaire. Si la carte détecte une 
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2.4 USING THE BOILER.
Before ignition, make sure the heating system 
is filled with water and that the manometer (2) 
indicates a pressure of 1 ÷ 1.2 bar.
- Open the gas cock upstream from the boiler.
- Press the button (3) until the display switches 

on. At this point, the boiler goes to the state 
previous to switch-off (Off).

- If the boiler is in stand-by, press the button (3) 
again to activate it. If this is not the case, go to 
the next point.

- Press key (4) in sequence and select the summer 

( ) or winter ( ) position of the boiler..

• Summer ( ): in this mode the boiler fun-
ctions only to produce the DHW, the tempe-
rature is set via the selector (2) and the relative 
temperature is shown on the display via the 
indicator (17).

 During a request for DHW the indicator (16) 
switches on. On ignition of the burner, the fla-
me presence indicator (11) with relative power 
scale switches on and indicator (17) shows the 
instant output temperature from the primary 
heat exchanger.

• Winter ( ): in this mode the boiler fun-
ctions both for producing domestic hot water 
and heating the environment. The temperature 
of the DHW is always regulated via the selector 
(2), the heating temperature is regulated via 
selector (1) and the relative temperature is 
shown on the display via the indicator (21).

 During a request for CH the indicator (12) 
switches on. On ignition of the burner, the fla-
me presence indicator (11) with relative power 
scale switches on and indicator (21) shows the 
instant output temperature from the primary 
heat exchanger. In the central heating phase, if 
the temperature of the water contained in the 
system is sufficient to heat the radiators, the 
boiler can only function with the activation of 
the boiler pump (indicator 12 on).

From this moment the boiler functions auto-
matically. With no demand for heat (heating 
or domestic hot water production) the boiler 
goes to “standby” function, equivalent to the 
boiler being powered without presence of flame. 
Each time the burner ignites, the relative flame 
present symbol is displayed (11) with relative 
power scale. 

• Operation with Comando Amico Remoto 
remote controlV2 (CARV2) (Optional). If the 
CARV2 is connected, the ( ), symbol will 
appear on the display. The boiler regulation pa-
rameters can be set via the CARV2 control panel 
and the reset button (5) remains active on the 
boiler control panel, along with the switch-off 
button (3) (“off ” mode only) and the display 
where the functioning state is shown.

  Important: if the boiler is put into “off ” mode 
on the CARV2 the “CON” connection error 
symbol will appear on the CAR. The CARV2 is 
however powered constantly so as not to loose 
memorised programs.

• Solar functioning ( ). This function is 
activated automatically id the boiler detects a 
probe on the DHW inlet or if the “Solar ignition 
delay” parameter is more than 0 seconds.

 During a withdrawal, if the outlet water is hot 
enough, the boiler doe not switch on, the DHW 
withdrawal symbol ( ) appears on the 

display along with the flashing solar function 
symbol ( ).

 When the water supplied by the solar system 
is at a temperature lower than that at which 
the boiler is set, the boiler switches on. At this 
point, the solar function symbol will stay on 
without flashing. 

• Aqua Celeris Function ( ). By pressing 
button “BOOST (6)” the Aqua Celeris function 
is activated, which is marked by the switch-on 
of the symbol (20) on the display. The enabled 
function keeps the water contained in the 
minim storage tank always hot, thus guaran-
teeing an almost instantaneous distribution of 
domestic hot water.

• Functioning with optional external probe 
( ). In the case of a system with optional 
external probe, the boiler flow temperature 
for room central heating is managed by the 
external probe depending on the external 
temperature measured (Par. 1.6). The flow 
temperature can be modified by selecting the 
functioning curve via selector (1), selecting a 
value from “0 to 9” (Fig. 1-5).

 With external probe present, the relative 
symbol will appear on the display (19). In the 
central heating phase, if the temperature of the 
water contained in the system is sufficient to 
heat the radiators, the boiler can only function 
with the activation of the pump.

• “Stand-by” mode. Press button (3) until the 

( ), ymbol appears. The boiler remains 
active from this moment and the anti-freeze 
function, pump anti-block function and 3-way 
and signalling of any anomalies is guaranteed.

 N.B.: in these conditions the boiler is conside-
red still live.

• “Off ” mode. By holding the button (3) down 
for 8 seconds, the display switches-off and the 
boiler is off completely. The safety functions are 
not guaranteed in this mode.

 N.B.: in these conditions the boiler is consi-
dered still live even if there are no functions 
active.

• Display functioning. The display lights up 
during the use of the control panel or if the 
burner is ignited, after 15 seconds inactivity, the 
brightness drops until just the active symbols 
are displayed. The lighting mode can be varied 
via parameter P2 in the circuit board customi-
sation menu.

2.5 TROUBLESHOOTING.
In the event of an anomaly, it is signalled via the 
flashing indicator (14) and flashing of the relative 
error code (21) according to the following table.

Anomaly signalled Code displayed 
(flashing)

No ignition block 01
Safety thermostat block 
(over-temperature),
flame control anomaly

02

Fan anomaly 03
General boiler board anomaly 04
Flow probe anomaly 05
Domestic hot water probe 
anomaly 06

Maximum N° of reset 08
Insufficient system pressure 10
Flue pressure switch failure 11
Configuration error 15

Parasite flame 20
Push button control panel 
anomaly 24

Insufficient circulation 27
Loss of remote control 
communication. 31

Low power supply voltage 37
Loss of flame signal 38
Block due to loss of continuous 
flame signal 43

Block for maximum time, partial 
gas valve opening 44

Ignition block. The boiler ignites automatically 
with each demand for room heating or hot 
water production. If this does not occur within 
10 seconds, the boiler goes into ignition block 
(code 01). To eliminate “ignition block” the Reset 
button (5) must be pressed. On commissioning 
or after extended inactivity it may be necessary 
to eliminate the “ignition block”. If this pheno-
menon occurs frequently, contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas After-
Sales Technical Assistance Service).

Overtemperature thermostat block. During 
normal functioning, if a fault causes excessive 
overheating internally, the boiler goes into over-
temperature block (code 02). After allowing to 
cool, eliminate the “overtemperature block” by 
pressing the Reset key (5). If this phenomenon 
occurs frequently, contact a qualified technician 
for assistance (e.g. Immergas After-Sales Tech-
nical Assistance Service).

Fan anomaly. This occurs if the fan is blocked 
or if the intake or drain pipes are obstructed. 
If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset. If this ano-
maly persists, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

General boiler board anomaly. This takes place 
if the boiler board microprocessor erroneously 
recognises a signal (code 04). To eliminate 
the “generic boiler board anomaly block”, it is 
necessary to press the Reset button (5). If this 
phenomenon occurs frequently, contact a qua-
lified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Delivery probe anomaly. If the board detects 
an anomaly on the delivery probe (code 05), the 
boiler will not start; contact a qualified technician 
for assistance (e.g. Immergas After-Sales Techni-
cal Assistance Service).

Domestic hot water probe anomaly. If the board 
detects an anomaly on the domestic hot water 
NTC probe, the boiler signals the anomaly. In this 
case the boiler continues to produce domestic 
hot water but not with optimal performance. 
Moreover, the DHW anti-freeze function is 
prevented and an a

Maximum N° of reset. To eliminate any “ano-
maly” the Reset button (5) must be pressed. The 
Anomaly can be reset 5 times consecutively, 
after which the function in inhibited for at least 
one hour. One attempt is gained every hour for 
a maximum of 5 attempts.

Insufficient system pressure. Water pressure 
inside the heating system (code 10), sufficient to 
guarantee the correct functioning of the boiler, 
is not detected. Check that the system pressure 
is between 1÷1.2 bar.
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2.4 KOMBİ QAZANINDAN İSTİFADƏ
Alışdırmadan əvvəl isidici sistemin su ilə dolu 
olduğunu və manometrin (2) 1 ÷ 1.2 bar təzyiq 
göstərdiyini yoxlayın.
- Kombi qazanının qaz ventilini açın.
- Ekran işə düşənə qədər (3) düyməsini basın 

Bu anda kombi qazanı sönmədən (Off) əvvəlci 
vəziyyətə qayıdır.

- Kombi qazanı pauza rejimindədirsə, onu işə 
salmaq üçün yenidən (3) düyməsini basın. Əks 
halda növbəti mərhələyə keçin

- (4) düyməsini ardıcıllıqla basın və kombi 

qazanının yay ( ) və ya qış ( ) mövqeyini 
seçin.

• Yay ( ): bu rejimdə kombi qazanı ancaq 
məişət qaynar suyu hasil edir, temperatur (2) 
selektor vasitəsilə təyin edilir və indikator 
vasitəsilə (17) ekranda nisbi temperatur 
göstərilir.

 MQS tələb olunan zaman (16) indikatoru 
işə düşür. Kombi qazanını işə salan zaman 
nisbi güc şkalası olan alovun mövcud olma 
indikatoru (11) işə düşür və (17) indikatoru 
əsas istilik mübadiləsi qurğusunun ani çıxış 
temperaturunu göstərir.

• Qış ( ): bu rejimdə kombi qazanı həm 
məişət qaynar suyu hasil etmək, həm də ətrafı 
isitmək üçün işlənir. Məişət qaynar suyunun 
temperaturu həmişə (2) selektoru vasitəsilə 
tənzimlənir, qızdırıcı temperatur (1) selektoru 
vasitəsilə tənzimlənir və nisbi temperatur 
indikator vasitəsilə (21) ekrana verilir.

 Mİ tələb olunan zaman (12) indikatoru işə 
düşür. Kombi qazanını işə salan zaman 
nisbi güc şkalası olan alovun mövcud olma 
indikatoru (11) işə düşür və (21) indikatoru 
əsas istilik mübadiləsi qurğusunun ani çıxış 
temperaturunu göstərir. Mərkəzi isitmə 
fazasında sistemdə olan suyun temperaturu 
radiatorları isitmək üçün kifayət olarsa, kombi 
qazanı ancaq kombi qazanının nasosunu işə 
salmaqla işə düşə bilər (12 indikatoru işə 
düşmüşdür).

Bu andan etibarən kombi qazanının funksiyaları 
avtomatik çalışır. İsidilmə tələb edilmədən 
(qızdırılma və ya daxili qaynar su) kombi 
qazanı "gözləmə" rejiminə keçir və bu isə kombi 
qazanının atəşsiz enerji almasına bərabərdir. Hər 
dəfə odluq alışdıqda nisbi alovun mövcudluğu 
işarəsi (11) nisbi enerji miqyası ilə ekrana verilir. 

• Comando Amico Remoto uzaqdan idarəV2 
(CARV2) ilə iş (xüsusi sifarişlə) CARV2 
birləşdirildikdə ekranda ( ) nişanı 
yaranacaq. Kombi qazanını tənzimləmə 
parametrləri CARV2 idarə lövhəsi vasitəsilə 
təyin edilə bilər və kombi qazanının idarə 
lövhəsində sıfıra salma düyməsi (5), o 
cümlədən söndürmə düyməsi (3) (ancaq 
"sönmə" rejimində) və iş vəziyyəti göstərilən 
ekran işlək vəziyyətdə qalır.

  Mühüm qeyd: Kombi qazanı CARV2-da 
"sönmə" rejiminə qoyulan zaman CAR-da 
“CON” birləşmə xətası nişanı yaranır. Bununla 
belə, CARV2 daima enerji ilə qidalanır ki, 
yaddaşa yazılmış proqramlar itməsin.

• Solar funksiyasının işi ( ). Bu funksiya 
kombi qazanı MQS girişində zondu aşkar 
etdikdə və ya "Solar alışmanın gecikməsi" 
parametri 0 saniyədən artıq olarsa, avtomatik 
şəkildə işə düşür.

 Çıxışda su kifayət qədər isti olarsa, kombi 

qazanı işə düşmür, MQS çıxarılması nişanı  
( ) və yanıb-sönən solar funksiyası nişanı

 ( ) ekranda yaranır 
 Solar sisteminin təchiz etdiyi su kombi qazanı 

üçün təyin edilmiş temperaturdan aşağı 
olarsa, kombi qazanı işə düşür. Bu anda solar 
funksiyası ekranda fasiləsiz yanır (yanıb-
sönmür). 

• Aqua Celeris Funksiyası ( ). Aqua Celeris 
funksiyası "SÜRƏTLƏNDİR" (6) düyməsini 
basmaqla işə salınır, bu da ekranda (20) 
nişanının yanması ilə qeyd edilir. İşə salınmış 
funksiya minimum saxlanma çənində olan 
suyu həmişə qaynar saxlayır, beləliklə, məişət 
qaynar suyun demək olar ki, ani paylanmasını 
təmin edir. 

• İxtiyari xarici zondla işləmə ( ). 
Sistemdə xüsusi sifarişlə təchiz edilmiş xarici 
zond olarsa, kombi qazanının otağın mərkəzi 
qızdırıcısı üçün axın temeraturu ölçülən xarici 
temperaturdan asılı olaraq xarici zondla idarə 
edilir (Bənd 1.6). (1) selektoru vasitəsilə "0" - 
"9" kəmiyyətini seçməklə funksiya əyrilərini 
seçmək və axın temperaturunu dəyişdirmək 
olar (Şəkil 1-5)

 Xarici zond olduqda ekranda nisbi nişanı (19) 
yaranır Mərkəzi isitmə fazasında sistemdə olan 
suyun temperaturu radiatorları isitmək üçün 
kifayət olarsa, kombi qazanı ancaq nasosu işə 
salmaqla işə düşə bilər.

• “Gözləmə” rejimi ( ) nişanı yaranana 
qədər düyməni (3) basın Kombi qazanı 
bu andan işlək vəziyyətdə qalır və antifiz 
funksiyasına, nasosun bloklanmasına qarşı 
funksiyaya və 3-yollu və istənilən anomallığa 
dair siqnal verməyə zəmanət verilir.

 Qeyd: bu şəraitlərdə kombiı qazanı hələ işlək 
hesab olunur.

• “Sönmə" rejimi (3) düyməsini 8 saniyə 
basılı saxladıqda ekran sönür və kombi qazanı 
tamamilə sönür. Bu rejimdə təhlükəsizlik 
funksiyalarına zəmanət verilmir.

 Qeyd: bu şəraitlərdə heç bir funksiya 
işləmədikdə belə kombiı qazanı hələ işlək 
hesab olunur.

• Ekranın işləməsi. İdarə lövhəsindən istifadə 
edən zaman və ya kombi qazanı yandırıldıqda 
ekran işıqlanır, 15 saniyə istifadə etmədikdə 
ekranın parlaqlığı azalır və ancaq aktiv nişanlar 
görünür İşıqlanma rejimi montaj sxemini 
tələblərə uyğunlaşdırma menyusunda P2 
parametri vasitəsilə dəyişdirilə bilər.

2.5 PROBLEMLƏRİN HƏLLİ
Qeyri-normal hal baş verdikdə o, yanıb-sönən 
indikator (14) və aşağıdakı cədvələ uyğun 
müvafiq xəta kodunun (21) yanıb-sönməsi ilə 
bildirilir.

Qeyri-normal siqnallar
Kod ekrana 

verilir 
(yanıb-sönür)

Yanma bloku yoxdur 01
Təhlükəsizlik termostat bloku 
(artıq temperatur), alova 
nəzarətdə nasazlıq

02

Ventilyatorun qeyri-normallığı 03
Kombi qazanı lövhəsinin ümumi 
qeyri-normallığı 04

Axın zondunda qeyri-normallıq 05
Daxili qaynar su probunda 
anormallıq 06

Sıfıra salmanın maksimum sayı 08

Qeyri-müvafiq sistem təzyiqi 10
Bacanın təzyiq düyməsində xəta 11
Konfiqurasiya xətası 15
Ziyanverici atəş 20
Basma düyməninidarə panelinin 
qeyri-normallığı 24

Səmərəsiz sirkulyasiya 27
Uzaqdan idarəetmə əlaqəsinin 
itirilməsi. 31

Enerji təchizi gərginliyinin alçaq 
olması 37

Alov siqnalının itirilməsi 38
Davamlı alov siqanlının itkisi ilə 
bağlı bloklanma 43

Maksimum vaxt, qaz klapanının 
qismən açılması üçün bloklanma 44

Yandırma bloku. Kombi qazanı hər dəfə otağı və ya 
suyun isidilməsi sorğusi verildikdən sonra avtomatik 
yanır. Əgər odluq 10 saniyə ərzində yanmazsa, 
kombi qazanı "yanma blokuna" keçir (kod 01). 
"Yanma blokunu" ləğv etmək üçün Təkrar başlama 
(5) düyməsi sıxılmalıdır. İstismar və ya uzadılmış 
işləklik müddətindən sonra "yanma blokunu" ləğv 
etmək lazım ola bilər. Əgər qeyri-normal hal davam 
edərsə, ixtisaslı texniki işçiyə müraciət edin (məs., 
Immergas Satış Sonrası Xidməti).

İzafi temperatur termostatının bloklanması 
Normal iş zamanı nasazlıq nəticəsində daxili 
izafi qızma baş verərsə, kombi qazanı izafi 
termperatur blokuna keçir (kod 02) Qazanı 
soyutduqdan sonra Təkrar başlama (5) düyməsini 
sıxmaqla "həddindən artıq bloku" ləğv edin. 
Əgər qeyri-normal hal davam edərsə, ixtisaslı 
texniki işçiyə müraciət edin (məs., Immergas 
Satış Sonrası Xidməti).

Ventilyatorun qeyri-normallığı Bu, ventilyator 
bloklandıqda və ya qəbul, yaxud drenaj boruları 
tıxaclandıqda baş verir. Əgər normal şərait 
saxlanarsa, kombi qazanı təkrar başlama 
edilmədən özü sönüb-yanacaqdır. Bu qeyri-
normallıq təkrarlanarsa, yardım üçün peşəkar 
texnikə müraciət edin (məs. İmmergas satışdan 
sonra texniki yardım xidməti)

Kombi qazanı lövhəsinin ümumi qeyri-
normallığı Bu, kombi qazanı lövhəsinin 
mikroprosessoru səhvən siqnalı qəbul etdikdə 
baş verir (kod 04). "Kombi qazanı lövhəsinin 
ümumi qeyri-normallığını" ləğv etmək üçün 
Sıfıra salma düyməsini (5) basmaq lazımdır. 
Əgər qeyri-normal hal davam edərsə, ixtisaslı 
texniki işçiyə müraciət edin (məs., Immergas 
Satış Sonrası Xidməti).

Təchizat zondunun qeyri-normallığı Lövhə 
təchizat zondunda qeyri-normallıq aşkar etdikdə 
(kod 05) kombi qazanı işə düşməyəcək; yardım 
üçün peşəkar texnikə müraciət edin (məs. 
İmmergas satışdan sonra texniki yardım xidməti)

Məişət qaynar su zondunun qeyri-normallığı. 
Lövhə məişət qaynar su NTC zondunda qeyri-
normallıq aşkar etdikdə kombi qazanı qeyri-normallığa 
dair siqnal verəcək. Belə halda kombi qazanı məişət 
qaynar su təchizatını hasil etməyə davam edir, lakin 
səmərə yüksək olmur. Bundan əlavə, MQS donmaya 
qarşı funksiyasının qarşısı alınır və 

Sıfıra salmaların maksimum sayı Hər hansı 
"qeyri-normallığı" aradan qaldırmaq üçün sıfıra 
salma düyməsini (5) basmaq lazımdır. Qeyri-
normallığı 5 dəfə ardıcıl olaraq sıfıra salmaq 
olar, bundan sonra funksiya ən azı bir saat təxirə 
salınır. Hər saatdan bir ən çoxu 5 dəfə cəhd etmək 
üçün imkan verilir.

Sistem təzyiqinin kifayət olmaması Qızdırıcı 
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استخدام الغالية   4.2
باملياه  بالفعل  مملوءة  الشبكة  أن  من  التأكد  من  البد  التشغيل  بدء  قبل 

قيمة  إىل  يشري  أن  يجب  الذي   )7( الضغط  مقياس  مؤرش  مبراقبة  وذلك 

ضغط بني 1 ÷ 1.2 بار.

- افتح صنبور الغاز املوجود يف الغالية.
-  اضغط عىل زر اإلنضغاط )3( حتى تعمل شاشة العرض واملراقبة، يف هذه 

 .)Off( الحالة تنتقل الغالية إىل وضع ما قبل اإلنطفاء

- إذا كانت الغالية يف وضعية االستعداد، اضغط من جديد عىل الزر  )3( 
لتنشيطها، خالف ذلك انتقل إىل النقطة التالية. 

- عنئذ اضغط الزر )4( بالتتايل وحّول الغالية إىل وضعية الصيف )

 .) ( أو الشتاء )

(: عند هذه الوضعية تعمل الغالية فقط لتسخني املياه  •  الصيف )
الصحية حيث يتم ضبط درجة الحرارة عرب زر االنضغاط )2(، كام يتم عرض 

درجة الحرارة عىل شاشة العرض واملراقبة عن طريق املؤرش )17(.- 

عند الرغبة يف الحصول عىل مياه ساخنة صحية يعمل املؤرش )16( وعند 

اشتعال املوقد يعمل املؤرش )11( يف حالة وجود شعلة تسخني بصحبها 

تدرج يف قوة التسخني  ويشري املؤرش )17( إىل درجة الحرارة اللحظية 

عند خروج املياه من املبادل الحراري األّوىل.

(: عند هذه الوضعية تعمل الغالية سواء لتسخني املياه  •  الشتاء )
الصحية أو لتدفئة البيئة املحيطة. يتم دامئاً ضبط مستوى درجة حرارة 

املياه الساخنة الصحية عرب زر االنضغاط )2( ويتم ضبط مستوى درجة 

حرارة التدفئة عرب زر االنضغاط )1(، ومستوى درجة الحرارة هذا يتم 

اإلشارة إليه يف شاشة العرض واملراقبة عرب املؤرش )21(. 

يف حالة الرغبة يف الحصول عىل التدفئة يعمل املؤرش )12( وعند اشتعال 
املوقد يعمل املؤرش )11( يف حالة وجود شعلة تسخني يصحبها تدرج 

عند  اللحظية  الحرارة  درجة  إىل  املؤرش )21(  ويشري  التسخني   قوة  يف 
وىف  الغالية  تسخني  مرحلة  يف  األّوىل.  الحراري  املبادل  من  املياه  خروج 

حالة أن درجة حرارة املياه املوجودة يف الشبكة كافية لتسخني الدفايات 

)الرتموسيفونات(، ميكن للغالية أن تعمل فقط بتنشيط مضخة التدوير 
الخاصة بها )مؤرش 12 يعمل(.

تبدأ الغالية منذ هذه اللحظة يف العمل بشكل أتوماتيىك. يف حالة عدم وجود 

رغبة يف التسخني )سواء للتدفئة أو إلنتاج املياه الساخنة الصحية(، تتحول 

الغالية إىل وضعية “االنتظار” وهي وضعية مساوية لوضعية الغالية عندما 

تعمل دون وجود شعلة تسخني.

يف كل مرة يشتعل فيها املوقد يظهر عىل شاشة العرض واملراقبة الرمز )10( 
الذي يشري إىل وجود شعله مع إمكانية تحديد قوتها.

•  العمل بخاصية التحكم عن بعد الصديقة )CARV2( )اختيارية(. يف 
حالة توصيل خاصية التحكم عن بعد الصديقة CARV2 يظهر الرمز )

( عىل شاشة العرض واملراقبة، كام أن معايري ضبط الغالية ميكن 
 CARV2 التحكم فيها وضبطها عرب لوحة األوامر التشغيلية الخاصة ب

. يبقى عىل أي حال زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط )1( نشطاً عىل 
لوحة األوامر التشغيلية إضافة إىل زر االنضغاط الخاص بعملية اإلطفاء 

)2( )عىل وضعية “اإليقاف OFF”(، إضافة إىل شاشة العرض واملراقبة 
حيث تظهر عليها طبيعة الحالة التشغيلية للغالية.

لوحة  يف   ”OFF “اإليقاف  وضعية  عىل  الغالية  وضع  حالة  يف  انتبه: 

تبقى  كام   ”CON“ التشغيل يف  خطأ  إىل  يشري  رمز  سيظهر   CARV2

خاصية CARV2 شغالة عىل أية حال مع الحفاظ عىل تغذيتها بالتيار 

وبذلك ال يتم فقد الربامج التشغيلية املخزنة يف ذاكرة الجهاز.

(. هذه الوظيفة التشغيلية تعمل بشكل  • خاصية التشغيل الشميس )
أوتوماتييك عند وجود مسبار قياس عند مدخل املياه الصحية وإذا كان 

معيار “تأخري االشتعال الشميس” أكرب من 0 ثانية.

أثناء عملية السحب إذا كان املاء الخارج ساخن مبا يكفى فإن الغالية ال 
تشتعل ويظهر عىل شاشة العرض واملراقبة الرمز الخاص بعملية سحب 

( ويومض الرمز الخاص بخاصية التشغيل  املياه الساخنة الصحية )

.) الشمسية )

عندما تكون املياه التي تأىت من النظام الشميس درجة حرارتها أقل من 

درجة الحرارة املضبوطة عليها الغالية فإن الغالية تشتعل وعندها يبقى 

الرمز الخاص بالتشغيل الشميس مضاء بشكل ثابت دون وميض.

(. أثناء الضغط  ( CELERIS خاصية تشغيل املياه سيلرييس   •
خاصية  نشيط  يتم   ”)6( ـ   BOOST“ للزيادة  االنضغاط  زر  عىل 

تشغيل املياه CELERIS التي يُشار إليها عىل شاشة العرض واملراقبة 

بالرمز )20(. عند تشغيل هذه الخاصية يتم الحفاظ دامئاً عىل سخونة 

املياه املوجودة يف املجّمع الصغري بالشكل الذي يضمن معه توفري لحظي 

للمياه الساخنة الصحية.

مسبار  استخدام  حالة  يف    .) ( اختياري  خارجي  مبسبار  •  العمل 
خارجي اختياري، فإن درجة حرارة تدفق الغالية املستخدمة لتدفئة البيئة 

لدرجة  تبعاً  الخارجي  املسبار  هذا  طريق  عن  فيها  التحكم  يتم  املحيطة 

الحرارة الخارجية التي تم قياسها )فقرة 6.1(. ميكن تعديل درجة حرارة 

التدفق عن طريق اختيار كوع التوصيل الخاص بالتشغيل عرب زر االنضغاط 

)1( مع اختيار القيمة من “0” حتى “9” )شكل 5-1(. 
يف حالة وجود مسبار خارجي، يظهر عىل شاشة العرض واملراقبة الرمز )19( 
املتعلق بذلك. يف حالة التدفئة وعندما تكون درجة حرارة املاء املوجود يف 

الشبكة كافية لتسخني التريموسفونات )الدفايات(، فإن الغالية ميكن أن تعمل  

بتفعيلها فقط لعمل مضخة التدوير املوجودة بها.

زر  عىل  باستمرار  اضغط   .”STAND-BY “االستعداد  •  وضعية 
،( وعندها تبقى الغالية يف حالة  االنضغاط )3( حتى ظهور الرمز )

عدم العمل مع ضامن استمرار عمل خاصية الحامية ضد التجمد وخاصية 

عدم توقف أو انسداد مضخة التدوير والثالثة مخارج مع اإلشارة إىل وجود 

أي أعطاب أو خلل يف حالة وجودها.

مالحظة هامة: يف هذه األوضاع التشغيلية يجب اعتبار الغالية أنها ال تزال 

تحت الجهد.

منط اإليقاف “Off”. مبتابعة الضغط عىل الزر )3( ملدة 8 ثوان، تنطفئ 

الشاشةوالغالية مطفأة كليًا. يف هذه الوضعية، ليست مضمونة وظيفة السالمة. 

•  مالحظة هامة: يف هذه الحالة، وإن مل تكن الغالية مزودة بوظائفها، يجب 
اعتبارها تحت الجهد )مزودة بالتيار(. 

•  تشغيل الشاشة. أثناء استخدام لوحة أوامر التحكم تيضء الشاشة، وبعد 
عرض  ينخفض ضوء الشاشة لغاية  إجراء،  تنفيذ أي  ثانية من عدم   15
الرموز النشطة فقط، ميكن تعديل معايري اإلضاءة بواسطة P2 يف القامئة 

وخصخصة البطاقة اإللكرتونية. 

5.2. عالمات وجود أعطاب أو خلل يف التشغيل 
طبيعة اإلضاءة املوجودة عىل شاشة عرض الغالية يف حالة وجود أي خلل 

أكواد  العرض  شاشة  عىل  أيضا  تومض  كام  الضويئ”  هي “الوميض  وظيفي 

األخطاء املتعلقة بذلك واملبينة يف الجدول. 

الخلل املشار إليه 
الكود املعرض

)يومض(
01توقف سبّب عدم االشتعال 

توقف يف الرتموستات )األمان( مع زيادة كبرية 

02يف درجة الحرارة، خلل يف التحكم يف اللهب 

03خلل يف املروحة
04خلل عام يف لوحة الغالية

05خلل يف مسبار الدفع أو التدفق
06خلل يف مسبار ماء الرصف الساخن 

08عدد أقىص محاوالت إعادة الضبط
10نقص يف ضغط الشبكة

11خلل يف مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية 
15خطأ يف التهيئة

20شعلة لهب تطفلية
24خطأ يف لوحة أزرار التحكم

27نقص يف معدل التدوير 
فقدان االتصال ب CRD )وحدة التحكم 

الرقمية عن بُعد( 
31

37جهد تيار التغذية منخفض
38فقدان إشارة الشعلة

توقف نتيجة لعمليات فقد مستمر لعالمة 

الشعلة.
43

غلق صامم الغاز بعد مرور أقىص وقت فتح 

مسموح به
44

توقف سّبب عدم االشتعال. عند الحاجة إىل تدفئة البيئة املحيطة أو إلنتاج 

 10 خالل  املوقد  يشتعل  مل  إذا  أوتوماتيكياً.  الغالية  تشتعل  الساخن  املاء 

 .)01 )كود  اإلشعال”  عملية  “توقف  حالة  إىل  تنتقل  الغالية  فإن  ثواين 

الضغط  الرضوري  من  يصبح  اإلشعال”  عملية  “توقف  حالة  من  للتخلص 

وبعد  األول  اإلشعال  عند   .)1( الضبط  بإعادة  الخاص  االنضغاط  زر  عىل 

عدم عمل الجهاز لفرتة طويلة قد يصبح من الرضوري التدخل إللغاء حالة 

“توقف عملية اإلشعال”. إذا ما تكرر هذه الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 
من الرضوري استدعاء احد الفنيني املؤهلني )عىل سبيل املثال مركز خدمة 

 .)IMMERGAS العمالء والدعم الفني

توقف  يف الرتموستات مع زيادة كبرية يف درجة الحرارة. لو حدث خلل معني 

أثناء عمل الغالية تسبب يف ارتفاع كبري يف درجة الحرارة الداخلية، تتوقف 
الغالية عن العمل نتيجة للزيادة الكبرية يف درجة الحرارة فوق املعدل العادي 

)كود 02(. بعد القيام بعملية التربيد األولية، قم بإلغاء وضعية “توقف 
االنضغاط  زر  عىل  بالضغط  ذلك  و  الحرارة”  درجة  يف  كبرية  زيادة  سبّب 

الخاص بإعادة الضبط )1(. إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح 

من الرضوري استدعاء احد الفنيني املؤهلني )عىل سبيل املثال مركز خدمة 

 .)IMMERGAS العمالء والدعم الفني

خلل يف املروحة. يحدث هذا الخلل يف حالة وجود أي عائق يعوق عمل 

املروحة أو يعوق أو يسد عمل أنابيب الشفط والتخلص من عوادم عملية 

االحرتاق. يف حالة استعادة األوضاع الطبيعية التي تعمل فيها ومعها الغالية 

فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إىل إعادة ضبطها من جديد. إذا تكرر أو 

استمر حدوث هذا الخلل الوظيفي يف الغالية، يصبح من الرضوري طلب يد 

املساعدة من فني مختص مؤهل ) مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم 

.)IMMERGAS الفني

خلل عام يف لوحة الغالية. يحدث هذا الخلل يف حالة وجود عملية تعرف 

خاطئ ألحد عالمات املعالج الدقيق املوجود يف لوحة الغالية )كود 04(. إلزالة 

“خلل انسداد وتوقف عام للوحة الغالية” يجب الضغط عىل زر االنضغاط 
الخاص بالضبط )1(. إذا تكرر أو استمر حدوث هذا الخلل الوظيفي يف الغالية 

يصبح من الرضوري طلب يد املساعدة من فني مختص مؤهل ) مثل مركز 

.)IMMERGAS خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني

خلل يف مسبار الدفع. يف حالة إذا ما أظهرت اللوحة خلالً يف مسبار الضخ 

)كود 05( فإن الغالية ال تعمل؛ ويف حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات 
فإنه يصبح من الرضوري استدعاء احد الفنيني املؤهلني )عىل سبيل املثال 

 .)IMMERGAS مركز خدمة العمالء والدعم الفني

خلل  وجود  املركزية  الوحدة  أظهرت  ما  إذا  الساخن.  املاء  مسبار  يف  خلل 

ويف  ؛  ساخن  ماء  تنتج  ال  الغالية  فإن  الساخن )كود 06(  املاء  مسبار  يف 
حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الرضوري استدعاء 

احد الفنيني املؤهلني )عىل سبيل املثال مركز خدمة العمالء و الدعم الفني 

 .)IMMERGAS
عدد أقىص محاوالت إعادة الضبط. إلزالة هذا العطل حال وجوده، يجب 

الضغط عىل زر إعادة الضبط Reset ـ )1(. ميكن إعادة الضبط خمس 

مرات متتالية، بعد ذلك، تتوقف هذه العملية ملدة ساعة وتستعيد فرصة 

5 محاوالت كل ساعة. 

نقص يف ضغط الشبكة. ال يتم اكتشاف وجود ضغط ماء داخل دائرة التدفئة 

)كود 10( كايف لضامن تحقيق التشغيل الصحيح للغالية. تأكد من أن معدل 
ضغط الشبكة بني 1 ÷ 1,2 بار. 

خلل يف مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية. يحدث هذا الخلل يف حالة 

وجود انسداد أو غلق يف أنابيب الشفط وترصيف عوادم االحرتاق أو يف حالة 

توقف املروحة )كود 11(. يف حالة استعادة رشوط التشغيل الطبيعية فإن 

الغالية تبدأ يف العمل دون الحاجة إلعادة ضبطها. يف حالة إذا ما تكرر هذا 

الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الرضوري استدعاء احد الفنيني املؤهلني 

 .)IMMERGAS عىل سبيل املثال مركز خدمة العمالء و الدعم الفني(
التمديدات  يف  عطل  أو  خلل  البطاقة  اكتشفت  إذا  األزرار.  لوحة  يف  خطأ 

الكهربية، ال تشتغل الغالية. يف حالة استعادة الحالة العادية، تعمل الغالية 

من جديد بدون رضورة إعادة الضبط. إذا استمر الخلل، يصبح من الرضوري 

استدعاء احد الفنيني املؤهلني )عىل سبيل املثال مركز خدمة العمالء و الدعم 

 .)IMMERGAS الفني

أو  الكشف  دائرة  تشتت  حالة  يف  الخلل  هذا  يحدث  تطفلية.  لهب  شعلة 

يف حالة وجود خلل يف التحكم يف الشعلة )كود 20(؛ حاول إعادة ضبط 
الغالية ويف حالة إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الرضوري 

استدعاء احد الفنيني املؤهلني )عىل سبيل املثال مركز خدمة العمالء و الدعم 

 .)IMMERGAS الفني

خلل يف لوحة أزرار التحكم.  يحدث هذا الخلل يف حالة أن لوحة الغالية 

تشري إىل وجود خلل ما يف لوحة أزرار التحكم.  يف حالة استعادة األوضاع 

الطبيعية التي تعمل فيها ومعها الغالية، فإنها تستأنف عملها دون الحاجة 

إىل إعادة ضبطها من جديد. إذا تكرر أو استمر حدوث هذا الخلل الوظيفي 

يف الغالية، يصبح من الرضوري طلب يد املساعدة من فني مختص مؤهل 
.)IMMERGAS مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني (

نقص يف معدل تدوير املياه. تحدث يف حالة وجود تسخني زائد عن الالزم 

للغالية ناتج عن نقص يف معدل تدوير املياه داخل الدائرة األولية )كود 27(؛ 

ميكن أن يرجع ذلك إىل األسباب اآلتية:  

-  نقص يف معدل تدوير املياه داخل الشبكة؛ تأكد من عدم وجود عوامل 
تعرتض مسار رسيان دائرة التدفئة املغلقة ومن أن الشبكة خالية متاماً من 

وجود الهواء داخلها )خالية من الهواء(؛ 

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

إذا ما تكرر هذا الخلل لعدة مرات فإنه يصبح من الرضوري استدعاء احد 

الفني  الدعم  و  العمالء  خدمة  مركز  املثال  سبيل  )عىل  املؤهلني  الفنيني 

 .)IMMERGAS
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Максимальна кількість скидань Щоб скасувати 
наявні неполадки, необхідно натиснути кнопку 
«Reset» (5). Можна скидати неполадку до 5 разів 
включно, після чого функцію буде заблоковано 
щонаймен на годину, щоб уможливити спроби 
кожної години, максимально до 5 спроб.

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

Поломка реле тику димових газів. З’являється 
при помилці в електронній платі, яка некоректно 
дозволяє роботу вентилятора або у випадку 
поломки реле тиску димових газів (код 11). 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Помилка конфігурації. При визначенні платою 
неполадки або порушень в електропроводині котел 
не розпочне роботу. При відновленні нормальних 
умов роботи котел знову працюватиме без 
необхідності його перезапуску. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

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

Несправність пульту. Явище виникає у випадку, 
коли електронною платою визначено неполадку 
у клавіатурі. При відновленні нормальних умов 
роботи котел знову працюватиме без необхідності 
його перезапуску. Якщо явище виникає надто 
часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку 
надмірного нагрівання котла через недостатню 
циркуляцію води в первинному контурі (код 27); 
таке явище може бу ти викликане такими 
причинами:

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

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприкла д,  в 
Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. Спрацьовує 
через 1 хвилину після втрати зв’язку між котлом 
та пристроєм дистанційного керування (код 31). 
Щоб скасувати код помилки, відключіть напругу 
від котла та знову подайте її. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Низька напруга живлення. Явище виникає 
у випадку, коли напруга живлення нижче за 
межу, дозволену для коректної роботи котла. 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Зникнення сигналу полум’я. Явище виникає 
у випадку, коли котел коректно увімкнений, 
але несподівано зникає полум’я; виконується 
нова спроба розпаленні, і після відновлення 
нормальних умов роботи не потребується 
перезавантаження котла. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Блокування через постійне зникнення сигналу 
полум’я. Явище виникає, якщо 6 разів підряд за 
8,5 хвилин з’являється помилка «Утрата сигналу 
полум’я (38)». Щоб скасувати блокування, 
необхідно натиснути кнопку Reset (5). Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

Блокування через перевищення часу для 
відкриття газового клапану. Явище виникає, 
якщо газовий клапан залишається відкритим 
більше передбаченого часу для нормальної 
роботи, і котел при цьому не вмикається. Щоб 
скасувати блокування, необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

2.9 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть його 
в режим «off», вимкніть головний вимикач, який 
знаходиться поза котлом, і закрийте газовий 
кран на вході в агрегат. Не залишайте котел 
підключеним, якщо він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

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

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц цієї 
операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка автоматично вмикає пальник 
при зниженні температури понад 4°C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру: -5°C). З метою гарантування 
цілостності агрегат у і  систем опалення-
водопостачання на ділянках, де температура 
опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу 
та встановлення у котлі Комплекту проти 
замерзання Iммergas. 1.3). У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну домівку), 
ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення і 

ГВП котла. Якщо система опалення має часто 
спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.13 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

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

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення

Вид знизу
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Максимальна кількість скидань Щоб скасувати 
наявні неполадки, необхідно натиснути кнопку 
«Reset» (5). Можна скидати неполадку до 5 разів 
включно, після чого функцію буде заблоковано 
щонаймен на годину, щоб уможливити спроби 
кожної години, максимально до 5 спроб.

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

Поломка реле тику димових газів. З’являється 
при помилці в електронній платі, яка некоректно 
дозволяє роботу вентилятора або у випадку 
поломки реле тиску димових газів (код 11). 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Помилка конфігурації. При визначенні платою 
неполадки або порушень в електропроводині котел 
не розпочне роботу. При відновленні нормальних 
умов роботи котел знову працюватиме без 
необхідності його перезапуску. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

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

Несправність пульту. Явище виникає у випадку, 
коли електронною платою визначено неполадку 
у клавіатурі. При відновленні нормальних умов 
роботи котел знову працюватиме без необхідності 
його перезапуску. Якщо явище виникає надто 
часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку 
надмірного нагрівання котла через недостатню 
циркуляцію води в первинному контурі (код 27); 
таке явище може бу ти викликане такими 
причинами:

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

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприкла д,  в 
Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. Спрацьовує 
через 1 хвилину після втрати зв’язку між котлом 
та пристроєм дистанційного керування (код 31). 
Щоб скасувати код помилки, відключіть напругу 
від котла та знову подайте її. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Низька напруга живлення. Явище виникає 
у випадку, коли напруга живлення нижче за 
межу, дозволену для коректної роботи котла. 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Зникнення сигналу полум’я. Явище виникає 
у випадку, коли котел коректно увімкнений, 
але несподівано зникає полум’я; виконується 
нова спроба розпаленні, і після відновлення 
нормальних умов роботи не потребується 
перезавантаження котла. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Блокування через постійне зникнення сигналу 
полум’я. Явище виникає, якщо 6 разів підряд за 
8,5 хвилин з’являється помилка «Утрата сигналу 
полум’я (38)». Щоб скасувати блокування, 
необхідно натиснути кнопку Reset (5). Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

Блокування через перевищення часу для 
відкриття газового клапану. Явище виникає, 
якщо газовий клапан залишається відкритим 
більше передбаченого часу для нормальної 
роботи, і котел при цьому не вмикається. Щоб 
скасувати блокування, необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

2.9 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть його 
в режим «off», вимкніть головний вимикач, який 
знаходиться поза котлом, і закрийте газовий 
кран на вході в агрегат. Не залишайте котел 
підключеним, якщо він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

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

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц цієї 
операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка автоматично вмикає пальник 
при зниженні температури понад 4°C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру: -5°C). З метою гарантування 
цілостності агрегат у і  систем опалення-
водопостачання на ділянках, де температура 
опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу 
та встановлення у котлі Комплекту проти 
замерзання Iммergas. 1.3). У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну домівку), 
ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення і 

ГВП котла. Якщо система опалення має часто 
спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.13 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

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

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення
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Максимальна кількість скидань Щоб скасувати 
наявні неполадки, необхідно натиснути кнопку 
«Reset» (5). Можна скидати неполадку до 5 разів 
включно, після чого функцію буде заблоковано 
щонаймен на годину, щоб уможливити спроби 
кожної години, максимально до 5 спроб.

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

Поломка реле тику димових газів. З’являється 
при помилці в електронній платі, яка некоректно 
дозволяє роботу вентилятора або у випадку 
поломки реле тиску димових газів (код 11). 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Помилка конфігурації. При визначенні платою 
неполадки або порушень в електропроводині котел 
не розпочне роботу. При відновленні нормальних 
умов роботи котел знову працюватиме без 
необхідності його перезапуску. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

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

Несправність пульту. Явище виникає у випадку, 
коли електронною платою визначено неполадку 
у клавіатурі. При відновленні нормальних умов 
роботи котел знову працюватиме без необхідності 
його перезапуску. Якщо явище виникає надто 
часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку 
надмірного нагрівання котла через недостатню 
циркуляцію води в первинному контурі (код 27); 
таке явище може бу ти викликане такими 
причинами:

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

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприкла д,  в 
Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. Спрацьовує 
через 1 хвилину після втрати зв’язку між котлом 
та пристроєм дистанційного керування (код 31). 
Щоб скасувати код помилки, відключіть напругу 
від котла та знову подайте її. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Низька напруга живлення. Явище виникає 
у випадку, коли напруга живлення нижче за 
межу, дозволену для коректної роботи котла. 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Зникнення сигналу полум’я. Явище виникає 
у випадку, коли котел коректно увімкнений, 
але несподівано зникає полум’я; виконується 
нова спроба розпаленні, і після відновлення 
нормальних умов роботи не потребується 
перезавантаження котла. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Блокування через постійне зникнення сигналу 
полум’я. Явище виникає, якщо 6 разів підряд за 
8,5 хвилин з’являється помилка «Утрата сигналу 
полум’я (38)». Щоб скасувати блокування, 
необхідно натиснути кнопку Reset (5). Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

Блокування через перевищення часу для 
відкриття газового клапану. Явище виникає, 
якщо газовий клапан залишається відкритим 
більше передбаченого часу для нормальної 
роботи, і котел при цьому не вмикається. Щоб 
скасувати блокування, необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

2.9 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть його 
в режим «off», вимкніть головний вимикач, який 
знаходиться поза котлом, і закрийте газовий 
кран на вході в агрегат. Не залишайте котел 
підключеним, якщо він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

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

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц цієї 
операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка автоматично вмикає пальник 
при зниженні температури понад 4°C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру: -5°C). З метою гарантування 
цілостності агрегат у і  систем опалення-
водопостачання на ділянках, де температура 
опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу 
та встановлення у котлі Комплекту проти 
замерзання Iммergas. 1.3). У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну домівку), 
ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення і 

ГВП котла. Якщо система опалення має часто 
спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.13 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

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

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення
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Максимальна кількість скидань Щоб скасувати 
наявні неполадки, необхідно натиснути кнопку 
«Reset» (5). Можна скидати неполадку до 5 разів 
включно, після чого функцію буде заблоковано 
щонаймен на годину, щоб уможливити спроби 
кожної години, максимально до 5 спроб.

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

Поломка реле тику димових газів. З’являється 
при помилці в електронній платі, яка некоректно 
дозволяє роботу вентилятора або у випадку 
поломки реле тиску димових газів (код 11). 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Помилка конфігурації. При визначенні платою 
неполадки або порушень в електропроводині котел 
не розпочне роботу. При відновленні нормальних 
умов роботи котел знову працюватиме без 
необхідності його перезапуску. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

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

Несправність пульту. Явище виникає у випадку, 
коли електронною платою визначено неполадку 
у клавіатурі. При відновленні нормальних умов 
роботи котел знову працюватиме без необхідності 
його перезапуску. Якщо явище виникає надто 
часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку 
надмірного нагрівання котла через недостатню 
циркуляцію води в первинному контурі (код 27); 
таке явище може бу ти викликане такими 
причинами:

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

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприкла д,  в 
Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. Спрацьовує 
через 1 хвилину після втрати зв’язку між котлом 
та пристроєм дистанційного керування (код 31). 
Щоб скасувати код помилки, відключіть напругу 
від котла та знову подайте її. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Низька напруга живлення. Явище виникає 
у випадку, коли напруга живлення нижче за 
межу, дозволену для коректної роботи котла. 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Зникнення сигналу полум’я. Явище виникає 
у випадку, коли котел коректно увімкнений, 
але несподівано зникає полум’я; виконується 
нова спроба розпаленні, і після відновлення 
нормальних умов роботи не потребується 
перезавантаження котла. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Блокування через постійне зникнення сигналу 
полум’я. Явище виникає, якщо 6 разів підряд за 
8,5 хвилин з’являється помилка «Утрата сигналу 
полум’я (38)». Щоб скасувати блокування, 
необхідно натиснути кнопку Reset (5). Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

Блокування через перевищення часу для 
відкриття газового клапану. Явище виникає, 
якщо газовий клапан залишається відкритим 
більше передбаченого часу для нормальної 
роботи, і котел при цьому не вмикається. Щоб 
скасувати блокування, необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

2.9 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть його 
в режим «off», вимкніть головний вимикач, який 
знаходиться поза котлом, і закрийте газовий 
кран на вході в агрегат. Не залишайте котел 
підключеним, якщо він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

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

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц цієї 
операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка автоматично вмикає пальник 
при зниженні температури понад 4°C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру: -5°C). З метою гарантування 
цілостності агрегат у і  систем опалення-
водопостачання на ділянках, де температура 
опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу 
та встановлення у котлі Комплекту проти 
замерзання Iммergas. 1.3). У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну домівку), 
ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення і 

ГВП котла. Якщо система опалення має часто 
спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.13 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

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

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення
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Максимальна кількість скидань Щоб скасувати 
наявні неполадки, необхідно натиснути кнопку 
«Reset» (5). Можна скидати неполадку до 5 разів 
включно, після чого функцію буде заблоковано 
щонаймен на годину, щоб уможливити спроби 
кожної години, максимально до 5 спроб.

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

Поломка реле тику димових газів. З’являється 
при помилці в електронній платі, яка некоректно 
дозволяє роботу вентилятора або у випадку 
поломки реле тиску димових газів (код 11). 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Помилка конфігурації. При визначенні платою 
неполадки або порушень в електропроводині котел 
не розпочне роботу. При відновленні нормальних 
умов роботи котел знову працюватиме без 
необхідності його перезапуску. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

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

Несправність пульту. Явище виникає у випадку, 
коли електронною платою визначено неполадку 
у клавіатурі. При відновленні нормальних умов 
роботи котел знову працюватиме без необхідності 
його перезапуску. Якщо явище виникає надто 
часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку 
надмірного нагрівання котла через недостатню 
циркуляцію води в первинному контурі (код 27); 
таке явище може бу ти викликане такими 
причинами:

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

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприкла д,  в 
Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. Спрацьовує 
через 1 хвилину після втрати зв’язку між котлом 
та пристроєм дистанційного керування (код 31). 
Щоб скасувати код помилки, відключіть напругу 
від котла та знову подайте її. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Низька напруга живлення. Явище виникає 
у випадку, коли напруга живлення нижче за 
межу, дозволену для коректної роботи котла. 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Зникнення сигналу полум’я. Явище виникає 
у випадку, коли котел коректно увімкнений, 
але несподівано зникає полум’я; виконується 
нова спроба розпаленні, і після відновлення 
нормальних умов роботи не потребується 
перезавантаження котла. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Блокування через постійне зникнення сигналу 
полум’я. Явище виникає, якщо 6 разів підряд за 
8,5 хвилин з’являється помилка «Утрата сигналу 
полум’я (38)». Щоб скасувати блокування, 
необхідно натиснути кнопку Reset (5). Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

Блокування через перевищення часу для 
відкриття газового клапану. Явище виникає, 
якщо газовий клапан залишається відкритим 
більше передбаченого часу для нормальної 
роботи, і котел при цьому не вмикається. Щоб 
скасувати блокування, необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

2.9 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть його 
в режим «off», вимкніть головний вимикач, який 
знаходиться поза котлом, і закрийте газовий 
кран на вході в агрегат. Не залишайте котел 
підключеним, якщо він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

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

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц цієї 
операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка автоматично вмикає пальник 
при зниженні температури понад 4°C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру: -5°C). З метою гарантування 
цілостності агрегат у і  систем опалення-
водопостачання на ділянках, де температура 
опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу 
та встановлення у котлі Комплекту проти 
замерзання Iммergas. 1.3). У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну домівку), 
ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення і 

ГВП котла. Якщо система опалення має часто 
спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.13 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

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

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення
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Максимальна кількість скидань Щоб скасувати 
наявні неполадки, необхідно натиснути кнопку 
«Reset» (5). Можна скидати неполадку до 5 разів 
включно, після чого функцію буде заблоковано 
щонаймен на годину, щоб уможливити спроби 
кожної години, максимально до 5 спроб.

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

Поломка реле тику димових газів. З’являється 
при помилці в електронній платі, яка некоректно 
дозволяє роботу вентилятора або у випадку 
поломки реле тиску димових газів (код 11). 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Помилка конфігурації. При визначенні платою 
неполадки або порушень в електропроводині котел 
не розпочне роботу. При відновленні нормальних 
умов роботи котел знову працюватиме без 
необхідності його перезапуску. Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

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

Несправність пульту. Явище виникає у випадку, 
коли електронною платою визначено неполадку 
у клавіатурі. При відновленні нормальних умов 
роботи котел знову працюватиме без необхідності 
його перезапуску. Якщо явище виникає надто 
часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Недостатня циркуляція. Виникає у випадку 
надмірного нагрівання котла через недостатню 
циркуляцію води в первинному контурі (код 27); 
таке явище може бу ти викликане такими 
причинами:

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

- заблоковано роботу циркуляційного насосу; 
необхідно зняти блокування насосу.

Якщо явище виникає надто часто, зверніться 
за допомогою до фахівця (наприкла д,  в 
Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Утрата зв’язку з пристроєм ДК. Спрацьовує 
через 1 хвилину після втрати зв’язку між котлом 
та пристроєм дистанційного керування (код 31). 
Щоб скасувати код помилки, відключіть напругу 
від котла та знову подайте її. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Низька напруга живлення. Явище виникає 
у випадку, коли напруга живлення нижче за 
межу, дозволену для коректної роботи котла. 
При відновленні нормальних умов роботи 
котел знову працюватиме без необхідності його 
перезапуску. Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

Зникнення сигналу полум’я. Явище виникає 
у випадку, коли котел коректно увімкнений, 
але несподівано зникає полум’я; виконується 
нова спроба розпаленні, і після відновлення 
нормальних умов роботи не потребується 
перезавантаження котла. Якщо явище виникає 
надто часто, зверніться за допомогою до фахівця 
(наприклад, в Уповноважений Сервісний Центр 
Iммergas).

Блокування через постійне зникнення сигналу 
полум’я. Явище виникає, якщо 6 разів підряд за 
8,5 хвилин з’являється помилка «Утрата сигналу 
полум’я (38)». Щоб скасувати блокування, 
необхідно натиснути кнопку Reset (5). Якщо явище 
виникає надто часто, зверніться за допомогою до 
фахівця (наприклад, в Уповноважений Сервісний 
Центр Iммergas).

Блокування через перевищення часу для 
відкриття газового клапану. Явище виникає, 
якщо газовий клапан залишається відкритим 
більше передбаченого часу для нормальної 
роботи, і котел при цьому не вмикається. Щоб 
скасувати блокування, необхідно натиснути 
кнопку Reset (5). Якщо явище виникає надто часто, 
зверніться за допомогою до фахівця (наприклад, 
в Уповноважений Сервісний Центр Iммergas).

2.9 ВИМКНЕННЯ КОТЛА.
Для загального вимкнення котла переведіть його 
в режим «off», вимкніть головний вимикач, який 
знаходиться поза котлом, і закрийте газовий 
кран на вході в агрегат. Не залишайте котел 
підключеним, якщо він не використовується 
протягом тривалого часу.

2.10 ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМІ 
ОПАЛЕННЯ.

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

Примітка: Не збудьте закрити кран післяц цієї 
операції.
Якщо тиск підвищується до 3 бар, може 
спрацювати запобіжний клапан.
В цьому випадку слід звернутися за допомогою 
до фахівця.

Якщо часто виникають втрати тиску, зверніться за 
допомогою до фахівця, оскільки обов’язково слід 
усунути втрати води в системі.

2.11 СПОРОЖНЕННЯ СИСТЕМИ 
ОПАЛЕННЯ.

Для зливу води з котла служить спеціальний кран 
спорожнення (Мал. 2-2).
При цьому кран для заповнення має бути 
закритим.

2.12 ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ.
Котел стандартно оснащений функцією проти 
замерзання, яка автоматично вмикає пальник 
при зниженні температури понад 4°C (при 
стандартному захисті передбачено мінімальну 
температуру: -5°C). З метою гарантування 
цілостності агрегат у і  систем опалення-
водопостачання на ділянках, де температура 
опускається нижче нуля, радимо захистити 
систему опалення шляхом додавання антифризу 
та встановлення у котлі Комплекту проти 
замерзання Iммergas. 1.3). У випадку тривалого 
простою (якщо йдеться не про основну домівку), 
ми також радимо:
- вимкнути електричне живлення;
- повністю спорожнити контури опалення і 

ГВП котла. Якщо система опалення має часто 
спорожнюватися, необхідно заповняти її 
пом’якшеною водою, щоб видалити жорсткість, 
яка може викликати вапнякові відкладення.

2.13 ОЧИЩЕННЯ ОБШИВКИ.
Для очищення обшивки слід використовувати 
зволожені ганчірки та нейтральне мило. Не 
застосовувати абразивні або порошкові миючі 
засоби.

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

Умовні позначення:
 1 - Кран для Заповнення
 2 - Кран для Спорожнення

Вид знизу
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Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu

Alt görüntü.

tetkik edin.

Duman presostatında arıza. Vantilatörünün 
hatalı şekilde çalışmasına izin veren elektronik 
kart üzerinde hata durumunda veya duman 
presostatı durumunda tespit edilir (kod 11). 
Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile 
kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. 
Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Konfigurasyon hatası. Eğer kart, elektrik 
kablolarında bir tutarsızlık veya anormallik tespit 
ederse kombi çalışmaz. Normal koşulların eski 
hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye 
gerek kalmadan tekrar çalışır. Bu durumun 
tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisine).

Parazit alev. Alev kontrol veyahut da tesisat 
algılamasının arızalı çalışmasından ötürü 
oluşması halinde (kod 20) kombi devreye gir-
mez; kombiyi resetlemeye çalışınız, çalışmaması 
halinde yetkili bir teknik servise müracaat ediniz 
(örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Tuş takımı anormalliği. Elektronik kartın tuş 
takımında bir arıza belirlemesi halinde ortaya 
çıkar. Normal koşulların eski hallerine getiril-
meleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır. Bu durumun tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Yetersiz dolaşım. Ana devrede yetersiz su devr-i 
daimi olmasından ötürü oluşan aşırı ısınma ha-
linde oluşur (kod 27); sebepleri aşağıdakilerden 
biri olabilir:

- tesisatta yetersiz sirkülasyon; kapalı ısıtma de-
vresi üzerinde bir engel olmadığını ve tesisatın 
havasının tamamen alındığını tetkik edin (hava 
boşaltımı);

- sirkülatör bloke oldu; sirkülatör engelinin 
giderilmesi gerekir.

Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Uzaktan Kumanda ile iletişim kaybı. Kombi 
ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin ke-
silmesiden 1 dakika sonra oluşur (kod 31). Hata 
kodunu resetlemek için, kombinin elektriğini 
kesiniz ve yeniden elektrik veriniz. Bu duru-
mun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 

Yetkili Teknik Servisine).

Düşük güç kaynağı gerilimi. Güç kaynağı 
gerilimi, kombinin doğru çalışması için ön 
görülen sınırların altına indiğinde görülür. 
Normal koşulların sağlanması ile kombi reset-
lenme zorunluluğu ihtiyacı olmaksızın tekrar 
çalışır. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması 
halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz 
(örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisine).

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 durumunda 
reset edilmesine gerek duyulmaz. Bu duru-
mun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Sürekli alev sinyali kaybı için engel. Eğer 
8,5 dakikalık bir “Alev sinyali kaybı (38)” hatası 
süresi içinde 6 kez deneme yapılırsa görülür. 
Engeli kaldırmak için Reset (5) düğmesine 
basılması gerekmektedir. Bu durumun sıklıkla 
tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisine).

Gaz valfı açılma azami kısmi süresi için en-
gel. Gaz valfının kombinin açılmadan normal 
işleyişi için öngörülen süre boyunca açık kalması 
halinde görülür. Engeli kaldırmak için Reset (5) 
düğmesine basılması gerekmektedir. Bu duru-
mun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

2.6 KOMBININ KAPATILMASI.
Kombinin tamamen kapatılması için “off ” mo-
duna getirin kombinin dışındaki çokkutuplu 
düğmeyi kapatın ve cihazın girişinde bulunan 
gaz musluğunu kapatın. Kombi cihazının uzun 
süreli olarak kullanılmaması durumunda yersiz 
olarak devrede bırakılmaması tavsiye olunur.

2.7 ISITMA TESISATI BASINCININ 
SAĞLANMASI.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak kon-
trol ediniz. Kombi manometre ibresinin 1 ile 1.2 
barar asında bir 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 (şekil 2-2).

Not: operasyon sonunda dolum musluğunu 
kapatınız.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere 
varıyorsa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda mesleki açıdan uzman bir teknisye-
ne baş vurunuz.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik per-
sonele müracaat edilmelidir.

2.8 TESISATIN BOŞALTILMASI.
Boşaltma operasyonunu tamamlamak için uygun 
boşaltma musluğunu kullanın (Şek. 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum 
musluğunun kapalı olduğundan emin olun.

2.9 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi, ısı 4°C’nin altına düştüğünde brülörü 
otomatik olarak açan buzlanma önleyici bir 
işlev ile donatılmıştır (asgari -5°C’ne kadar seri 
koruma). Özellikle de ısının sıfır derecenin 
altına düştüğü yörelerde gerek kombi cihazının 
ve gerekse ısıtma tesisatının korunması amacıyla 
kalorifer tesisatının antifriz ile korunması ve 
Immergas Buzlanma Önleyici Set montajı tavsiye 
olunur (Parag. 1.3). Cihazın uzun süreli devredışı 
kalması halinde (ikinci ev) ayrıca şunları tavsiye 
ederiz:
- elektrik girişini kesiniz;
- kombinin kullanma suyu ve ısıtma devrelerini 

tamamen boşaltınız. Sıklıkla boşaltılan bir tesi-
satta dolum işleminin işlenmiş suyla yapılması 
gerekmektedir, çünkü oluşabilecek kireçlenme 
ve tortulaşmalarla ancak bu suretle mücadele 
edilebilir.

2.10 DIŞ KAPLAMANIN TEMIZLIĞI.
Kombi cihazının kapağının temizlenmesi 
amacıyla ıslak bez ve nötr sabun kullanınız. 
Aşındırıcı ve yahut da toz deterjan kullanmayınız.

2.11 KESINKES DEVREDIŞI BIRAKMA.
Kombi cihazının nihai olarak tamamen devredışı 
bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 
elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm 
işlemlerin uzman teknik personel tarafından 
yapılmasını sağlayınız.
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Leyenda:
 1 - Grifo de llenado
 2 - Grifo de vaciado

Vista inferior.

antihielo sanitario y por lo tanto hay que llamar a 
un técnico habilitado (por ejemplo al Servicio de 
asistencia técnica Immergas).

Nº máximo de reset. Para eliminar una posible 
anomalía, es necesario presionar el pulsador de 
“Reset” (5). La anomalía se puede restablecer al 
menos 5 veces consecutivas, luego de las cuales, 
se inhibe la función al menos durante una hora, y 
con cada hora se acumula un nuevo intento hasta 
un máximo de 5.

Presión de la instalación insuficiente. La presión 
detectada del agua en el circuito de calefacción (có-
digo 10) no es suficiente para garantizar el funcio-
namiento correcto de la caldera. Compruebe que 
la presión de la instalación esté entre 1 y 1,2 bar.

Anomalía presostato de humos. Tiene lugar en 
el caso de error en la tarjeta electrónica que da el 
permiso cuando el ventilador arranca de manera 
errónea o bien en el caso de avería en el preso-
stato de humos (código 11). Si se restablecen las 
condiciones normales la caldera arranca de nuevo 
sin necesidad de reset. Si la anomalía continúa es 
necesario llamar a un técnico habilitado (por ejem-
plo al Servicio de asistencia técnica Immergas).

Error de configuración. La caldera no arranca si la 
tarjeta detecta una anomalía o una incongruencia 
en los cables eléctricos. Si se restablecen las con-
diciones normales la caldera arranca de nuevo 
sin necesidad de reset. Si la anomalía continúa es 
necesario llamar a un técnico habilitado (por ejem-
plo al Servicio de asistencia técnica Immergas).

Llama parásita. Tiene lugar en caso de dispersión 
del circuito de detección o anomalía en el control 
de llama (código 20); intente restablecer la caldera. 
Si la anomalía persiste será necesario llamar a un 
técnico autorizado (por ejemplo el Servicio de 
Asistencia Técnica Immergas).

Anomalía en el teclado. Tiene lugar si la tarjeta 
electrónica detecta una anomalía en el teclado. Si 
se restablecen las condiciones normales la caldera 
arranca de nuevo sin necesidad de reset. Si la ano-
malía continúa es necesario llamar a un técnico 
habilitado (por ejemplo al Servicio de asistencia 
técnica Immergas).

Circulación insuficiente. SPor sobrecalentamien-
to de la caldera debido a insuficiente circulación 
de agua en el circuito primario (código 27); las 
causas posibles son::

- Poca circulación en la instalación; compruebe 
que no exista una llave de paso cerrada en el 
circuito de calefacción y que la instalación esté 
completamente libre de aire (purgada).

- Circulador bloqueado; hay que desbloquear el 
circulador.

Si esta anomalía tiene lugar frecuentemente llame 
a un técnico habilitado (por ejemplo al Servicio de 
asistencia técnica Immergas).

Pérdida de comunicación con el Mando Remoto. 
Tiene lugar 1 minuto después de la interrupción de 
la comunicación entre la caldera y el mando remo-
to (código 31). Para restablecer el código de error, 
quite y vuelva a suministrar tensión a la caldera. Si 
esta anomalía tiene lugar frecuentemente diríjase a 
un técnico habilitado (por ejemplo al Servicio de 
asistencia técnica Immergas).

Baja tensión de alimentación. Tiene lugar si la 
tensión de alimentación es inferior a los límites 
permitidos para el funcionamiento correcto 
de la caldera. Si se restablecen las condiciones 
normales, la caldera arranca de nuevo sin ne-
cesidad de reset. Si esta anomalía tiene lugar 
frecuentemente diríjase a un técnico habilitado 
(por ejemplo al Servicio de asistencia técnica 
Immergas).

Pérdida señal de llama. Tiene lugar si la caldera 
está encendida correctamente y se apaga ine-
speradamente la llama del quemador; se lleva a 
cabo un nuevo intento de encendido y en caso 
de restablecimiento de las condiciones norma-
les, la caldera no necesita ser reiniciada. Si esta 
anomalía tiene lugar frecuentemente diríjase a 
un técnico habilitado (por ejemplo al Servicio 
de asistencia técnica Immergas).

Bloqueo por pérdidas de señal de llama con-
tinua. Tiene lugar si durante 8,5 minutos de 
tiempo se presenta 6 veces consecutivas el error 
“Pérdidas señal de llama (38)”. Para eliminar 
el bloqueo, es necesario presionar el pulsador 
de Reset (5). Si esta anomalía tiene lugar fre-
cuentemente diríjase a un técnico habilitado 
(por ejemplo al Servicio de asistencia técnica 
Immergas).

Bloqueo por máximo tiempo de apertura de 
la válvula de gas. Tiene lugar si la válvula de gas 
permanece abierta durante un tiempo superior al 
previsto para su funcionamiento normal sin que 
la caldera se encienda. Para eliminar el bloqueo, 
es necesario presionar el pulsador de Reset (5). Si 
esta anomalía tiene lugar frecuentemente diríjase 
a un técnico habilitado (por ejemplo al Servicio 
de asistencia técnica Immergas).

2.6 APAGADO DE LA CALDERA.
Para apagar totalmente la caldera póngala en modo 
“off ” desconecte el interruptor omnipolar externo 
a la caldera y cierre la llave de paso del gas situada 
antes del equipo. No deje la caldera inútilmente 
encendida si no la va a utilizar durante un período 
prolongado.

2.7 RESTABLECIMIENTO DE LA PRESIÓN DE 
LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.

Controle periódicamente la presión del agua de la 
instalación. La aguja del manómetro de la caldera 
debe indicar un valor entre 1 y 1,2 bar.
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).

Nota: 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.

Si los descensos de presión son frecuentes, solicite 
la intervención de personal profesionalmente 
cualificado, pues se deberá eliminar la probable 
pérdida en la instalación.

2.8 VACIADO DE LA INSTALACIÓN.
Para realizar la operación de vaciado de la caldera, 
abra el grifo de vaciado (Fig.2-2).
Antes de realizar esta operación compruebe que 
el grifo de llenado esté cerrado
.
2.9 PROTECCIÓN ANTIHIELO.
La caldera de serie dispone de una función an-
tihielo que enciende automáticamente el quema-
dor cuando la temperatura se coloca por debajo 
de los 4 °C (protección de serie hasta -5 °C de 
temperatura mín.). No obstante, para garantizar 
el buen estado del aparato y de la instalación, 
en las zonas donde la temperatura baje de cero 
grados, recomendamos proteger la instalación 
de calefacción con anticongelante e instalar el Kit 
Antihielo Immergas (Apdo. 1.3). Pero en caso 
de inactividad prolongada (segunda vivienda) 
recomendamos también:
- Quitar la alimentación eléctrica.
- Vaciar completamente el circuito de calefacción 

y el circuito sanitario de la caldera. En instala-
ciones que se deben vaciar frecuentemente es 
indispensable realizar el llenado con agua tratada 
de manera adecuada para eliminar la dureza que 
puede provocar incrustaciones calcáreas.

2.10 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO.
Para limpiar el revestimiento de la caldera, use 
paños húmedos y jabón neutro. No use detergentes 
abrasivos o en polvo.

2.11 DESACTIVACIÓN DEFINITIVA.
La desactivación definitiva de la caldera la debe 
realizar personal profesionalmente cualificado, 
asegurándose además de que se desconecten las 
conexiones eléctricas, hidráulica y del combustible.
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Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

Вид снизу.

«Reset» (Сброс) (5). Данную неисправность можно 
сбросить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции не предоставляется возможным, в течении не 
менее одного часа, после чего бойлер осуществляет 1 
попытку каждый час, максимальное число попыток – 5.

Недостаточное давление установки. Не происходит 
достаточного измерения давления воды в системе 
отопления, (код 10) для гарантирования правильной 
работы бойлера. Проверить, что давление установки, 
находиться в диапазоне 1÷1,2 бар.

Неполадка на реле давления дыма. Отображается при 
ошибке на электронной плате, дающей разрешение 
на запуск вентилятора неправильным образом или 
в случае неполадки реле давления дыма (код 11). 
При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Ошибка конфигурации. Если электронный блок 
фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом каблировании, бойлер не запускается. 
При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Помехи пламени. Возникает в случае потерь на 
данном контуре или при неполадках контроля 
пламени (код 20); попробовать включить и выключить 
бойлер, если неполадка не устраняется, вызвать 
квалифицированного техника (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность кнопочного пульта. Отображается 
в том случае, если электронный блок фиксирует 
неисправнос ть на кнопочном пульте.  При 
возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Недостаточная циркуляция. Это происходит в 
случае перегрева бойлера, вызванного недостаточной 
циркуляцией воды в первичном контуре (код  27); 
причины этого могут быть следующие:

- недостаточная циркуляция воды в системе; 
убедитесь, что отопительная система не перекрыта 
каким-нибудь вентилем и что в ней нет воздушных 
пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходимо 
принять меры по его разблокировке.

Если подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлением. 
Возникает после 1 минуты потери связи между 
бойлером и дистанционным управлением (код 31). Для 
того чтобы сбросить код ошибки, отключить и вновь 
подать напряжение к бойлеру. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Низкое напряжение питания. Отображается в том 
случае, если напряжение питания ниже установленного 
предела. При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Потеря сигнала пламени. Происходит в том 
случае, если после того как произошло успешное 
зажигание пламени горелки бойлера, происходит его 
непредвиденное погашение; происходит повторная 
попытка зажигания и в том случае если восстановлены 
нормальные условия бойлера, нет необходимости 
в переустановке. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Блокирование при потери постоянного сигнала 
пламени. Возникает, если 6 раз подряд за 8,5 минут 
появляется ошибка «Потеря сигнала пламени (38)». Для 
снятия блокировки необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) (5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокирование по максимальному времени открытия 
газового клапана. Отображается если газовый 
клапан остаётся открытым на время, превышающее 
предусмотренное значение для его нормальной 
работы, при этом бойлер не включается. Для снятия 
блокировки необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) 
(5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Для полного выключения бойлера, установить его в 
режим «выкл», отключить внешний однополюсный 
выключатель бойлера и закрыть газовый кран, 
установленный перед агрегатом. Если бойлер не 
используется в течение длительного времени, не 
оставляйте его включенным. 

2.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды в системе. 
Стрелка манометра на бойлере должна показывать 
значение от 1 до 1,2 бар. 
Если давление ниже 1 бар (при холодной системе), 
необходимо восстановить давление с помощью крана 

наполнения, расположенного в нижней части бойлера 
(см. Рисунок 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в конце 
операции.
Если давление доходит до величины около 3 бар 
появляется риск срабатывания предохранительного 
клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения давления, 
следует обратиться за помощью к квалифицированному 
специалисту; между тем следует устранить возможные 
утечки.

2.8 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте сливной кран 
(Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убедитесь в 
том, что закрыт кран заливки воды.

2.9 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер серии оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие горелку 
в том случае, когда температура опускается ниже 
4°C (защита до мин. температуры -5°C). В целях 
гарантии целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается ниже 
нуля, рекомендуем защитить установку отопления 
противоморозной добавкой и установкой на бойлер 
комплекта против замерзания Immergas (Параг. 1.3). 
Если предполагается отключить бойлер на длительный 
период (второй дом), рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления и с 

контура ГВС бойлера. В отопительные системы, из 
которых приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой обработке 
с целью ее умягчения, потому что слишком жесткая 
вода может привести к отложениям водяного камня. 

2.10 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера использовать 
влажную материю и нейтральное моющее средство. 
Не использовать абразивные и порошковые моющие 
средства.

2.11 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном 
отключении бойлера, отключение должно быть 
произведено квалифицированным персоналом, 
убедиться при этом, что аппарат отключён от газовой 
магистрали, водопровода и сети электропитания.
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Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

Вид снизу.

«Reset» (Сброс) (5). Данную неисправность можно 
сбросить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции не предоставляется возможным, в течении не 
менее одного часа, после чего бойлер осуществляет 1 
попытку каждый час, максимальное число попыток – 5.

Недостаточное давление установки. Не происходит 
достаточного измерения давления воды в системе 
отопления, (код 10) для гарантирования правильной 
работы бойлера. Проверить, что давление установки, 
находиться в диапазоне 1÷1,2 бар.

Неполадка на реле давления дыма. Отображается при 
ошибке на электронной плате, дающей разрешение 
на запуск вентилятора неправильным образом или 
в случае неполадки реле давления дыма (код 11). 
При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Ошибка конфигурации. Если электронный блок 
фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом каблировании, бойлер не запускается. 
При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Помехи пламени. Возникает в случае потерь на 
данном контуре или при неполадках контроля 
пламени (код 20); попробовать включить и выключить 
бойлер, если неполадка не устраняется, вызвать 
квалифицированного техника (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность кнопочного пульта. Отображается 
в том случае, если электронный блок фиксирует 
неисправнос ть на кнопочном пульте.  При 
возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Недостаточная циркуляция. Это происходит в 
случае перегрева бойлера, вызванного недостаточной 
циркуляцией воды в первичном контуре (код  27); 
причины этого могут быть следующие:

- недостаточная циркуляция воды в системе; 
убедитесь, что отопительная система не перекрыта 
каким-нибудь вентилем и что в ней нет воздушных 
пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходимо 
принять меры по его разблокировке.

Если подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлением. 
Возникает после 1 минуты потери связи между 
бойлером и дистанционным управлением (код 31). Для 
того чтобы сбросить код ошибки, отключить и вновь 
подать напряжение к бойлеру. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Низкое напряжение питания. Отображается в том 
случае, если напряжение питания ниже установленного 
предела. При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Потеря сигнала пламени. Происходит в том 
случае, если после того как произошло успешное 
зажигание пламени горелки бойлера, происходит его 
непредвиденное погашение; происходит повторная 
попытка зажигания и в том случае если восстановлены 
нормальные условия бойлера, нет необходимости 
в переустановке. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Блокирование при потери постоянного сигнала 
пламени. Возникает, если 6 раз подряд за 8,5 минут 
появляется ошибка «Потеря сигнала пламени (38)». Для 
снятия блокировки необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) (5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокирование по максимальному времени открытия 
газового клапана. Отображается если газовый 
клапан остаётся открытым на время, превышающее 
предусмотренное значение для его нормальной 
работы, при этом бойлер не включается. Для снятия 
блокировки необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) 
(5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Для полного выключения бойлера, установить его в 
режим «выкл», отключить внешний однополюсный 
выключатель бойлера и закрыть газовый кран, 
установленный перед агрегатом. Если бойлер не 
используется в течение длительного времени, не 
оставляйте его включенным. 

2.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды в системе. 
Стрелка манометра на бойлере должна показывать 
значение от 1 до 1,2 бар. 
Если давление ниже 1 бар (при холодной системе), 
необходимо восстановить давление с помощью крана 

наполнения, расположенного в нижней части бойлера 
(см. Рисунок 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в конце 
операции.
Если давление доходит до величины около 3 бар 
появляется риск срабатывания предохранительного 
клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения давления, 
следует обратиться за помощью к квалифицированному 
специалисту; между тем следует устранить возможные 
утечки.

2.8 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте сливной кран 
(Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убедитесь в 
том, что закрыт кран заливки воды.

2.9 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер серии оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие горелку 
в том случае, когда температура опускается ниже 
4°C (защита до мин. температуры -5°C). В целях 
гарантии целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается ниже 
нуля, рекомендуем защитить установку отопления 
противоморозной добавкой и установкой на бойлер 
комплекта против замерзания Immergas (Параг. 1.3). 
Если предполагается отключить бойлер на длительный 
период (второй дом), рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления и с 

контура ГВС бойлера. В отопительные системы, из 
которых приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой обработке 
с целью ее умягчения, потому что слишком жесткая 
вода может привести к отложениям водяного камня. 

2.10 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера использовать 
влажную материю и нейтральное моющее средство. 
Не использовать абразивные и порошковые моющие 
средства.

2.11 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном 
отключении бойлера, отключение должно быть 
произведено квалифицированным персоналом, 
убедиться при этом, что аппарат отключён от газовой 
магистрали, водопровода и сети электропитания.
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Условные обозначения:
 1 - Наполнительный кран
 2 - Кран для слива воды

Вид снизу.

«Reset» (Сброс) (5). Данную неисправность можно 
сбросить до 5 раз подряд, после чего, доступ к данной 
функции не предоставляется возможным, в течении не 
менее одного часа, после чего бойлер осуществляет 1 
попытку каждый час, максимальное число попыток – 5.

Недостаточное давление установки. Не происходит 
достаточного измерения давления воды в системе 
отопления, (код 10) для гарантирования правильной 
работы бойлера. Проверить, что давление установки, 
находиться в диапазоне 1÷1,2 бар.

Неполадка на реле давления дыма. Отображается при 
ошибке на электронной плате, дающей разрешение 
на запуск вентилятора неправильным образом или 
в случае неполадки реле давления дыма (код 11). 
При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Ошибка конфигурации. Если электронный блок 
фиксирует неисправность или бессвязность на 
электрическом каблировании, бойлер не запускается. 
При возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Помехи пламени. Возникает в случае потерь на 
данном контуре или при неполадках контроля 
пламени (код 20); попробовать включить и выключить 
бойлер, если неполадка не устраняется, вызвать 
квалифицированного техника (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Неисправность кнопочного пульта. Отображается 
в том случае, если электронный блок фиксирует 
неисправнос ть на кнопочном пульте.  При 
возобновлении нормальных условий, бойлер 
переходит на нормальную работу без необходимости 
переустановке. Если неполадка не устраняется; в этом 
случае следует обращаться к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas). 

Недостаточная циркуляция. Это происходит в 
случае перегрева бойлера, вызванного недостаточной 
циркуляцией воды в первичном контуре (код  27); 
причины этого могут быть следующие:

- недостаточная циркуляция воды в системе; 
убедитесь, что отопительная система не перекрыта 
каким-нибудь вентилем и что в ней нет воздушных 
пробок (воздух стравлен);

- заблокирован циркуляционный насос; необходимо 
принять меры по его разблокировке.

Если подобное явление часто повторяется, обратитесь 
к квалифицированному специалисту (например, из 
Сервисной службы фирмы Immergas).

Потеря связи с Дистанционным Управлением. 
Возникает после 1 минуты потери связи между 
бойлером и дистанционным управлением (код 31). Для 
того чтобы сбросить код ошибки, отключить и вновь 
подать напряжение к бойлеру. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Низкое напряжение питания. Отображается в том 
случае, если напряжение питания ниже установленного 
предела. При возобновлении нормальных условий, 
бойлер переходит на нормальную работу без 
необходимости переустановке. Если подобное явление 
часто повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Потеря сигнала пламени. Происходит в том 
случае, если после того как произошло успешное 
зажигание пламени горелки бойлера, происходит его 
непредвиденное погашение; происходит повторная 
попытка зажигания и в том случае если восстановлены 
нормальные условия бойлера, нет необходимости 
в переустановке. Если подобное явление часто 
повторяется, обратитесь к квалифицированному 
специалисту (например, из Сервисной службы фирмы 
Immergas).

Блокирование при потери постоянного сигнала 
пламени. Возникает, если 6 раз подряд за 8,5 минут 
появляется ошибка «Потеря сигнала пламени (38)». Для 
снятия блокировки необходимо нажать кнопку Reset 
(Сброс) (5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

Блокирование по максимальному времени открытия 
газового клапана. Отображается если газовый 
клапан остаётся открытым на время, превышающее 
предусмотренное значение для его нормальной 
работы, при этом бойлер не включается. Для снятия 
блокировки необходимо нажать кнопку Reset (Сброс) 
(5). Если подобное явление часто повторяется, 
обратитесь к квалифицированному специалисту 
(например, из Сервисной службы фирмы Immergas).

2.6 ВЫКЛЮЧЕНИЕ БОЙЛЕРА.
Для полного выключения бойлера, установить его в 
режим «выкл», отключить внешний однополюсный 
выключатель бойлера и закрыть газовый кран, 
установленный перед агрегатом. Если бойлер не 
используется в течение длительного времени, не 
оставляйте его включенным. 

2.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.

Периодически контролируйте давление воды в системе. 
Стрелка манометра на бойлере должна показывать 
значение от 1 до 1,2 бар. 
Если давление ниже 1 бар (при холодной системе), 
необходимо восстановить давление с помощью крана 

наполнения, расположенного в нижней части бойлера 
(см. Рисунок 2-2).

Примечание: закрыть кран наполнения в конце 
операции.
Если давление доходит до величины около 3 бар 
появляется риск срабатывания предохранительного 
клапана.
В этом случае следует обратиться за помощью к 
квалифицированному специалисту.

Если наблюдаются частые случаи падения давления, 
следует обратиться за помощью к квалифицированному 
специалисту; между тем следует устранить возможные 
утечки.

2.8 ЗАПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ.
Для слива воды из бойлера используйте сливной кран 
(Илл. 2-2).
Перед тем, как выполнить эту операцию, убедитесь в 
том, что закрыт кран заливки воды.

2.9 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.
Бойлер серии оборудован системой защиты от 
замерзания, которая приводит в действие горелку 
в том случае, когда температура опускается ниже 
4°C (защита до мин. температуры -5°C). В целях 
гарантии целостности прибора и системы отопления 
и ГВС в зонах, где температура опускается ниже 
нуля, рекомендуем защитить установку отопления 
противоморозной добавкой и установкой на бойлер 
комплекта против замерзания Immergas (Параг. 1.3). 
Если предполагается отключить бойлер на длительный 
период (второй дом), рекомендуется также:
- отключить электропитание;
- полностью слить воду с контура отопления и с 

контура ГВС бойлера. В отопительные системы, из 
которых приходится часто сливать воду, необходимо 
заливать воду, подвергшуюся необходимой обработке 
с целью ее умягчения, потому что слишком жесткая 
вода может привести к отложениям водяного камня. 

2.10 ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ.
Для очистки внешней оболочки бойлера использовать 
влажную материю и нейтральное моющее средство. 
Не использовать абразивные и порошковые моющие 
средства.

2.11 ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.
В случае принятия решения об окончательном 
отключении бойлера, отключение должно быть 
произведено квалифицированным персоналом, 
убедиться при этом, что аппарат отключён от газовой 
магистрали, водопровода и сети электропитания.
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מופיעה  זו  תקלה  הבקרה.  לוח  בלחצן  תקלה 
הבקרה.  לוח  בלחצן  תקלה  מזהה  כשהמעגל 
לאחר תיקון הבעיה, הדוד מופעל מחדש ולא צריך 
לטכנאי  פנה  נמשכת,  התקלה  אם  אותו.  לאפס 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

אין מספיק סירקולציה. תקלה זו מופיעה אם הדוד 
במעגל  המים  בסירקולציית  בעיה  בגלל  מתחמם 

הראשי )קוד 27(; התקלה יכולה לקרות בגלל:

כיבוי  התקני  שאין  בדוק   - נמוכה  -  סירקולציה 
אוויר  ושאין  המרכזי  החימום  במעגל  סגורים 

במערכת )מנוקזת(;
החסימה  את  שחרר  חסומה;  -  המשאבה 

מהמשאבה.
אם התופעה מתרחשת לעתים קרובות, פנה לטכנאי 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

זה  איתות  אבדה.  הרחוק  השלט  עם  התקשורת 
בין  התקשורת  אובדן  לאחר   )1( אחת  דקה  מופיע 
)קוד 31(. כדי לאפס את קוד  הדוד לשלט הרחוק 
אם  לדוד.  המתח  את  מחדש  וחבר  נתק  התקלה, 
לטכנאי  פנה  קרובות,  לעתים  מתרחשת  התופעה 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

מתח חשמלי נמוך. תקלה זו מופיעה כאשר מתח 
החשמל נמוך יותר מהרף המותר לתפקוד תקין של 
הדוד. לאחר תיקון הבעיה, הדוד מופעל מחדש ולא 
לעתים  מתרחשת  התופעה  אם  אותו.  לאפס  צריך 
קרובות, פנה לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, 

.)Immergas לשירות הטכני של

זו מופיעה כאשר הדוד  תקלה  אות הלהבה אבד. 
נכבית באופן  נדלק באופן תקין אך להבת המבער 
את  מחדש  להדליק  תנסה  המערכת  צפוי;  בלתי 
צריך לאפס את  ואם הבעיה מתוקנת, לא  הלהבה 
הדוד. אם התופעה מתרחשת לעתים קרובות, פנה 
לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, לשירות הטכני 

.)Immergas של

זו  תקלה  הלהבה.  אות  מאבדן  כתוצאה  חסימה 
מופיעה  אבד”  הלהבה  “אות  התקלה  אם  מופיעה 
כדי   .)38 )קוד  דקות   8.5 תוך  ברציפות  פעמים   6
האיפוס  לחצן  על  ללחוץ  יש  החסימה,  את  לבטל 
פנה  קרובות,  לעתים  )5(. אם התופעה מתרחשת 
לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, לשירות הטכני 

.)Immergas של

חסימה כתוצאה מחריגה ממשך הזמן המקסימלי 
אם  מופיעה  זו  תקלה  האדים.  שסתום  לפתיחת 
הזמן  ממשך  יותר  פתוח  נשאר  האדים  שסתום 
המותר לתפקוד תקין, בלי שהדוד דולק. כדי לבטל 
את החסימה, יש ללחוץ על לחצן האיפוס )5(. אם 
לטכנאי  פנה  קרובות,  לעתים  מתרחשת  התופעה 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

2.6  כיבוי הדוד
כדי לכבות את הדוד לחלוטין, לחץ על הלחצן “כיבוי”, 
נתק את המתג האומניפולרי מחוץ לדוד וסגור את 
ברז הגז שמעל המכשיר. אל תשאיר את הדוד פועל 

ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים.

2.7  שחזור הלחץ במערכת החימום
בדוק את לחץ המים במערכת מפעם לפעם. מד לחץ 

הדוד אמור להראות לחץ בטווח שבין 1 ל-1.2 בר.
אם הלחץ נמוך מ-1 בר )כאשר המערכת קרה( שחזר 
את הלחץ התקין דרך הברז שנמצא בחלקו התחתון 

של הדוד )איור 2-2(.

שים לב: סגור את הברז בסיום הפעולה.
ששסתום  ייתכן  בר,  כ-3  לכדי  מגיע  הלחץ  אם 

הבטיחות יפעל.
במקרה כזה, פנה לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע.

אם הלחץ יורד לעתים קרובות, פנה לטכנאי מוסמך 
האפשרית  הדליפה  את  לתקן  כדי  סיוע  לקבלת 

במערכת.

2.8  ניקוז המערכת
הניקוז  בשסתום  השתמש  הדוד,  את  לנקז  כדי 

המיוחד )איור 2-2(.
לפני הניקוז ודא ששסתום המילוי סגור.

2.9  הגנה מפני קפיאה
שנדלקת  קפיאה  מפני  הגנה  פונקציית  כולל  הדוד 
 4°C-אוטומטית כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל
 .)-5°C הגנה רגילה מפני טמפרטורה מינימלית של(
על מנת לשמור על תקינות המכשיר ומערכת חימום 
המים הביתיים באזורים שבהם הטמפרטורה יורדת 
החימום  מערכת  על  להגן  מומלץ  לאפס,  מתחת 
והתקנת  קפיאה  למניעת  נוזל  באמצעות  המרכזי 
Immergas עם הדוד  הערכה למניעת קפיאה של 
ממושכת  פעילות  חוסר  של  במקרה   .)1.3 )סעיף 

)המקרה השני(, מומלץ גם:
-  לנתק את אספקת החשמל הראשית;

-  לנקז את מערכת החימום המרכזי ואת מערכת 
מנוקזת  המערכת  אם  הביתיים.  המים  חימום 
במים  אותה  למלא  הקפד  קרובות,  לעתים 
במים  שימוש  למנוע  כדי  מתאימים  מטוהרים 

קשים והצטברות אבנית.

2.10  ניקוי המעטפת
כדי  נייטרלי  ניקוי  וחומר  לחות  במטליות  השתמש 
לנקות את מעטפת הדוד. אין להשתמש בחומרים 

חזקים או באבקות ניקוי.

2.11  הוצאה משימוש
רוצה להשבית את הדוד לצמיתות, פנה  אם אתה 
לטכנאי מוסמך כדי לוודא שכל קווי אספקת החשמל, 

הגז והמים סגורים ומנותקים.

מקרא:
-  שסתום מילוי  1  
-  שסתום ניקוז  2  
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Maksimalan broj poništavanja. Da bi se 
eliminisala eventualna greška morate pritisnuti 
dugme za poništavanje "Reset" (5). Moguće je 
poništiti odnosno resetovati grešku maksimum 
5 puta u nizu posle čega je funkcija blokirana 
narednih sat vremena. Nakon toga se na svakih 
sat vremena dobija po jedan pokušaj, do najviše 
5 pokušaja.

Nedovoljan pritisak uređaja. Nema dovoljnog 
pritiska vode u unutrašnjosti kruga za grejanje 
(šifra 10) da bi se garantovao pravilan rad kotla. 
Uverite se da je pritisak uređaja između 1÷1,2 
bara.

Kvar merača pritiska dima. Do ovog kvara 
dolazi u slučaju greške na elektronskoj kartici 
koja daje saglasnot za uključivanje ventilatora na 
pogrešan način ili u slučaju kvara na presostatu 
dimnih gasova (šifra 11) U slučaju vraćanja na 
normalne vrednosti , kotao se ponovo pokreće 
bez potrebe da se resetuje. Ako se anomalija 
ni tako ne reši, morate pozvati osposobljenog 
tehničara (na primer Tehnički Servis preduzeća 
Immergas).

Pogrešna konfiguracija.  Ako el.kartica 
otkrije grešku ili nedoslednost na električnim 
instalacijama, kotao se neće uključiti. U slučaju 
vraćanja na normalne vrednosti , kotao se 
ponovo pokreće bez potrebe da se resetuje. Ako 
se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Parazitni plamen. Do toga dolazi u slučaju 
disperzije iz kruga za otkrivanje ili anomalije 
kontrole plamena (šifra 20); probajte obaviti reset 
kotla , ako se anomalija ni tako ne reši, morate 
pozvati osposobljenog tehničara (na primer 
Tehnički Servis preduzeća Immergas).

Greška na tastaturi. Do ove greške dolazi 
kada el.kartica otkrije grešku na tastaturi. U 
slučaju vraćanja na normalne vrednosti , kotao 
se ponovo pokreće bez potrebe da se resetuje. 
Ako se anomalija ni tako ne reši, morate pozvati 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Nedovoljna cirkulacija. Do toga dolazi u slučaju 
prezagrevanja kotla zbog nedovoljne cirkulacije 
vode u primarnom krugu (šifra 27); uzroci 
mogu da budu:

- slaba cirkulacija uređaja; uverite se da nije 
došlo do začepljenja na krugu za grejanje i da 
je uređaj bez vazduha (odzračen);

- pumpa je blokirana; obavite deblokadu pumpe.
Ako se tako nešto bude često dešavalo, pozovite 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Nema komunikaciije sa Digitalnim Daljinskim 
Upravljačem. Do toga dolazi 1 minut posle 
gubitka komunikacije između kotla i digitalnog 
daljinskog upravljača (šifra 31). Da bi se poništila 
šifra greške; uključite i isključite kotao sa 
napajanja. Ako se tako nešto bude često dešavalo, 
pozovite osposobljenog tehničara (na primer 
Tehnički Servis preduzeća Immergas).

Niski napon napajanja. Do ove greške dolazi 
kada je napon napajanja niži od dozvoljene 
granice za ispravan rad kotla. U slučaju vraćanja 
na normalne uslove rada, kotao se ponovo 
pokreće bez potrebe za njegovim resetovanjem. 
Ako se tako nešto bude često dešavalo, pozovite 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Gubitak signala plamena. Do ove greške 
dolazi kada je kotao pravilno uključen ali se 
plamen gorionika iznenada ugasio. Dolazi do 
novog pokušaja uključivanja i ako se uspostave 
normalni uslovi rada kotao se ne mora resetovati. 
Ako se tako nešto bude često dešavalo, pozovite 
osposobljenog tehničara (na primer Tehnički 
Servis preduzeća Immergas).

Blokada zbog gubitka signala stalnog plamena. 
Do ovoga dolazi ako se u roku od 8,5 minuta 6 
puta uzastopno pojavi greška "Gubitak signala 
plamena (38)". Da bi se eliminisala ova blokada 
morate pritisnuti dugme za poništavanje (Reset) 
(5). Ako se tako nešto bude često dešavalo, 
pozovite osposobljenog tehničara (na primer 
Tehnički Servis preduzeća Immergas).

Blokada zbog isteka maksimalnog parcijalnog 
vremena otvaranja gasnog ventila. Do ove 
greške dolazi kada gasni ventil ostane otvoren 
duže nego što je to predviđeno pri normalnom 
radu, a da se kotao pri tom nije uključio. Da bi se 
eliminisala ova blokada morate pritisnuti dugme 
za poništavanje (Reset) (5). Ako se tako nešto 
bude često dešavalo, pozovite osposobljenog 
tehničara (na primer Tehnički Servis preduzeća 
Immergas).

2.6 GAŠENJE KOTLA.
Za kompletno gašenje kotla prvo morate da ga 
stavite u režim "off ", zatim morate da isključite 
višepolarni spoljašnji prekidač i zatvorite ventil 
gasa pre ulaska u kotao. Ne ostavljajte nepotrebno 
uključenim kotao kada se neće koristiti u dužem 
periodu.

2.7 VRAĆANJE U PRETHODNO STANJE 
PRITISKA UREĐAJA ZA GREJANJE

Periodično kontrolišite pritisak vode u uređaju. 
Kazaljka na manometru kotla mora pokazivati 
vrednost između 1 i 1,2 bara.
Ako je pritisak niži od 1 bara ( kada je uređaj 

hladan) morate se pobrinuti za vraćanje u 
prethodno stanje uz pomoć slavine za punjenje 
koja se nalazi u donjem delu kotla (Sl. 2-2).

NAPOMENA: zatvorite slavinu za punjenje 
nakon operacije.
Ako pritisak dođe do vrednosti od 3 bara postoji 
rizik od intervencije bezbednosnog ventila.
U tom slučaju zatražite intervenciju profesionalno 
kvalifikovanog osoblja.

Ako bude često dolazilo do pada pritiska,zatražite 
intervenciju profesionalno kvalifikovanog 
osoblja na način da eliminiše eventualno 
propuštanje iz uređaja.

2.8 PRAŽNJENJE UREĐAJA.
Da bi se obavila operacija pražnjenja kotla, 
otvorite prikladnu slavinu za pražnjenje (Sl. 2-2).
Pre nego što obavite ovu operaciju, uverite se da 
je slavina za punjenje zatvorena.

2.9 ZAŠTITA OD SMRZAVANJA.
Kotao je serijski opremljen funkcijom protiv 
smrzavanja koja uključuje gorionik kada se 
temperatura spusti ispod 4°C (serijska zaštita 
sve do min. temperature od -5°C). Da bi se 
garantovala celovitost aparata i termosanitarnog 
sistema u zonama u kojima se temperatura spušta 
ispod nule, savetujemo vam da zaštitite uređaj 
antrifriz sredstvom i da na kotao instalirate 
Komplet protiv smrzavanja preduzeća Immergas 
(poglavlje 1.3). U slučaju duže neaktivnosti 
(vikendica), pored ostalog savetujemo da:
- isključite napajanje strujom;
- potpuno ispraznite grejni sistem i sistem za 

sanitarnu vodu kotla. Ako se uređaj često 
ispražnjava, morate obavezno obaviti punjenje 
vodom koja se prikladno tretira da bi se 
eliminisala tvrdoća radi koje dolazi do stvaranja 
kamenca.

2.10 ČIŠĆENJE KUĆIŠTA.
Za čišćenje kućišta kotla koristite vlažne krpe 
i neutralni sapun. Ne koristite deterdžente koji 
grebu ili one u prahu.

2.11 DEFINITIVNO ISKLJUČENJE.
U slučaju da odlučite obaviti definitivnu 
deaktivaciju kotla, neka to obavi profesionalno 
kvalifikovano osoblje u odnosu na takve 
operacije, ono se sem toga mora uveriti da se 
uređaj više ne napaja strujom, vodom i gorivom.

Objašnjenja:
 1 - Slavina za punjenje
 2 - Slavina za pražnjenje

Pogled odozdo.
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საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ზონდის 
გაუმართაობა. თუ დაფა აღმოაჩენს გაუმართაობას 
საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის NTC ზონდში, 
ბოილერი შეგატყობინებთ გაუმართაობას. 
ა მ  შემთ ხვევა ში  ბოილერი ა გ რძელებს 
საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის მიწოდებას, 
მაგრამ არა ოპტიმალური ფუნქციონირებით. 
უფრო მეტიც, საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
ანტიშემომყინავი ფუნქცია არ ამოქმდდება

გ ა დ ა ტ ვ ი რ თ ვ ე ბ ი ს  მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  N ° . 
"გაუმართაობის" მოსახსნელად საჭიროა 
დააჭიროთ (5) პარამეტრების აღდგენის ღილაკს. 
გაუმართაობა შეიძლება მიმდევრობით 5–
ჯერ განიბლოკოს, რის შემდეგაც ფუნქცია 
მიუწვდომელი იქნება სულ მცირე ერთი საათით. 
ყოველ საათში მოგეცემათ ერთი მცდელობის 
უფლება, მაქსიმუმ 5 მცდელობისთვის.

სისტემის არასაკმარისი წნევა. თერმულ 
სისტემაში არ არის დადგენილი წყლის წნევა 
(კოდი 10), რომელიც საჭიროა და საკმარისია 
ბოილერის სწორი ფუნქციონირებისთვის. 
შეამოწმეთ, რომ სისტემის წნევა 1÷1.2 ბარია.

ნამწვავის წნევის გადამრთველის შეცდომა. 
ხდება ელექტრონული დაფის შეცდომისას, 
როდესაც გამწოვის ჩართვის ნებართვა გაიცემა 
არასწორად, ან თუ ნამწვავი გაზის წნევის 
გადამრთველი გაუმართავია (კოდი 11). 
ნორმალური პირობების აღდგენის შემდეგ 
ბოილერი გადაიტვირთება პარამეტრების 
აღდგენის საჭიროების გარეშე. თუ გაუმართაობა 
არ აღმოიფხვრება, დახმარებისთვის მიმართეთ 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრს).

კონფიგურაციის შეცდომა. თუ დაფა შეამჩნევს 
გაუმართაობას ან არაკონგრუენტულობას 
ელექტრულ გაყვანილობაში, ბოილერი არ 
ამუშავდება. ნორმალური პირობების აღდგენის 
შემდეგ ბოილერი გადაიტვირთება პარამეტრების 
აღდგენის საჭიროების გარეშე. თუ გაუმართაობა 
არ აღმოიფხვრება, დახმარებისთვის მიმართეთ 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრს).

ალის დაბრკოლება. ხდება დეტექციის ციკლში 
გაჟონვის არსებობის შემთხვევაში ან ალის 
მართვის ბლოკში წარმოქმნილი შეცდომის გამო. 
(კოდი 20), სცადეთ ბოილერის პარამეტრების 
აღდგენა .  თუ ეს  მოვლენა  განმეორდა, 
დახმარებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ 
ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის გაყიდვების 
შემდგომი ტექნიკური დახმარების ცენტრს).

ღილაკებიანი პულტის გაუმართაობა. ხდება 
როდესაც ელექტრონული დაფა შეამჩნევს 
გაუმართაობას ღილაკებიან სამართავ დაფაზე. 
ნორმალური პირობების აღდგენის შემდეგ 
ბოილერი გადაიტვირთება პარამეტრების 
აღდგენის საჭიროების გარეშე. თუ გაუმართაობა 
არ აღმოიფხვრება, დახმარებისთვის მიმართეთ 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრს).

არასაკმარისი ცირკულაცია. ხდება ბოილერის 
გადახურების შემთხვევაში, რაც გამოწვეულია 
წყლის არასაკმარისი ცირკულაციით ძირითად 
ციკლში (კოდი 27); შესაძლო მიზეზები:

- დაბალი ცირკულაცია; შეამოწმეთ, რომ 
გათბობის ციკლთან ახლოს არ არსებობს 
ჩამკეტი მოწყობილობები და რომ სისტემა 
დაცლილია ჰაერისგან (დეაერირებული);

- საცირკულაციო დგუში დაბლოკილია; 
გაათავისუფლეთ საცირკულაციო დგუში.

თუ ეს მოვლენა ხშირად ხდება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

დისტანციურ სამართავთან კომუნიკაციის 
დაკარგვა. ხდება ბოილერსა და დისტანციურ 
სამართავს შორის კომუნიკაციის დაკარგვიდან 
1 წუთის შემდეგ (კოდი 31). შეცდომის კოდის 
გასაუქმებლად, გამორთეთ და ხელახლა ჩართეთ 
ბოილერის ძაბვა. თუ ეს მოვლენა ხშირად ხდება, 
დახმარებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ 
ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის გაყიდვების 
შემდგომი ტექნიკური დახმარების ცენტრს).

მოწოდებული კვების დაბალი ძაბვა. ხდება, 
როდესაც მოწოდებული ძაბვა გამართული 
ფუნქციონირებისთვის საჭირო დასაშვებ 
ლიმიტზე ნაკლებია. ნორმალური პირობების 
აღდგენის შემდეგ ბოილერი გადაიტვირთება 
პარამეტრების აღდგენის საჭიროების გარეშე. 
თუ ეს მოვლენა ხშირად ხდება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

ალის სიგნალის დაკარგვა. ხდება, როდესაც 
ბოილერი ანთებულია გამართულად და 
სანთურაში მოულოდნელად ქრება ალი; 
მოხდება ანთების განმეორებული მცდელობა და 
თუ ნორმალური პირობები აღდგება, ბოილერის 
გადატვირთვა საჭირო არაა. თუ ეს მოვლენა 
ხშირად ხდება, დახმარებისთვის მიმართეთ 
კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., Immergas-ის 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრს).

დაბლოკვა  ალის უწყვეტი სიგნალის 
დაკარგვის გამო ხდება  როდესაც "ალის 
სიგნალის დაკარგვის" შეცდომა განმეორდება 
6–ჯერ მიმდევრობით 8,5 წუთის განმავლობაში 
(38)”. "დაბლოკვის" მოსახსნელად საჭიროა 
დააჭიროთ (5) პარამეტრების აღდგენის ღილაკს. 
თუ ეს მოვლენა ხშირად ხდება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

ღია  გაზის სარქველის მაქსიმალური 
დ რ ო ი თ  დ ა ბ ლ ო კ ვ ა .  ხ დ ე ბ ა  რ ო დ ე ს ა ც 
გაზის სარქველი რჩება გახსნილი იმაზე 
დიდხანს, რაც მოსალოდნელია ნორმალური 
ფუნქციონირებისას, ბოილერის ჩართვის გარეშე. 
დაბლოკვის მოსახსნელად საჭიროა დააჭიროთ 
(5) პარამეტრების აღდგენის ღილაკს. თუ ეს 
მოვლენა ხშირად ხდება, დახმარებისთვის 
მიმართეთ კვალიფიციურ ტექნიკოსს (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრს).

2.6 ბოილერის გამორთვა
ბოილერის სრულად გამოსართავად დააჭირეთ 
ღილაკს "გამორთვა", გამოაერთეთ ერთზოლიანი 
ბოილერის გარე ჩამრთველი და დაკეტეთ 
მოწყობილობის წინ დაყენებული გაზის 
ონკანი. ნუ დატოვებთ ბოილერს ჩართულს, თუ 
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ აპირებთ 
მის გამოყენებას.

2.7 ცენტრალური გათბობის სისტემის 
წნევის აღდგენა.

პერიოდულად შეამოწმეთ სისტემის წყლის 
წნევა. ბოილერის წნევის მაჩვენებელი უნდა 
აჩვენებდეს 1-დან 1,2-მდე ბარელ წნევას.
თუ წნევა 1 ბარელზე ნაკლებია (ცივი წრედი) 
აღადგინეთ ნორმალური წნევა ბოილერის ქვედა 
ნაწილში არსებული ონკანით (ნახ. 2–2).

შენიშვნა :  დაკეტეთ ონკანი ოპერაციის 
დასრულების შემდეგ.
თუ წნევა დაახლოებით 3 ბარელია, შესაძლოა, 
გააქტიურებულია დამცავი სარქველი.
ამ შემთხვევაში დაუკავშირდით პროფესიონალ 
ტექნიკოსს.

თუ წნევა ხშირად ვარდება, დაუკავშირდით 
კვალიფიციურ პერსონალს, რათა თავიდან 
აიცილოთ სისტემიდან გაჟონვის რისკი.

2.8 სისტემის გაცლა.
ბოილერიდან წყლის გამოსაშვებად გამოიყენეთ 
სპეციალური სადრენაჟო ვენტილი (ნახ. 2–2)
წყლის გამოშვების წინ დარწმუნდით, რომ 
შევსების სარქველი დაკეტილია.

2.9 გაყინვისგან დაცვა.
ბოილერს აქვს ანტიშემომყინავი ფუნქცია, 
რომელიც ჩაირთვება ავტომატურად, როდესაც 
ტემპერატურა დავარდება 4°C–ზე დაბლა 
(სტანდარტული დაცვა მინიმალურ –5°C 
ტემპერატურამდე). რათა უზრუნველყოფილი 
იქნეს სისტემის ერთიანობა და საყოფაცხოვრებო 
წყლის გაცხელების სისტემის მთლიანობა 
ზონებში, სადაც ტემპერატურა ნულზე დაბლა 
ვარდება, გირჩევთ, დაიცვათ გათბობის სისტემა 
ანტიშემომყინავი სითხით და დაამონტაჟოთ 
Immergas-ის ანტიშემომყნავის კომპლექტი 
ბოილერში (პარ. 1.3) ხანგრძლივი უმოქმედობის 
შემთხვევაში (მეორე შემთხვევა) აგრეთვე 
გირჩევთ:
- გათიშოთ ელექტროკვება;
- სრულად გაცალოთ ცენტრალური გათბობის 

ხაზები და ბოილერის საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყლის ხაზები. ხშირად დრენაჟირებად 
სისტემებში ისინი უნდა შეივსოს მხოლოდ 
სათანადო წესით დამუშავებული წყლით, რათა 
თავიდან იქნეს აცილებული კირის ნალექები.

2.10 კორპუსის გაწმენდა.
გაწმინდეთ ბოილერის კორპუსი სველი ტილოთი 
და ნეიტრალური საწმენდი საშუალებებით. ნუ 
გამოიყენებთ აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებს 
ან ფხვნილებს.

2.11 საბოლოო გამორთვა.
ბოილერის სამუდამოდ გათიშვის შემთხვევაში, 
დაუკავშირდით სპეციალისტებს აუცილებელი 
პ რ ო ც ე დ უ რ ე ბ ი ს  შ ე ს ა ს რ უ ლ ე ბ ლ ა დ  დ ა 
ელექტრული, წყლის და აირის მომმარაგებელი 
ხაზების გასათიშად.

განმარტება:
 1 - შევსების სარქველი
 2 - სადრენაჟო სარქველი

ხედი ქვემოდან.
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Légende:
 1 - Robinet de remplissage
 2 - Robinet de vidange

Vue inférieure.

anomalie sur la sonde NTC sanitaire, la chaudière 
signale l’anomalie. Dans ce cas la chaudière conti-
nue à produire de l’eau chaude sanitaire mais avec 
des prestations non optimales. De plus dans cette 
situation la fonction antigel sanitaire est inhibée 
et il est donc nécessaire de contacter un technicien 
qualifié (par exemple le Service d’Assistance Tech-
nique Immergas).

N° maximum de reset. Pour éliminer une éventuelle 
anomalie, il est nécessaire d’appuyer sur le bouton 
«Reset» (5). Il est possible de rétablir l’anomalie 5 
fois de suite, après ceci la fonction est inhibée pour 
au moins une heure et on gagne une tentative chaque 
heure avec un maximum de 5 tentatives.

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

Panne pressostat fumées. Ceci a lieu en cas d’erreur 
sur la carte électronique qui donne la permission au 
démarrage du ventilateur de façon erronée ou bien 
en cas de dommage au pressostat fumées (code 11). 
En cas de rétablissement des conditions normales, la 
chaudière repart sans la nécessité d’être réinitialisée. 
Si l’anomalie persiste il faut contacter un technicien 
qualifié (par exemple le Service d’Assistance Tech-
nique Immergas).

Erreur configuration. Si la carte détecte une anoma-
lie ou une incohérence sur le câblage électrique, la 
chaudière ne démarre pas. En cas de rétablissement 
des conditions normales, la chaudière repart sans la 
nécessité d’être réinitialisée. Si l’anomalie persiste il 
faut contacter un technicien qualifié (par exemple le 
Service d’Assistance Technique Immergas).

Flamme parasite. Ceci a lieu en cas de dispersion 
du circuit de détection ou d’anomalie dans le 
contrôle flamme (code 20); essayer de réinitialiser 
la chaudière. Si l’anomalie persiste, il est nécessaire 
de contacter un technicien qualifié (par exemple le 
Service Assistance Technique Immergas).

Anomalie boîtier de commande. Se vérifie si la 
carte électronique détecte une anomalie sur le 
boîtier de commande. En cas de rétablissement des 
conditions normales, la chaudière repart sans la 
nécessité d’être réinitialisée. Si l’anomalie persiste il 
faut contacter un technicien qualifié (par exemple le 
Service d’Assistance Technique Immergas).

Circulation insuffisante. Ceci a lieu s’il y a une 
surchauffe de la chaudière due à une mauvaise 
circulation d’eau dans le circuit primaire (code 27); 
les causes peuvent être:

- une mauvaise circulation de l’installation; vérifier 
qu’il n’y ait pas d’interception fermée sur le circuit 

de chauffage et que l’installation soit parfaitement 
dégagée de l’air (purgé);

- circulateur bloqué; il faut le débloquer.
Si le phénomène se produit souvent, contacter un 
technicien qualifié (par exemple le Service d’Assis-
tance Technique Immergas).

Perte de communication avec la Commande à 
Distance. Se vérifie après 1 minute de perte de 
communication entre chaudière et commande à 
distance (code 31). Pour rétablir le code d’erreur, 
enlever et remettre la tension à la chaudière. Si le 
phénomène se produit souvent, contacter un tech-
nicien qualifié (par exemple le Service d’Assistance 
Technique Immergas).

Basse tension d’alimentation. Se vérifie si la tension 
d’alimentation est inférieure aux limites autorisées 
pour le fonctionnement correct de la chaudière. En 
cas de rétablissement des conditions normales, la 
chaudière repart sans la nécessité d’être réinitialisée. 
Si le phénomène se produit souvent, contacter un 
technicien qualifié (par exemple le Service d’Assis-
tance Technique Immergas).

Perte signal de flamme. Ceci a lieu 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. Si le phénomène se produit souvent, 
contacter un technicien qualifié (par exemple le 
Service d’Assistance Technique Immergas).

Blocage pour pertes de signal continu de la 
flamme. Se vérifie lorsque 6 fois de suite dans 
l’espace de temps de 8,5 minutes, l’erreur «Pertes de 
signal de la flamme (38)» se produit. Pour éliminer 
le blocage, il est nécessaire d’appuyer sur le bouton 
Reset (5). Si le phénomène se produit souvent, 
contacter un technicien qualifié (par exemple le 
Service d’Assistance Technique Immergas).

Blocage pour temps maximum ouverture d’ouver-
ture soupape gaz. Se vérifie si la soupape de gaz 
reste ouverte pour une durée supérieure à celle 
prévue pour son fonctionnement normal sans que 
la chaudière s’allume. Pour éliminer le blocage, il est 
nécessaire d’appuyer sur le bouton Reset (5). Si le 
phénomène se produit souvent, contacter un tech-
nicien qualifié (par exemple le Service d’Assistance 
Technique Immergas).

2.6 EXTINCTION DE LA CHAUDIÈRE.
Pour l’extinction totale de la chaudière, la mettre en 
modalité «off», désactiver l’interrupteur omnipolaire 
extérieur à la chaudière et fermer le robinet de gaz 
en amont de l’appareil. Ne pas laisser la chaudière 
inutilement activée quand elle n’est pas utilisée pour 
de longues périodes.

2.7 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 (installation froide), 
il faut effectuer le rétablissement avec le robinet de 
remplissage situé sur la partie inférieure de la chau-
dière (Fig. 2-2).

N.B.: fermer le robinet de remplissage après 
l’opération.
Si la pression arrive à des valeurs proches de 3 bars, il 
y a un risque d’intervention de la vanne de sécurité.
Dans ce cas, demander l’intervention du personnel 
professionnellement qualifié.

Si des baisses de pression se produisent souvent, 
demander l’intervention d’un personnel profession-
nellement qualifié, pour éliminer l’éventuelle fuite 
de l’installation.

2.8 VIDANGE DE L’INSTALLATION.
Pour pouvoir accomplir l’opération de vidange de la 
chaudière, agir sur le robinet de vidange (Fig. 2-2).
Avant d’effectuer cette opération, s’assurer que le 
robinet de remplissage soit fermé.

2.9 PROTECTION ANTIGEL.
La chaudière de série est équipée d’une fonction 
antigel qui allume automatiquement le brûleur 
quand la température descend en dessous des 4°C 
(protection de série jusqu’à une température min. 
de -5°C). 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 chau-
dière du Kit Antigel Immergas (Parag. 1.3). En cas 
d’inactivité prolongée (deuxième maison), nous 
conseillons en plus de:
- désactiver l’alimentation électrique;
- vider complètement le circuit de chauffage et le 

circuit sanitaire de chaudière. Dans une instal-
lation 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.

2.10 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.

2.11 DÉSACTIVATION DÉFINITIVE.
Dès que l’on décide de désactiver définitivement 
la chaudière, faire exécuter ces opérations par un 
personnel professionnellement qualifié, en s’assu-
rant entre autre que les alimentations électriques, 
hydriques et du combustible soient désactivées.
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Key:
 1 - Filling valve
 2 - Draining valve

Bottom view.

Flue gas pressure switch failure. It occurs in the 
case of an error on the circuit board that gives 
consent for fan start-up incorrectly or in the 
case of flue-gas pressure switch fault (code 11). 
If normal conditions are restored the boiler 
restarts without having to be reset. If this ano-
maly persists, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

Configuration error. If the board detects an 
anomaly or incongruency on the electric wiring, 
the boiler will not start. If normal conditions are 
restored the boiler restarts without having to be 
reset. If this anomaly persists, contact a qualified 
technician for assistance (e.g. Immergas After-
Sales Technical Assistance Service).

Parasite flame. This occurs in case of a leak on 
the detection circuit or anomaly in the flame 
control unit. (code 20), try to reset the boiler. 
If the anomaly continues contact a qualified 
technician (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

Push button control panel anomaly. This occurs 
when the circuit board detects an anomaly on the 
push button control panel. If normal conditions 
are restored the boiler restarts without having 
to be reset. If this anomaly persists, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Insufficient circulation. This occurs if the boiler 
overheats due to insufficient water circulating in 
the primary circuit (code 27); the causes can be:

- low circulation; check that no interception 
devices are closed on the central heating circuit 
and that the system is free of air (deaerated);

- pump blocked; free the pump.
If this phenomenon occurs frequently, contact a 
qualified technician for assistance (e.g. Immergas 
After-Sales Technical Assistance Service).

Loss of Remote Control communication. 
This occurs 1 minute after communication loss 
between the boiler and the remote control (code 
31). To reset the error code, remove and re-apply 
voltage to the boiler. If this phenomenon occurs 
frequently, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

Low power supply voltage. This occurs when 
the power supply voltage is lower than the 
allowed limits for the correct functioning of 
the boiler. If normal conditions are restored, 
the boiler re-starts without having to be reset. 
If this phenomenon occurs frequently, con-

tact a qualified technician for assistance (e.g. 
Immergas After-Sales Technical Assistance 
Service).

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. If this phenomenon occurs frequently, 
contact a qualified technician for assistance 
(e.g. Immergas After-Sales Technical Assi-
stance Service).

Block due to loss of continuous flame signal 
This occurs if the “Flame signal loss” error 
occurs 6 times consecutively in 8.5 minutes 
(38)”. To eliminate the block, the Reset button 
(5) must be pressed. If this phenomenon occurs 
frequently, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

Block for maximum time, gas valve opening. 

This occurs if the gas valve remains open for 
a time longer than that envisioned for normal 
functioning, without the boiler switching on. 
To eliminate the block, the Reset button (5) 
must be pressed. If this phenomenon occurs 
frequently, contact a qualified technician for 
assistance (e.g. Immergas After-Sales Technical 
Assistance Service).

2.6 BOILER SHUTDOWN
For complete boiler switch-off, press the “off ” 
button, disconnect the onmipolar switch outside 
of the boiler and close the gas cock upstream 
from the appliance. Never leave the boiler 
switched on if left unused for prolonged periods.

2.7 RESTORE 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 cock located in the 
lower part of the boiler (Fig. 2-2).

N.B.: close the cock after the operation.
If pressure values reach around 3 bar the safety 
valve may be activated.
In this case contact a professional technician 
for assistance.

In the event of frequent pressure drops, contact 
qualified staff for assistance to eliminate the 
possible system leakage.

2.8 SYSTEM DRAINING.
To drain the boiler, use the special draining 
valve (Fig. 2-2)
Before draining, ensure that the filling valve is 
closed.

2.9 ANTI-FREEZE PROTECTION.
The boiler has an anti-freeze function that 
switches on automatically when the temperature 
falls below 4°C (standard protection to minimum 
temperature of -5°C). In order to guarantee the 
integrity of the appliance and the domestic hot 
water heating system in zones where the tem-
perature 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 (Par. 1.3). In the 
case of prolonged inactivity (second case), we 
also recommend that:
- disconnect the electric power supply;
- the central heating circuit and boiler domestic 

hot water circuit must be drained. In systems 
that are drained frequently, filling must be car-
ried out with suitably treated water to eliminate 
hardness that can cause lime-scale.

2.10 CASE CLEANING.
Use damp cloths and neutral detergent to clean 
the boiler casing. Never use abrasive or powder 
detergents.

2.11 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.
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sistemin daxilində kombi qazanının düzgün 
işləməsini təmin edən su təzyiqi (kod 10) aşkar 
edilməmişdir. Sistem təzyiqi 1÷1.2 bar arası 
olmasını yoxlayın.

Dəm qazının təzyiq düyməsində xəta Bu, 
montaj sxemində ventilyatorun səhv işə 
düşməsinə icazə verən xəta halında və ya işlənmiş 
qaz təzyiqi açarının nasazlığı halında baş verir 
(kod 11). Əgər normal şərait saxlanarsa, kombi 
qazanı təkrar başlama edilmədən özü sönüb-
yanacaqdır. Bu qeyri-normallıq təkrarlanarsa, 
yardım üçün peşəkar texnikə müraciət edin (məs. 
İmmergas satışdan sonra texniki yardım xidməti)

Konfiqurasiya xətası. Lövhə elektrik naqillərinin 
qeyri-normallığını və ya uyğunsuzluğunu aşkar 
edərsə, kombi qazanı işə düşməyəcək. Əgər 
normal şərait saxlanarsa, kombi qazanı təkrar 
başlama edilmədən özü sönüb-yanacaqdır. Bu 
qeyri-normallıq təkrarlanarsa, yardım üçün 
peşəkar texnikə müraciət edin (məs. İmmergas 
satışdan sonra texniki yardım xidməti)

Ziyanveric i  atəş .  Bu müəyyən e tmə 
dövriyyəsində sızma olduqda və ya alov 
blokunda anormallıq zamanı baş verir. (kod 20) 
kombi qazanını sıfırlamağa cəhd edin. Əgər 
qeyri-normal hal davam edərsə, ixtisaslı texniki 
işçiyə müraciət edin (məs., Immergas Satış 
Sonrası Xidməti).

Basma düymə idarə lövhəsinin qeyri-
normallığı Bu, montaj sxemi basma düyməsi 
idarə lövhəsində qeyri-normallıq aşkar etdikdə 
baş verir. Əgər normal şərait saxlanarsa, kombi 
qazanı təkrar başlama edilmədən özü sönüb-
yanacaqdır. Bu qeyri-normallıq təkrarlanarsa, 
yardım üçün peşəkar texnikə müraciət edin (məs. 
İmmergas satışdan sonra texniki yardım xidməti)

Kifayət olmayan sirkulyasiya Bu, əsas zəncirdə 
kifayət qədər su sirkulyasiyası olmaması 
nəticəsində kombi qazanının həddindən artıq 
qızması zamanı baş verir (kod 27); səbəblər 
aşağıdakılar ola bilər:

- alçaq sirkulyasiya; mərkəzi qızdırıcı 
zəncirdə aralıq cihazların bağlı olmadığını və 
sistemdə havanın olmadığını yoxlayın (hava 
boşaldılmışdır);

- nasos tıxaclanıb; nasosu təmizləyin.
Əgər qeyri-normal hal davam edərsə, ixtisaslı 
texniki işçiyə müraciət edin (məs., Immergas 
Satış Sonrası Xidməti).

Uzaqdan idarəetmə əlaqəsinin itirilməsi. 
Bu, kombi qazanı ilə uzaqdan idarə arasında 
rabitənin itməsindən 1 dəqiqə sonra baş verir 
(kod 31) Xəta kodunu təkrarlamaq üçün 
gərginliyi kombi qazanından ayırın və təkrar 
birləşdirin. Əgər qeyri-normal hal davam edərsə, 

ixtisaslı texniki işçiyə müraciət edin (məs., 
Immergas Satış Sonrası Xidməti).

Alçaq enerji gərginliyi Bu, enerji təchizi 
gərginliyinin kombi qazanının düzgün işləməsi 
üçün lazım olan həddən aşağı olduğu hallarda baş 
verir. Normal şəraitlər bərpa olunduqda kombi 
qazanı sıfıra salınma tələb etmədən yenidən işə 
başlayır. Əgər qeyri-normal hal davam edərsə, 
ixtisaslı texniki işçiyə müraciət edin (məs., 
Immergas Satış Sonrası Xidməti).

Alovun siqnalın itməsi. Bu, kombi qazanı 
düzgün alışdıqda və kombi qazanı alovunun 
gözlənilmədən söndüyü hallarda baş verir; 
yenidən alışma cəhdi edilir və normal şəraitlər 
bərpa olunduqda kombi qazanını sıfıra salmaq 
lazım gəlmir Əgər qeyri-normal hal davam 
edərsə, ixtisaslı texniki işçiyə müraciət edin 
(məs., Immergas Satış Sonrası Xidməti).

Aramsız alov siqnalının itirilməsi ilə bağlı 
blokalama. Bu, 8.5 dəqiqə ərzində 6 dəfə 
ardıcıl olaraq "Alov siqanlının itməsi" xətası 
yarandıqda baş verir (38)". Bloklanmanı aradan 
qaldırmaq üçün Sıfıra salma düyməsini (5) 
basmaq lazımdır. Əgər qeyri-normal hal davam 
edərsə, ixtisaslı texniki işçiyə müraciət edin 
(məs., Immergas Satış Sonrası Xidməti).

Maksimum vaxt, qaz klapanının açılması 
üçün bloklanma Bu, qaz klapanının normal 
funksiya üçün nəzərdə tutulmuş vatxdan uzun 
müddətə açıq qaldıqda, lakin kombi qazanı 
işə düşmədikdə baş verir. Bloklanmanı aradan 
qaldırmaq üçün Sıfıra salma düyməsini (5) 
basmaq lazımdır. Əgər qeyri-normal hal davam 
edərsə, ixtisaslı texniki işçiyə müraciət edin 
(məs., Immergas Satış Sonrası Xidməti).

2.6 KOMBİ QAZANININ 
SÖNDÜRÜLMƏSİ

Kombi qazanını tam söndürmək üçün "off" 
(söndür) düyməsini basın, kombi qazanının 
xaricində olan omnipolyar açarı ayırın və 
cihazdan sonra qoyulmuş qaz kranını bağlayın. 
Uzun müddət istifadə edilməyəcəyi halda heç 
zaman kombi qazanını yanılı qoymayın.

2.7 MƏRKƏZİ QIZDIRICI SİSTEMİN 
TƏZYİQİNİN BƏRPASI

Mütəmadi olaraq, sistemin su təzyiqini yoxlayın. 
Kombi qazanının manemetri 1 və 1.2 bar 
arasındakı təzyiqi oxumalıdır.
Əgər təzyiq 1 bardan aşağı olarsa (soyutma zənciri 
ilə), kombi qazanının aşağı hissəsində yerəşən 
ventil vasitəsilə adi təzyiqi bərpa edin (Təs.

Qeyd: əməliyyatdan sonra kranı bağlayın.
Əgər təzyiq dəyərləri 3 bara çatırsa təhlükəsizlik 
klapanı aktivləşdirilə bilər.
Bu zaman peşəkar texniki işçinin yardımına 

müraciət edin.

Təzyiq tez-tez düşdükdə, mümkün sistem 
sızmalarının qarşısını akmaq üçün peşəkar 
texniki işçiyə müraciət edin.

2.8 SİSTEMİN BOŞALDILMASI
Kombi qazanını boşaltmaq üçün xüsusi drenaj 
klapanından istifadə edin (Şəkil 2-2).
Boşaltmazdan öncə doldurma klapanının bağlı 
olduğundan əmin olun.

2.9 DONMADAN MÜHAFİZƏ
Kombi qazanında olan donmaya qarşı 
funksiyası temperatur 4°C-dən aşağı düşdükdə 
avtomatik olaraq işə düşür (standart olaraq 
-5°C minimum temperaturdan mühafizə təmin 
edilir). Temperaturun sıfırdan aşağı düşdüyü 
zonalarda cihazın və məişət qaynar suyu isitmə 
sisteminin tamlığına zəmanət vermək məqsədilə 
mərkəzi isitmə sistemini antifriz maye və kombi 
qazanında quraşdırılan antifiz dəsti ilə mühafizə 
etməyi tövsiyə edirik (bənd 1.3). elektrik enerji 
mənbəyini ayırın;
- elektrik təchizini ayırın;
- mərkəz i  q ızd ı r ıc ı  zənc i r  və  məişə t 

qaynar su zənciri boşaldılmalıdır. Tez-tez 
boşaldılan sistemərdə doldurulma prosesi 
ərp yaranmasının qarşısının alınması üçün 
xüsusi işlənmiş sudan istifadə ediərək həyata 
keçirilməlidir.

2.10 KORPUSUN TƏMİZLƏNMƏSİ
Nəm parça və neytral yuyucu vasitələrdən 
istifadə edərək kombi qazanının korpusunu 
təmizləyin. Heç zaman abraziv və ya toz 
vasitələrdən istifadə etməyin.

2.11 İSTİSMARDAN ÇIXARMA
Kombi qazanının müvəqqəti söndürülməsi 
zamanı peşəkar işçiyə müraciət edin və elektrik, 
su və qaz xətlərinin söndürüldüyündən və 
ayrıldığından əmin olun.

Açar sözlər:
 1 - Doldurma klapanı
 2 - Boşaltma klapanı

Aşağıdan görünüş.
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لوحة الرموز و العالمات: 
1 ـ  صنبور امللء. 

2 ـ  صنبور التفريغ.

صورة للغالية من األسفل

مرور  بعد  الخلل  هذا  يحدث  بعد.  عن  التحكم  بنظام  االتصال  فقدان 

بعد  عن  التحكم  ونظام  الغالية  بني  االتصال  سقوط  عىل  واحدة  دقيقة 

الكهريب  التيار  بفصل  قم  هذا،  الخطأ  كود  ضبط  إلعادة   .)31 )كود 
عن الغالية ثم أعد توصيله مره أخرى. إذا تكرر أو استمر حدوث هذا 

من  املساعدة  يد  طلب  الرضوري  من  يصبح  الغالية،  يف  الوظيفي  الخلل 

الفني  الدعم  وتقديم  العمالء  خدمة  مركز  مثل   ( مؤهل  مختص  فني 

.)IMMERGAS

بالتيار. يحدث هذا الخلل يف حالة  التغذية  أثناء عملية  ضغط منخفض 

بالشكل  الغالية  لعمل  بها  املسموح  الحدود  من  أقل  التغذية  ضغط  أن 

ومعها  فيها  تعمل  التي  الطبيعية  األوضاع  استعادة  حالة  يف  الصحيح. 

الغالية، فإنها تستأنف عملها دون الحاجة إىل إعادة ضبطها من جديد.

من  يصبح  الغالية،  يف  الوظيفي  الخلل  هذا  حدوث  استمر  أو  تكرر  إذا 

الرضوري طلب يد املساعدة من فني مختص مؤهل ) مثل مركز خدمة 

.)IMMERGAS الفني الدعم  وتقديم  العمالء 

فقدان عالمة الشعلة. يحدث هذا الخلل يف حالة أنه تم تشغيل الغالية 

بشكل صحيح وبالرغم من ذلك انطفأت شعلة املوقد بشكل غري متوقع؛ 

هنا يرجى القيام مبحاولة أخرى إلعادة اإلشعال ويف حالة استعادة األوضاع 
الطبيعية التي تعمل فيها ومعها الغالية فإنها تستأنف عملها دون الحاجة 

إىل إعادة ضبطها من جديد.إذا تكرر أو استمر حدوث هذا الخلل الوظيفي 

يف الغالية، يصبح من الرضوري طلب يد املساعدة من فني مختص مؤهل 
.)IMMERGAS مثل مركز خدمة العمالء وتقديم الدعم الفني (

الخلل  هذا  يحدث  الشعلة.  لعالمة  مستمر  فقد  لعمليات  نتيجة  توقف 

يف حالة تكرار خطأ “علميات فقد مستمر لعالمة الشعلة )38(” لست 
التوقف  هذه  إلزالة  دقائق.   8,5 قدرها  زمنية  فرتة  يف  متتالية  مرات 

تكرر  إذا  الضبط )1(.  بإعادة  الخاص  االنضغاط  زر  عىل  الضغط  يجب 

الرضوري  من  يصبح  الغالية،  يف  الوظيفي  الخلل  هذا  حدوث  استمر  أو 

العمالء  خدمة  مركز  مثل   ( مؤهل  مختص  فني  من  املساعدة  يد  طلب 

.)IMMERGAS الفني الدعم  وتقديم 

هذه  تحدث  به.  مسموح  فتح  وقت  أقىص  مرور  بعد  الغاز  صامم  غلق 

العملية يف حالة أن صامم الغاز ظل مفتوحاً لوقت أطول من الوقت املحدد 

له يف حالة التشغيل العادي دون أن تشتعل الغالية وتبدأ يف العمل. إللغاء 

عملية الغلق هذه يجب الضغط عىل زر االنضغاط الخاص بإعادة الضبط 

RESET )5(. يف حالة تكرار هذه العملية يصبح من الرضوري طلب يد 
املساعدة من أحد الفنيني املختصني املرصح لهم )مثل مركز خدمة العمالء 

.)IMMERGAS وتقديم الدعم الفني

6.2  إطفاء الغالية
مع   ”OFF وضعية “إيقاف عىل  بضبطها  قم  كىل  بشكل  الغالية  إلطفاء 

نزع مفتاح توصيل وفصل التيار املتعدد األقطاب الخارجي عن الغالية ثم 

غلق صنبور الغاز املوجود يف الجهاز. ال ترتك الغالية وهي موصولة بالغاز 

والكهرباء يف حالة عدم استعاملها

7.2  استعادة ضغط شبكة التدفئة. 
قم دورياً بفحص ضغط املاء يف الشبكة. يجب أن يشري مؤرش مقياس الضغط 

الخاص بالغالية إىل مستوى ضغط بني 1 و 1,2 بار. 

يف حالة انخفاض الضغط ملستوى أقل من 1 بار )عندما تكون الشبكة باردة( 
فإنه يصبح من الرضوري القيام بعملية استعادة عن طريق استخدام صنبور 

امللء املوجود يف الجزء السفىل من الغالية )شكل 2-2(. 

مالحظة هامة: قم بإغالق صنبور امللء بعد القيام بعملية امللء. 

يف حالة وصول مستوى الضغط ملعدل قريب من مستوى ال 3 بار فإنه هناك 
خطر بدء عمل صامم األمان. 

يف هذه الحالة، قم بطلب خدمة الدعم من أحد األشخاص املؤهلني فنياً. 
يف حالة تكرار وجود انخفاض يف مستوى الضغط داخل الشبكة، قم بطلب 
خدمة املساعدة من أحد الفنيني املؤهلني بحيث تتمكن من تجنب التعرض 

لخطر فقدان الشبكة. 

8.2  تفريغ الشبكة 
التفريغ  صنبور  باستخدام  قم  الغالية،  تفريغ  بعملية  القيام  من  لتتمكن 

املخصص لذلك )شكل2-2(. 

قبل القيام بهذه العملية تأكد من إغالق صنبور امللء.

9.2  حامية ضد التجمد
تم تزويد وتجهيز الغالية عىل حسب املقاس بوظيفة الحامية ضد التجمد وهي 

الوظيفة التي تسمح باستمرار عمل املوقد عندما تنخفض درجة حرارة املاء 

املوجود يف الشبكة داخل الغالية تحت مستوى ال4 درجات مئوية )حامية 

عىل حسب املقاس حتى درجة حرارة 5- درجات مئوية تحت الصفر(. لضامن 

سالمة الجهاز وسالمة شبكة التدفئة وتسخني املياه يف املناطق التي تنخفض فيها 

درجة الحرارة تحت الصفر املئوي، ننصح بحامية شبكة التدفئة باستخدام سائل 

 IMMERGAS مضاد للتجمد وتركيب مجموعة الحامية ضد التجمد

يف الغالية )الفقرة 3.1(. يف حالة عدم التشغيل لفرتة طويلة )االنتقال إىل 
منزل أخر(، ننصح بعمل التايل:

- فصل مصادر التيار الكهربايئ؛
التفريغ  صاممات  باستخدام  بالغالية  الخاصة  الساخن  املاء  شبكة  -  تفريغ 
الخاصة بذلك )شكل 1-33(، باإلضافة أيضاً إىل تفريغ شبكة توزيع املاء 

الساخن الداخلية.

10.2  نظافة الغطاء الخارجي
للقيام بتنظيف غطاء الغالية قم باستخدام قطع قامش مبللة وصابون محايد. 

ال تستخدم مساحيق كاشطة أو مساحيق بودرة.

11.2  إيقاف الخدمة نهائياً.
يف حالة الرغبة يف إيقاف استخدام الغالية بشكل نهايئ، قم بطلب يد املساعدة 
من فني مؤهل للقيام بالعمليات الخاصة بهذا األمر مع التأكد جيداً من فصل 

مصادر التيار الكهريب ومصادر املياه ومصادر الوقود عن الغالية.
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3 ПУСК КОТЛА (ПЕРЕВІРКИ  
ПІД ЧАС ПЕРШОГО  
РОЗПАЛЮВАННЯ).

Для пуска котла необхідно:
- переконатися у наявності декларації 

відповідності з монтажу;
- п е р е в і р и т и  в і д п о в і д н і с т ь 

використовуваного газу з типом газу, на 
який налаштований котел;

- перевірити підключення до мережі 
230В-50Гц, відповідність полюсів фази-
нейтралі L-N та заземлення;

- перевірити, щоб конутр опалення був 
заповнений водою, стрілка манометру має 
вказувати на 1-1,2 бари; 

- перевірити, щоб кришка калапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- увімкну ти котел та переконатися у 
коректному запалюванні;

- переконатися, що максимальні, проміжні 
та мінімальні витрати газу та відповідний 
тиск газу відповідають наведеним в брошурі 
даним (пар. 3.18);

-  переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовання;

- перевірити спрацьовання головного 
вимикача на вході котла;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити роботу запобіжного реле тиску 
у разі браку повітря;

- перевірити роботу органів регулювання;
- опломбувати пристрої регулювання для 

витрат газу (якщо вони підлягають зміні);

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити продуктивність котла з гарячої 
води;

- перевірити щільніс ть гідравлічних 
контурів;

- перевірити вентиляцію та приміщення, де 
встановлено котел.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел до 
роботи.

Умовні позначення:
 1 - Витратомір сантехнічної води
 2 - Кран заповнення системи опалення
 3 - Обмежувач протоку
 4 - Температурний давач-зонд контуру 

ГВП
 5 - Опір Aqua Celeris
 6 - Газовий клапан
 7 - Aqua Celeris
 8 - Розширювальний бак для системи 

опалення
 9 - Пальник
 10 - Первинний теплообмінник
 11 - Витяжний ковпак димових газів
 12 - Закрита камера
 13 - Реле тиску димових газів
 14 - Вентилятор
 15 - Температурний давач-зонд на прямій 

лінії (подачі) системи опалення
 16 - Запобіжний термостат
 17 - Повітряний випускний клапан
 18 - Циркуляційний насос котла
 19 - Кран спорожнення системи
 20 - Реле тиску в системі опалення
 21 - Пластинчастий теплообмінник
 22 - Триходовий клапан (з привідом)
 23 - Байпас
 24 - Запобіжний клапан на 3 бари

 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід сантехнічної води
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи опалення
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3 ПУСК КОТЛА (ПЕРЕВІРКИ  
ПІД ЧАС ПЕРШОГО  
РОЗПАЛЮВАННЯ).

Для пуска котла необхідно:
- переконатися у наявності декларації 

відповідності з монтажу;
- п е р е в і р и т и  в і д п о в і д н і с т ь 

використовуваного газу з типом газу, на 
який налаштований котел;

- перевірити підключення до мережі 
230В-50Гц, відповідність полюсів фази-
нейтралі L-N та заземлення;

- перевірити, щоб конутр опалення був 
заповнений водою, стрілка манометру має 
вказувати на 1-1,2 бари; 

- перевірити, щоб кришка калапану для 
випуску повітря була відкрита, повітря було 
стравлене з системи;

- увімкну ти котел та переконатися у 
коректному запалюванні;

- переконатися, що максимальні, проміжні 
та мінімальні витрати газу та відповідний 
тиск газу відповідають наведеним в брошурі 
даним (пар. 3.18);

-  переконатися, що запобіжний пристрій 
спрацьовує у випадку припинення подачі 
газу і перевірити час його спрацьовання;

- перевірити спрацьовання головного 
вимикача на вході котла;

- перевірити, щоб термінали забору повітря 
та відведення димових газів не були 
засмічені;

- перевірити роботу запобіжного реле тиску 
у разі браку повітря;

- перевірити роботу органів регулювання;
- опломбувати пристрої регулювання для 

витрат газу (якщо вони підлягають зміні);

3.1 ГІДРАВЛІЧНА СХЕМА.

- перевірити продуктивність котла з гарячої 
води;

- перевірити щільніс ть гідравлічних 
контурів;

- перевірити вентиляцію та приміщення, де 
встановлено котел.

Якщо хоча б одна з перевірок дає негативний 
результат, забороняється вмикати котел до 
роботи.

Умовні позначення:
 1 - Витратомір сантехнічної води
 2 - Кран заповнення системи опалення
 3 - Обмежувач протоку
 4 - Температурний давач-зонд контуру 

ГВП
 5 - Опір Aqua Celeris
 6 - Газовий клапан
 7 - Aqua Celeris
 8 - Розширювальний бак для системи 

опалення
 9 - Пальник
 10 - Первинний теплообмінник
 11 - Витяжний ковпак димових газів
 12 - Закрита камера
 13 - Реле тиску димових газів
 14 - Вентилятор
 15 - Температурний давач-зонд на прямій 

лінії (подачі) системи опалення
 16 - Запобіжний термостат
 17 - Повітряний випускний клапан
 18 - Циркуляційний насос котла
 19 - Кран спорожнення системи
 20 - Реле тиску в системі опалення
 21 - Пластинчастий теплообмінник
 22 - Триходовий клапан (з привідом)
 23 - Байпас
 24 - Запобіжний клапан на 3 бари
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результат, забороняється вмикати котел до 
роботи.

Умовні позначення:
 1 - Витратомір сантехнічної води
 2 - Кран заповнення системи опалення
 3 - Обмежувач протоку
 4 - Температурний давач-зонд контуру 

ГВП
 5 - Опір Aqua Celeris
 6 - Газовий клапан
 7 - Aqua Celeris
 8 - Розширювальний бак для системи 

опалення
 9 - Пальник
 10 - Первинний теплообмінник
 11 - Витяжний ковпак димових газів
 12 - Закрита камера
 13 - Реле тиску димових газів
 14 - Вентилятор
 15 - Температурний давач-зонд на прямій 

лінії (подачі) системи опалення
 16 - Запобіжний термостат
 17 - Повітряний випускний клапан
 18 - Циркуляційний насос котла
 19 - Кран спорожнення системи
 20 - Реле тиску в системі опалення
 21 - Пластинчастий теплообмінник
 22 - Триходовий клапан (з привідом)
 23 - Байпас
 24 - Запобіжний клапан на 3 бари

 G - Підведення газу
 AC - Вихід гарячої сантехнічної води
 AF - Вхід сантехнічної води
 R - Зворотна лінія в систему опалення
 M - Пряма лінія (подачі) системи опалення
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3 KOMBININ  
SERVISE SOKULMASI  
(BAŞLANGIÇ TETKIKI)

Kombi cihazının devreye sokulması için ge-
rekenler:
- tesisatın montajına ait uygunluk beyanının 

bulunduğunu kontrol ediniz;
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

- 230V-50Hz şebekesine bağlandığına, L-N 
kutuplarına riayet edildiğine ve toprak bağlantı 
olduğunu kontrol edin

- kalorifer tesisatında su dolu olduğundan emin 
olunuz, kombi üzerinde yer alan manome-
tredeki basıncın 1÷1.2 bar arasında olmasını 
kontrol ediniz; 

- tesisatın hava yapmamış olduğundan ve hava 
tahliye valfının tapasının açık olduğundan 
emin olunuz;

- kombiyi  yakınız ve sağl ık l ı  ateşleme 
oluştuğundan emin olunuz;

- azami, ortalama ve asgari gaz debisi ile basınç 
durumunun kullanım kılavuzunda belirtilen 
değerlere uygun olduğunu kontrol ediniz 
(Parag. 3.18);

- muhtemelen gaz kesilmesi halinde güvenlik 
düzeneklerinin devreye girip girmediğini ve 
tepki sürelerini kontrol ediniz;

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin 
çalışmalarını kontrol ediniz;

- aspirasyon ve/veya tahliye terminallerinin 
tıkalı olmadığını kontrol edin;

3.1 HIDROLIK ŞEMA.

- hav a  ek s i k l i ğ i  du r u mu nd a  e m n iye t 
presostatının müdahale edip etmediğini kon-
trol edin;

- ayar aksamlarının müdahalesini kontrol ediniz;
- 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, vantilasyon ve/veya havalandırmayı 
kontrol ediniz.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi olumsuz 
sonuç vermesi durumunda tesisatın kesinlikle 
çalıştırılmaması gerekmektedir.

Açıklama:
 1 - Kullanım suyu flusostatı
 2 - Tesisat dolum musluğu
 3 - Akış sınırlayıcı
 4 - Kullanma suyu sondası
 5 - Aqua Celeris rezistansı
 6 - Gaz valfı
 7 - Aqua Celeris
 8 - Tesisat genleşme tankı
 9 - Brülör
 10 - Ana dağıtıcı
 11 - Duman davlumbazı
 12 - Hermetik kazan
 13 - Duman presostatı
 14 – Vantilatör
 15 - Gönderme sondası
 16 - Güvenlik termostatı
 17 - Hava boşaltma valfı
 18 - Kombi sirkülatörü
 19 - Tesisat boşaltma musluğu
 20 - Tesisat presostatı
 21 - Petekli ısı yayıcısı
 22 – Üç yollu valf (motorlu)
 23 - By-pass
 24 - Güvenlik valfı 3 bar

 G - Gaz girişi
 AC - Sıcak kullanım suyu çıkışı
 AF - Kullanma suyu girişi
 R - Tesiast dönüşü
 M - Tesisat salımı
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3 PUESTA EN SERVICIO  
DE LA CALDERA  
(CONTROL INICIAL)

PPara la puesta en servicio de la caldera es 
necesario:
- Controlar la existencia de la declaración de 

conformidad de la instalación.
- Comprobar que el gas utilizado coincida con el 

previsto para el funcionamiento de la caldera.
- Comprobar que existe la conexión a una red de 

230 V-50 Hz y que se respete la polaridad L-N, 
controlar la conexión de tierra.

- Comprobar 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 la caperuza del purgador esté 
abierta y que la instalación esté 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. 3.18);

- 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 delante de la caldera.

- Comprobar que los terminales de aspiración 
y/o descarga no estén obstruidos.

3.1 ESQUEMA HIDRÁULICO.

- Comprobar la intervención del presostato de 
seguridad en caso de falta de aire.

- Controlar el funcionamiento de los órganos de 
regulación.

- Precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones).

- Controlar la producción de agua caliente sani-
taria.

- Controlar la estanqueidad de los circuitos de 
agua.

- Controlar la ventilación y/o aireación del local 
de instalación si se ha previsto.

Si al menos uno de los controles de seguridad 
resulta negativo, la instalación no debe ser puesta 
en funcionamiento.

Leyenda:
 1 - Flujostato sanitario
 2 - Grifo de llenado de la instalación
 3 - Limitador de flujo
 4 - Sonda sanitaria
 5 - Resistencia Agua Celeris
 6 - Válvula de gas
 7 - Agua Celeris
 8 - Vaso de expansión de la instalación
 9 - Quemador
 10 - Intercambiador primario
 11 - Campana de humos
 12 - Cámara estanca
 13 - Presostato de humos
 14 - Ventilador
 15 - Sonda de ida
 16 - Termostato de seguridad
 17 - Purgador
 18 - Circulador de la caldera
 19 - Grifo de vaciado de la instalación
 20 - Presostato de la instalación
 21 - Intercambiador de placas
 22 - Válvula de tres vías (motorizada)
 23 - By-pass
 24 - Válvula de seguridad 3 bares

 G - Alimentación de gas
 AC - Salida del agua caliente sanitaria
 AF - Entrada de agua sanitaria
 R - Retorno de la instalación
 M - Ida de la instalación
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
БОЙЛЕРА К РАБОТЕ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера 
необходимо:
- проверить на личие сертификата о 

соответствии установки;
- проверить соответствие используемого газа, 

с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления 

заполнена водой, проверить, что стрелка 
манометра бойлера указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар; 

- проверить, что открыта заглушка клапана 
для стравливания воздуха, и что из 
установки выведен воздух;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- п р о в е р и т ь  ч т о  м а к с и м а л ь н ы й , 
промежуточный и минимальный газовый 
расход и соответствующее давление, 
отвечает тем, что указаны в паспорте (Параг. 
3.18);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- п р ов е ри т ь  д е й с т в и е  р у б и л ь н и к а , 
установленного перед бойлером;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить включение предохранительного 
реле давления против нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

- запечатать устройство регулирования 
г а з ов ог о  рас хода  (при изменении 
настройки);

- проверить производство ГВС;
- проверить непроницаемость гидравлической 

цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветривание 

помещения, где предусмотрена установка.
Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор потока ГВС
 2 - Кран заполнения системы
 3 - Ограничитель потока
 4 - Сантехнический зонд
 5 - Нагревательные элементы «Aqua Celeris»
 6 - Газовый клапан
 7 - Aqua Celeris
 8 - Расширительный бак установки.
 9 - Горелка
 10 - Первичный теплообменник
 11 - Вытяжной кожух
 12 - Герметичная камера
 13 - Реле давления дыма
 14 - Вентилятор
 15 - Зонд подачи
 16 - Предохранительное реле давления
 17 - Клапан стравливания воздуха
 18 - Циркуляционный насос бойлера
 19 - Кран слива воды из системы
 20 - Реле давления установки
 21 - Пластинчатый теплообменник
 22 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 23 - Байпас
 24 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
БОЙЛЕРА К РАБОТЕ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера 
необходимо:
- проверить на личие сертификата о 

соответствии установки;
- проверить соответствие используемого газа, 

с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления 

заполнена водой, проверить, что стрелка 
манометра бойлера указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар; 

- проверить, что открыта заглушка клапана 
для стравливания воздуха, и что из 
установки выведен воздух;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- п р о в е р и т ь  ч т о  м а к с и м а л ь н ы й , 
промежуточный и минимальный газовый 
расход и соответствующее давление, 
отвечает тем, что указаны в паспорте (Параг. 
3.18);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- п р ов е ри т ь  д е й с т в и е  р у б и л ь н и к а , 
установленного перед бойлером;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить включение предохранительного 
реле давления против нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

- запечатать устройство регулирования 
г а з ов ог о  рас хода  (при изменении 
настройки);

- проверить производство ГВС;
- проверить непроницаемость гидравлической 

цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветривание 

помещения, где предусмотрена установка.
Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор потока ГВС
 2 - Кран заполнения системы
 3 - Ограничитель потока
 4 - Сантехнический зонд
 5 - Нагревательные элементы «Aqua Celeris»
 6 - Газовый клапан
 7 - Aqua Celeris
 8 - Расширительный бак установки.
 9 - Горелка
 10 - Первичный теплообменник
 11 - Вытяжной кожух
 12 - Герметичная камера
 13 - Реле давления дыма
 14 - Вентилятор
 15 - Зонд подачи
 16 - Предохранительное реле давления
 17 - Клапан стравливания воздуха
 18 - Циркуляционный насос бойлера
 19 - Кран слива воды из системы
 20 - Реле давления установки
 21 - Пластинчатый теплообменник
 22 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 23 - Байпас
 24 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
БОЙЛЕРА К РАБОТЕ  
(НАЧАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА)

При запуске в эксплуатацию бойлера 
необходимо:
- проверить на личие сертификата о 

соответствии установки;
- проверить соответствие используемого газа, 

с тем на который настроен бойлер;
- проверить подключение к сети 230В-50Гц, с 

соблюдением полярности L-N и заземления;
- проверить, что установка отопления 

заполнена водой, проверить, что стрелка 
манометра бойлера указывает давление в 
диапазоне 1÷1,2 бар; 

- проверить, что открыта заглушка клапана 
для стравливания воздуха, и что из 
установки выведен воздух;

- включить бойлер и проверить правильность 
зажигания;

- п р о в е р и т ь  ч т о  м а к с и м а л ь н ы й , 
промежуточный и минимальный газовый 
расход и соответствующее давление, 
отвечает тем, что указаны в паспорте (Параг. 
3.18);

- проверить включение защитного устройства, 
в случае отсутствия газа и затраченное на это 
время;

- п р ов е ри т ь  д е й с т в и е  р у б и л ь н и к а , 
установленного перед бойлером;

- проверить, что не загорожены выводы 
всасывания и/или дымоудаления;

- проверить включение предохранительного 
реле давления против нехватки воздуха;

- проверить работу регуляторов;

3.1 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА.

- запечатать устройство регулирования 
г а з ов ог о  рас хода  (при изменении 
настройки);

- проверить производство ГВС;
- проверить непроницаемость гидравлической 

цепи;
- проверить вентиляцию и/или проветривание 

помещения, где предусмотрена установка.
Если хотя бы одна из этих проверок имеет 
негативный результат, установка не может 
быть подключена.

Условные обозначения:
 1 - Регулятор потока ГВС
 2 - Кран заполнения системы
 3 - Ограничитель потока
 4 - Сантехнический зонд
 5 - Нагревательные элементы «Aqua Celeris»
 6 - Газовый клапан
 7 - Aqua Celeris
 8 - Расширительный бак установки.
 9 - Горелка
 10 - Первичный теплообменник
 11 - Вытяжной кожух
 12 - Герметичная камера
 13 - Реле давления дыма
 14 - Вентилятор
 15 - Зонд подачи
 16 - Предохранительное реле давления
 17 - Клапан стравливания воздуха
 18 - Циркуляционный насос бойлера
 19 - Кран слива воды из системы
 20 - Реле давления установки
 21 - Пластинчатый теплообменник
 22 - Трехходовой клапан (моторизированный)
 23 - Байпас
 24 - Предохранительный клапан 3 бар

 G - Подача газа
 AC - Выход горячей сантехнической воды
 AF - Вход сантехнической воды
 R - Возврат из отопительной системы
 M - Подача в отопительную систему
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מופיעה  זו  תקלה  הבקרה.  לוח  בלחצן  תקלה 
הבקרה.  לוח  בלחצן  תקלה  מזהה  כשהמעגל 
לאחר תיקון הבעיה, הדוד מופעל מחדש ולא צריך 
לטכנאי  פנה  נמשכת,  התקלה  אם  אותו.  לאפס 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

אין מספיק סירקולציה. תקלה זו מופיעה אם הדוד 
במעגל  המים  בסירקולציית  בעיה  בגלל  מתחמם 

הראשי )קוד 27(; התקלה יכולה לקרות בגלל:

כיבוי  התקני  שאין  בדוק   - נמוכה  -  סירקולציה 
אוויר  ושאין  המרכזי  החימום  במעגל  סגורים 

במערכת )מנוקזת(;
החסימה  את  שחרר  חסומה;  -  המשאבה 

מהמשאבה.
אם התופעה מתרחשת לעתים קרובות, פנה לטכנאי 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

זה  איתות  אבדה.  הרחוק  השלט  עם  התקשורת 
בין  התקשורת  אובדן  לאחר   )1( אחת  דקה  מופיע 
)קוד 31(. כדי לאפס את קוד  הדוד לשלט הרחוק 
אם  לדוד.  המתח  את  מחדש  וחבר  נתק  התקלה, 
לטכנאי  פנה  קרובות,  לעתים  מתרחשת  התופעה 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

מתח חשמלי נמוך. תקלה זו מופיעה כאשר מתח 
החשמל נמוך יותר מהרף המותר לתפקוד תקין של 
הדוד. לאחר תיקון הבעיה, הדוד מופעל מחדש ולא 
לעתים  מתרחשת  התופעה  אם  אותו.  לאפס  צריך 
קרובות, פנה לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, 

.)Immergas לשירות הטכני של

זו מופיעה כאשר הדוד  תקלה  אות הלהבה אבד. 
נכבית באופן  נדלק באופן תקין אך להבת המבער 
את  מחדש  להדליק  תנסה  המערכת  צפוי;  בלתי 
צריך לאפס את  ואם הבעיה מתוקנת, לא  הלהבה 
הדוד. אם התופעה מתרחשת לעתים קרובות, פנה 
לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, לשירות הטכני 

.)Immergas של

זו  תקלה  הלהבה.  אות  מאבדן  כתוצאה  חסימה 
מופיעה  אבד”  הלהבה  “אות  התקלה  אם  מופיעה 
כדי   .)38 )קוד  דקות   8.5 תוך  ברציפות  פעמים   6
האיפוס  לחצן  על  ללחוץ  יש  החסימה,  את  לבטל 
פנה  קרובות,  לעתים  )5(. אם התופעה מתרחשת 
לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע )למשל, לשירות הטכני 

.)Immergas של

חסימה כתוצאה מחריגה ממשך הזמן המקסימלי 
אם  מופיעה  זו  תקלה  האדים.  שסתום  לפתיחת 
הזמן  ממשך  יותר  פתוח  נשאר  האדים  שסתום 
המותר לתפקוד תקין, בלי שהדוד דולק. כדי לבטל 
את החסימה, יש ללחוץ על לחצן האיפוס )5(. אם 
לטכנאי  פנה  קרובות,  לעתים  מתרחשת  התופעה 
של  הטכני  לשירות  )למשל,  סיוע  לקבלת  מוסמך 

.)Immergas

2.6  כיבוי הדוד
כדי לכבות את הדוד לחלוטין, לחץ על הלחצן “כיבוי”, 
נתק את המתג האומניפולרי מחוץ לדוד וסגור את 
ברז הגז שמעל המכשיר. אל תשאיר את הדוד פועל 

ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים.

2.7  שחזור הלחץ במערכת החימום
בדוק את לחץ המים במערכת מפעם לפעם. מד לחץ 

הדוד אמור להראות לחץ בטווח שבין 1 ל-1.2 בר.
אם הלחץ נמוך מ-1 בר )כאשר המערכת קרה( שחזר 
את הלחץ התקין דרך הברז שנמצא בחלקו התחתון 

של הדוד )איור 2-2(.

שים לב: סגור את הברז בסיום הפעולה.
ששסתום  ייתכן  בר,  כ-3  לכדי  מגיע  הלחץ  אם 

הבטיחות יפעל.
במקרה כזה, פנה לטכנאי מוסמך לקבלת סיוע.

אם הלחץ יורד לעתים קרובות, פנה לטכנאי מוסמך 
האפשרית  הדליפה  את  לתקן  כדי  סיוע  לקבלת 

במערכת.

2.8  ניקוז המערכת
הניקוז  בשסתום  השתמש  הדוד,  את  לנקז  כדי 

המיוחד )איור 2-2(.
לפני הניקוז ודא ששסתום המילוי סגור.

2.9  הגנה מפני קפיאה
שנדלקת  קפיאה  מפני  הגנה  פונקציית  כולל  הדוד 
 4°C-אוטומטית כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל
 .)-5°C הגנה רגילה מפני טמפרטורה מינימלית של(
על מנת לשמור על תקינות המכשיר ומערכת חימום 
המים הביתיים באזורים שבהם הטמפרטורה יורדת 
החימום  מערכת  על  להגן  מומלץ  לאפס,  מתחת 
והתקנת  קפיאה  למניעת  נוזל  באמצעות  המרכזי 
Immergas עם הדוד  הערכה למניעת קפיאה של 
ממושכת  פעילות  חוסר  של  במקרה   .)1.3 )סעיף 

)המקרה השני(, מומלץ גם:
-  לנתק את אספקת החשמל הראשית;

-  לנקז את מערכת החימום המרכזי ואת מערכת 
מנוקזת  המערכת  אם  הביתיים.  המים  חימום 
במים  אותה  למלא  הקפד  קרובות,  לעתים 
במים  שימוש  למנוע  כדי  מתאימים  מטוהרים 

קשים והצטברות אבנית.

2.10  ניקוי המעטפת
כדי  נייטרלי  ניקוי  וחומר  לחות  במטליות  השתמש 
לנקות את מעטפת הדוד. אין להשתמש בחומרים 

חזקים או באבקות ניקוי.

2.11  הוצאה משימוש
רוצה להשבית את הדוד לצמיתות, פנה  אם אתה 
לטכנאי מוסמך כדי לוודא שכל קווי אספקת החשמל, 

הגז והמים סגורים ומנותקים.

מקרא:
-  שסתום מילוי  1  
-  שסתום ניקוז  2  

מבט מלמטה
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הדלקת הדוד 3   
)בדיקה ראשונית(  

כדי להפעיל את הדוד:
-  ודא שהדוד הותקן בהתאם להצהרת התאימות 

שכלולה עם המכשיר;
-  ודא שסוג הגז הנמצא בשימוש תואם להגדרות 

הדוד;
של  לקו  אכן  הוא  החשמל  שחיבור  -  בדוק 
ושיש  נכונה   L-N קוטביות  עם   230V-50Hz

חיבור להארקה;
במים,  מלאה  המרכזי  החימום  שמערכת  -  ודא 

ושמד הלחץ מציין לחץ של 1.2÷1 בר. 
-  ודא שמכסה שסתום האוויר פתוח, וכי האוויר 

נוקז היטב מהמערכת;
-  הפעל את הדוד, וודא שהוא נדלק באופן תקין;

-  ודא שהספיקה וערכי הלחץ )מקסימום, אמצע 
המצוינים  לאלה  תואמים  הגז  של  ומינימום( 

במדריך )סעיף 3.18(;

-  בדוק שרכיב הבטיחות פועל כשאין גז, וכן בזמני 
ההפעלה הרלוונטיים;

-  בדוק את פעולתו של מתג החשמל הנמצא מעל 
הדוד;

-  בדוק שמסופי הכניסה ו/או הפליטה לא חסומים;
-  בדוק שמתג בטיחות הלחץ "אין אוויר" פועל;

-  בדוק שכל התקני הכוונון פועלים;
-  אטום את התקני הוויסות של ספיקת הגז )אם 

ההגדרות שונו(;
-  ודא שיש חימום למים ביתיים;

-  ודא שמערכות המים אטומות היטב;
-  בדוק שחדר ההתקנה מאוורר.

אם אחת מהבדיקות נכשלה, אין להדליק את הדוד.

3.1  תרשים הידראולי

מקרא:
-  מתג זרימת מים חמים ביתיים  1  

-  שסתום מילוי מערכת  2  
-  מגביל אספקה  3  

-  חיישן מים חמים ביתיים  4  
Aqua Celeris התנגדות  -  5  

-  שסתום גז  6  
Aqua Celeris  -  7  

-  כלי התפשטות מערכת  8  
-  מבער  9  

-  מחליף חום ראשי  10  
-  מכסה אדים  11  

-  תא אטום  12  
-  מתג לחץ אדים  13  

-  מאוורר  14  
-  חיישן אספקה  15  

-  תרמוסטט בטיחות  16  
-  שסתום אוורור  17  

-  משאבת דוד  18  
-  שסתום ניקוז מערכת  19  

-  מתג לחץ מערכת  20  
-  לוחית מחליף חום  21  

-  שסתום תלת-שלבי )ממונע(  22  
-  מעקף  23  

-  שסתום בטיחות 3 בר  24  

-  אספקת גז  G  
-  יציאת מים חמים ביתיים  AC  
-  כניסת מים חמים ביתיים  AF  

-  החזרת מערכת  R  
-  אספקת מערכת  M  
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3 PUŠTANJE KOTLA U RAD  
(POČETNA KONTROLA)

Prilikom puštanja u rad kotla morate:
- se uveriti da postoji izjava o prikladnosti 

instalacije;
- uveriti se da se korišćeni gas podudara sa onim 

za koji je kotao pripremljen;
- se uveriti da se obavilo povezivanje na mrežu 

od 230V-50Hz,poštujući polaritet L-N i 
uzemljenje;

- se uveriti da je uređaj za grejanje pun vode, 
kontrolisati da kazaljka manometra kota 
pokazuje pritisak od 1÷1,2 bara; 

- se uveriti da je kapica ventila za odušku vazduha 
otvorena i da je uređaj dobro odzračen;

- uključiti kotao i uveriti se u pravilno uključenje;
- proveriti maksimalnu, srednju i minimalnu 

nosivost gasa i da su odgovarajući pritisci u 
skladu sa onim navedenim u knjižici (Pogl. 
3.18);

- uveriti se u intervenciju bezbednosnog uređaja 
u slučaju da nema gasa te odgovarajuće vreme 
intervencije;

-  uveriti se u intervenciju opšteg prekidača koji 
se nalazi na početnom delu kotla;

-  uveriti se da terminali za usis/odvod nisu 
začepljeni;

-  uveriti se u intervenciju bezbednosnog merača 
pritiska u odnosu na pomanjkanje vazduha;

-  uver it i  s e  u  inter venci ju  organa  za 
prilagođavanje;

-  uver i t i  s e  u  zapt ivenost  uređaja  za 
prilagođavanje nosivosti gasa (u slučaju da se 
promeni regulacija);

3.1 HIDRAULIČNA ŠEMA.

- uveriti se u proizvodnju tople sanitarne vode;
- uveriti se u zaptivenost hidrauličnih krugova;
- uverit i  se u pravi lnu venti laciju i/ i l i 

provetravanje prostorije u kojoj je predviđena 
instalacija.

Ako i samo jedna od ovih kontrola koje se tiču 
bezbednosti bude negativna, uređaj se ne sme 
puštati u rad.

Objašnjenja:
 1 - Sanitarni merač protoka
 2 - Slavina za punjenje uređaja
 3 - Ograničavač protoka
 4 - Sanitarna sonda 
 5 - Grejač vode za funkciju Aqua Celeris
 6 - Ventil za gas
 7 - Aqua Celeris
 8 - Ekspanzioni sud uređaja
 9 - Gorionik
 10 - Primarni izmenjivač
 11 - Aspirator dima
 12 - Zatvorena komora
 13 - Merač pritiska dima
 14 - Ventilator
 15 - Polazna sonda
 16 - Bezbednosni termostat
 17 - Ventil oduška vazduha
 18 - Pumpa kotla
 19 - Slavina za pražnjenje uređaja
 20 - Merač pritiska uređaja
 21 - Pločasti izmenjivač toplote
 22 - Trokraki ventil (motorizovan)
 23 - Baj-pass
 24 - Bezbednosni ventil 3 bar

 G - Napajanje gasom
 AC - Izlaz tople sanitarne vode
 AF - Ulaz sanitarne vode
 R - Povratni deo uređaja
 M - Polazni deo uređaja
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3  ბოილერის ამუშავება 
(საწყისი შემოწმება)

ბოილერის ექსპლუატაციაში შესაყვანად:
- დ ა რ წ მ უ ნ დ ი თ ,  რ ო მ  მ ო წ ყ ო ბ ი ლ ო ბ ი ს 

კომპლექტში არსებობს შესაბამისობის 
დეკლარაცია;

- დარწმუნდით, რომ გამოყენებული აირის ტიპი 
შეესაბამება ბოილერის პარამეტრებს;

- შ ე ა მ ო წ მ ე თ  შ ე ე რ თ ე ბ ა  2 3 0 ვ - 5 0 ჰ ც 
ელექტროქსელთან, სწორი ფაზა-ნოლი 
პოლარობა და დამიწება;

- დარწმუნდით, რომ გათბობის სისტემა 
შევსებულია წყლით და რომ მანომეტრი 
აჩვენებს წნევას 1 ÷ 1.2 ბარელს. 

- დარწმუნდით, რომ სარქვლის ხუფი ღიაა და 
რომ სისტემა დეაერირებულია;

- ჩართეთ ბოილერი და შეამოწმეთ სწორი 
ანთება;

– დარწმუნდით, რომ გაზის მაქსიმალური, 
საშუალო და მინიმალური დინების სიჩქარის 
და წნევის მნიშვნელობები შეესაბამება 
სახელმძღვანელოში მითითებულს (პარ. 3.18)

- შეამოწმეთ უსაფრთხოების მოწყობილობის 
აქტივაცია, თუ აირი არ მიეწოდება სისტემას, 
ასევე აქტივაციის დრო;

- შეამოწმეთ მთავარი ჩამრთველის მუშაობა, 
რომელიც განთავსებულია ბოილერის ზემოთ;

- დ ა რ წ მ უ ნ დ ი თ ,  რ ო მ  შ ე წ ო ვ ი ს  დ ა / ა ნ 
გამონაბოლქვის ტერმინალები არ არის 
დაბლოკილი;

- შეამოწმეთ დამცავი წნევის რელეს მუშაობა 
ჰაერის მიწოდების გარეშე;

- დარწმუნდით, რომ ყველა მარეგულირებელი 
მოწყობილობა გამართულად მუშაობს;

- დ ა ლ უ ქ ე თ  ა ი რ ი ს  ნ ა კ ა დ ი ს  ს ი ჩ ქ ა რ ი ს 
მარეგულირებელი მოწყობილობები (თუ 
პარამეტრები შეცვლილია);

3.1 ჰიდრავლიკური სქემა.

- შეამოწმეთ საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
წარმოება;

- შეამოწმეთ წყლის ციკლების შემჭდროებების 
ეფექტურობა;

- შეამოწმეთ ვენტილაცია და/ან აერაცია ოთახში, 
სადაც აპირებთ დამონტაჟებას .

თუ რომელიმე შემოწმება გამოავლენს უარყოფით 
შედეგს, არ ჩართოთ ბოილერი.

განმარტება:
 1 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

ნაკადის მარეგულირებელი
 2 - სისტემის შევსების სარქველი
 3 - ნაკადის შემზღუდველი
 4 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

ზონდი
 5 - Aqua Celeris წინააღმდეგობა
 6 - გაზის სარქველი
 7 - Aqua Celeris ფუნქცია
 8  -  სისტემის გამაფართოებელი ავზი
 9  -  სანთურა
 10 - პირველადი თბოგადამცემი
 11 - გამწოვი გარსაცმი
 12 - ჰერმეტული კამერა
 13 - კვამლის წნევის რელე
 14 - ვენტილატორი
 15 - მიწოდების ზონდი
 16 - დამცავი თერმოსტატი
 17 - სავენტილაციო სარქველი
 18 - ბოილერის დგუში
 19  -  სისტემის სადრენაჟო სარქველი
 20 - სისტემის წნევის გადამრთველი
 21 - ფირფიტის თბოგადამცემი
 22 - სამპოზიციიანი სარქველი (ძრავით)
 23 - შემოვლა
 24  -  უსაფრთხოების სარქველი 

3-ბარელისთვის

 G - გაზის მიწოდება
 AC - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

გამოსავალი
 AF - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

შემშვები
 R - გათბობის სისტემიდან დაბრუნება
 M - გათბობის სისტემის მიწოდება
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3 MISE EN SERVICE  
DE LA CHAUDIÈRE  
(VÉRIFICATION INITIALE)

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

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

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

50Hz, le respect de la polarité L-N et le bran-
chement à la terre;

- vérifier que l’installation de chauffage soit 
pleine d’eau, en contrôlant que l’aiguille du 
manomètre de la chaudière indique une pres-
sion de 1÷1,2 bar; 

- vérifier que le capuchon de la vanne de purge 
d’air soit ouverte et que l’installation soit bien 
désaérée;

- allumer la chaudière et vérifier le correct 
démarrage;

- vérifier que le débit maximal, intermédiaire 
et minimal du gaz et les pressions correspon-
dantes soient conformes à celles indiquées sur 
le livret (Parag. 3.18);

- 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;
- sceller les dispositifs de réglage du débit de gaz 

3.1 SCHÉMA HYDRAULIQUE.

(si les réglages ont été changés);
- vérifier la production de l’eau chaude sanitaire;
- vérifier l’étanchéité des circuits hydrauliques;
- vérifier la ventilation et/ou l’aération du local 

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

Légende:
 1 - Fluxostat sanitaire
 2 - Robinets remplissage installation
 3 - Limiteur de flux
 4 - Sonde sanitaire
 5 - Résistance Aqua Celeris
 6 - Vanne gaz
 7 - Système Aqua Celeris
 8 - Vase d’expansion installation
 9 - Brûleur
 10 - Echangeur primaire
 11 - Hotte de fumées
 12 - Chambre étanche
 13 - Pressostat fumées
 14 - Ventilateur
 15 - Sonde refoulement
 16 - Thermostat de sécurité
 17 - Soupape purge d’air
 18 - Circulateur chaudière
 19 - Robinet de vidange de l’installation
 20 - Pressostat d’installation
 21 - Echangeur à plaques
 22 - Soupape à trois voies (motorisée)
 23 - By-pass
 24 - Vanne de sécurité 3 bars

 G - Alimentation gaz
 AC - Sortie eau chaude sanitaire
 AF - Entrée d’eau sanitaire
 R - Retour installation
 M - Refoulement installation
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3 BOILER START-UP  
(INITIAL CHECK)

To commission the boiler:
- ensure that the declaration of conformity of 

installation is supplied with the appliance;
- 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. 3.18);

- check activation of the safety device in the event 
of no gas, as well as the relative activation time;

- check activation of the main switch located 
upstream from the boiler;

- check that the intake and/or exhaust terminals 
are not blocked;

- check activation of the “no air” safety pressure 
switch;

- ensure activation of all adjustment devices;

3.1 HYDRAULIC DIAGRAM.

- seal the gas flow rate regulation devices (if 
settings 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 provided.
If any checks/inspection give negative results, do 
not start the boiler.

Key:
 1 - Domestic hot water flow switch
 2 - System filling valve
 3 - Flow limiter
 4 - Domestic hot water probe
 5 - Aqua Celeris Resistance
 6 - Gas valve
 7 - Aqua Celeris
 8 - System expansion vessel
 9 - Burner
 10 - Primary heat exchanger
 11 - Flue hood
 12 - Sealed Chamber
 13 - Flue pressure switch
 14 - Fan
 15 - Delivery probe
 16 - Safety thermostat
 17 - Vent valve
 18 - Boiler pump
 19 - System draining valve
 20 - System pressure switch
 21 - Plate heat exchanger
 22 - Three-way valve (motorised)
 23 - By-pass
 24 - 3 bar safety valve

 G - Gas supply
 AC - Domestic hot water outlet
 AF - Domestic hot water inlet
 R - System return
 M - System flow
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3 KOMBİ QAZANININ 
İŞƏ DÜŞMƏSİ (İLKİN 
YOXLAMA)

Kombi qazanının istismarı üçün:
- quraşdırma üçün təsdiq deklarasiyasının 

cihazla birgə verildiyindən əmin olun;
- istifadə edilən qaz növünün kombi qazanına 

uyğun gəldiyindən əmin olun;
- 230V-50Hz enerji xəttini yoxlayın, düzgün 

L-N qütblüyü və torpaqlanma birləşməsini 
yoxlayın;

- mərkəzi qızdırma sisteminin su ilə dolu 
olduğunu və manometrin 1÷1.2 bar təzyiq 
göstərdiyini təmin edin. 

- hava klapan qapağının açıq olduğundan və 
sistemin yaxşı havalandırıldığından əmin olun;

- kombi qazanını işə salın və düzgün alışdığını 
yoxlayın;

- qazın maksimum, aralıq və minimum axın 
sürətinin və təzyiq kəmiyyətlərinin kitabçada 
verilənlərə uyğun gəldiyini təmin edin 
(Bənd 3.18);

- qaz olmadıqda təhlükəsizlik cihazının 
aktivləşdiyindən əmin olun;

- kombi 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;

- qaz axını dərəcəsinin nizamlayıcı cihazını 
bağlayın (ayarlar dəyişdirildikdə);

- məişət qaynar su istehsalını yoxlayın;

3.1 HİDRAVLİK SXEM

- su zəncirlərinin kipləşdirmə səmərəsini 
yoxlayın;

- quraşdırılacaq otağın ventilyasiya və/və ya 
havalandırılmasını yoxlayın.

Hər hansı yoxlanış/yoxlama mənfi nəticələr 
verərsə, kombi qazanını işə salmayın.

Açar sözlər:
 1 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 2 - Sistemin doldurma klapanı
 3 - Axın məhdudlaşdırıcı
 4 - Daxili qaynar su çıxışı
 5 - Aqua Celeris müqaviməti
 6 - Qaz klapanı
 7 - Aqua Celeris
 8 - Sistemin genişləndirmə çəni
 9 - Odluq
 10 - Əsas istilik mübadiləsi
 11 - Dəm qazı qapağı
 12 - Kipləşmiş kamera
 13 - Bacanın təzyiq manometri
 14 - Fen
 15 - Çatdırılma probası
 16 - Təhlükəsizlik termostatı
 17 - Boşaltma klapanı
 18 - Qazanın nasosu
 19 - Sistemin boşaldılma klapanı
 20 - Sistem təzyiq keçiricisi
 21 - Plitəli istilik mübadiləsi
 22 - Üç yollu klapan (mühərrikli)
 23 - Baypas
 24 - 3 bar təhlükəsizlik klapanı

 Q - Qaz mənbəyi
 AC - Daxili qaynar su çıxışı
 AF - Daxili qaynar su funskiyası
 R - Sistemin qayıtması
 M - Sistemin axını
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1.3  رسم تخطيطي توضيحي ملكونات الشبكة الهيدرولييك )الشبكة املائية(.  

لوحة الرموز و العالمات: 
1 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه. 

2 ـ صنبور ملء الشبكة
3 ـ مفتاح ضبط تدفق مياه. 

4 ـ مسبار مياه 
5 ـ عنرص مقاومة ماء سرييليس

6 ـ صامم غاز
7 ـ ماء سرييليس

8 ـ وعاء توسيع الشبكة
9 ـ موقد

10 ـ مبادل حراري أويل
11 ـ غطاء شفط العوادم الدخانية

12 ـ غرفة االحرتاق املغلقة 
13 ـ مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية

14 ـ مروحة
15 ـ مسبار تدفق  أو الدفع

16 ـ ترموستات أمان
17 ـ صامم تنفيس للهواء
18 ـ مضخة تدوير للغالية
19 ـ صنبور تفريغ الشبكة

20 ـ مفتاح ضبط ضغط الشبكة
21 ـ مبادل حراري من النوع الصفائحي

22 ـ صامم بثالثة مجاري )آيل(
23 ـ ممر فرعي  

24 ـ صامم أمان 3 بار. 

G – التوصيل بالغاز  
AC – مخرج املياه الساخنة 
AF- مدخل املياه الساخنة 

R- مدخل عودة مياه الشبكة  
M – تدفق مياه الشبكة.

تشغيل الغالية )فحص أويل( 3  

لبدء تشغيل الغالية، يلزم القيام مبا ييل: 

- التأكد من وجود ترصيح املطابقة واملوافقة عىل الرتكيب؛ 
-  تأكد من مالمئة الغاز املوجود مع طبيعة الغاز الذي ميكن أن تستخدم 

الغالية معه؛ 

-  تأكد من توصيل الغالية بشبكة تيار كهريب بقوة 230 فولت - 50 هرتز، 
مع احرتام رضورة وجود استقطاب L-N ووجود طرف أرىض؛ 

-  تأكد من أن شبكة التدفئة مملوءة فعلياً باملاء مع فحص مؤرش مقياس ضغط 
الغالية حيث البد أن يصبح مستوى الضغط  1 ÷ 1,2 بار؛  

-  تأكد من أن غطاء صامم تنفيس وإخراج الهواء مفتوحاً وأنه قد تم جيداً 
تفريغ الشبكة من الهواء؛ 

-  قم بتشغيل الغالية وتأكد من البدء الصحيح لعلمية اإلشعال؛ 
-  تأكد من أن معدل ضخ الغاز األقىص واملتوسط واألقل وما يتعلق بذلك 
من عمليات ضخ وضغط يتالءم مع ما هو محدد يف هذا الشأن يف كتيب 

التعليامت )الفقرة 18.3(؛ 

-  تأكد من عمل جهاز األمان يف حالة انقطاع الغاز ومن مدى رسعة عمله 
عند حدوث ذلك؛ 

-  تأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل العمومي املوجود فوق الغالية؛ 
-  تأكد من أن وصالت التمرير الخاصة بعملية الشفط و\أو عملية التخلص 

من عوادم االحرتاق غري مسدودة؛  

-  تأكد من عمل مفتاح ضبط ضغط الخاص بتوفري عنرص األمان عند عدم 
وجود الهواء؛ 

- تأكد من عمل أجهزة الضبط؛ 
-  تأكد من غلق أجهزة ضبط معدل ضخ الغاز )يف حالة وجود تنوعات يف 

مستويات الضبط(؛ 

- تأكد من حدوث تسخني للامء املوجود يف الشبكة؛ 
- تأكد من ثبات الدوائر الهيدروليكية وشبكات املياه؛ 

-  تأكد من التهوية الجيدة للامكن الذي تم\سيتم فيه تركيب الغالية. 
يف حالة عدم توافر حتى مجرد رشط واحد أو عملية واحدة من تلك الرشوط 

والعلميات السابقة، ال يجب أبدا تشغيل شبكة التدفئة واملاء الساخن. 
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Дистанційне керування: Котел може 
керуватися дистанційно за допомогою 
пристрою Comando Amico RemotoV2 (CARV2), 
який має під’єднуватися до затисків 41 
і 44 роз’єму X15 на електронній платі, 
дотримуючися полюсів і  видаливши 
перемичку X40.

Кімнатний термостат: Котел може працювати 
з кімнатним хронотермостатом (S20). 
Підключити до затисків 40 – 41, видаливши 
перемичку X40.

Роз’єм X5 використовується для підключення 
до плати трьох реле (постачаються за окремим 
замовленням), скасувавши підключення до 
плати одного реле.

Роз’єм X6 передбачено для підключення 
до ПК.

Роз’єм X8 використовується під час операцій 
з відновлення ПЗ.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

П р и м і т к а :  о п е р а ц і ї  з  т е х н і ч н о г о 
обслуговування мають виконуватися 
фахівцем (наприклад, з Уповноваженого 
Сервісного Центру Iммergas).

- Запах газу. Викликано втратами в газовому 
контурі. Перевірити щільність контуру 
підведення газу.

- Вентилятор працює, але не відбувається 
ісрка розпалення на рампі пальника. Може 
статися, що вентилятор розпочинає роботу, 
але запобіжне реле тиску повітря не змикає 
контакт. Слід перевірити:

1) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не дуже довгий (понад 
дозволені розміри.

2) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не засмічений, навіть 
частково (як збоку відведення, так і збоку 
забору повітря).

3) що діафрагма збоку відведення димових 
газів відповідає довжині трубопроводів 
для забору повітря – відведення димових 
газів.

4) що закрита камера має оптимальну 
щільність.

5) що напруга живлення у вентилятор не 
нижче за 196 В.

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне 
або жовте).  Може бу ти викликане: 
забрудненим пальником, засміченими 

пластинами, неправильним встановленням 
терміналу для забору повітря-відведення 
димових газів. Виконати очищення всіх 
наведених вище компонентів та перевірити 
правильний монтаж терміналу.

- Ч а с т і  с п р а ц ю в а н н я  з а п о б і ж н о г о 
термостату проти перегріву. Може бути 
викликане зменшеним тиском води в 
котлі, недостатньою циркуляцією в системі 
опалення, заблокованим циркуляційним 
насосом або неполадкою в платі керування 
котла. Перевірити за манометром, що тиск 
перебуває в межі передбачених значень. 
Перевірити, щоб не були закриті всі вентилі 
радіаторних батарей.

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Пер еконатися  в  том у,  що кришка 
відповідного клапану для випуску повітрі 
відкрита (Мал. 1-34). Переконатися в тому, 
що значення тиску у системі опалення та 
попереднього тиску у розширювальному 
баку перебувають у межі передбачених, 
що попередній тиск у розширювальному 
баку складає 1,0 бар, тиск в системі складає 
1 - 1,2 бари.

- Б л о к у в а н н я  ч е р е з  в і д с у т н і с т ь 
розпалювання, див. параграфи 2.5 та 1,4 
(електричні підключення).

Умовні позначення:
 A9 - Схема з одним реле
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій лінії (подачі) 

системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру ГВП
 B4 - Зовнішній давач (за окремим замовленням)
 B9 - Давач-зонд на вході сантехнічної води (за окремим 

замовленням)
 CARV2 - Пристрій ДК Comando Amico Remoto Версія 2 

(за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E11 - Опір Aqua Celeris

 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан
 R5 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури сантехнічної води
 R6 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури опалення
 S2 - Регулятор робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S6 - Реле тиску димових газів

 S20 - Кімнатний термостат (за окремим 
замовленням)

 S32 - Кнопка Boost (для увімкнення Aqua 
Celeris)

 S31 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 
Очікування/ Вимкн)

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка кімнатного термостату
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового клапану
 U1 - Внутрішній випрямлювач у з’єднувачі 

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 1 - Комплект проти замерзання (за 
окремим замовленням)

 2 - Живлення 220 В зм.стр. 50 Гц
 3 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на платі 
котла

 4 - Зональна плата (за окремим замовленням)
 5 - Жовтий / Зелений
 6 - Коричневий
 7 - Синій
 8 - Чорний
 9 - Система ГВП
 10 - Система опалення
 11 - Червоний
 12 - Помаранчевий
 13 - Білий
 14 - Сірий
 15 - Зелений
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Дистанційне керування: Котел може 
керуватися дистанційно за допомогою 
пристрою Comando Amico RemotoV2 (CARV2), 
який має під’єднуватися до затисків 41 
і 44 роз’єму X15 на електронній платі, 
дотримуючися полюсів і  видаливши 
перемичку X40.

Кімнатний термостат: Котел може працювати 
з кімнатним хронотермостатом (S20). 
Підключити до затисків 40 – 41, видаливши 
перемичку X40.

Роз’єм X5 використовується для підключення 
до плати трьох реле (постачаються за окремим 
замовленням), скасувавши підключення до 
плати одного реле.

Роз’єм X6 передбачено для підключення 
до ПК.

Роз’єм X8 використовується під час операцій 
з відновлення ПЗ.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

П р и м і т к а :  о п е р а ц і ї  з  т е х н і ч н о г о 
обслуговування мають виконуватися 
фахівцем (наприклад, з Уповноваженого 
Сервісного Центру Iммergas).

- Запах газу. Викликано втратами в газовому 
контурі. Перевірити щільність контуру 
підведення газу.

- Вентилятор працює, але не відбувається 
ісрка розпалення на рампі пальника. Може 
статися, що вентилятор розпочинає роботу, 
але запобіжне реле тиску повітря не змикає 
контакт. Слід перевірити:

1) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не дуже довгий (понад 
дозволені розміри.

2) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не засмічений, навіть 
частково (як збоку відведення, так і збоку 
забору повітря).

3) що діафрагма збоку відведення димових 
газів відповідає довжині трубопроводів 
для забору повітря – відведення димових 
газів.

4) що закрита камера має оптимальну 
щільність.

5) що напруга живлення у вентилятор не 
нижче за 196 В.

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне 
або жовте).  Може бу ти викликане: 
забрудненим пальником, засміченими 

пластинами, неправильним встановленням 
терміналу для забору повітря-відведення 
димових газів. Виконати очищення всіх 
наведених вище компонентів та перевірити 
правильний монтаж терміналу.

- Ч а с т і  с п р а ц ю в а н н я  з а п о б і ж н о г о 
термостату проти перегріву. Може бути 
викликане зменшеним тиском води в 
котлі, недостатньою циркуляцією в системі 
опалення, заблокованим циркуляційним 
насосом або неполадкою в платі керування 
котла. Перевірити за манометром, що тиск 
перебуває в межі передбачених значень. 
Перевірити, щоб не були закриті всі вентилі 
радіаторних батарей.

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Пер еконатися  в  том у,  що кришка 
відповідного клапану для випуску повітрі 
відкрита (Мал. 1-34). Переконатися в тому, 
що значення тиску у системі опалення та 
попереднього тиску у розширювальному 
баку перебувають у межі передбачених, 
що попередній тиск у розширювальному 
баку складає 1,0 бар, тиск в системі складає 
1 - 1,2 бари.

- Б л о к у в а н н я  ч е р е з  в і д с у т н і с т ь 
розпалювання, див. параграфи 2.5 та 1,4 
(електричні підключення).

Умовні позначення:
 A9 - Схема з одним реле
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій лінії (подачі) 

системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру ГВП
 B4 - Зовнішній давач (за окремим замовленням)
 B9 - Давач-зонд на вході сантехнічної води (за окремим 

замовленням)
 CARV2 - Пристрій ДК Comando Amico Remoto Версія 2 

(за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E11 - Опір Aqua Celeris

 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан
 R5 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури сантехнічної води
 R6 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури опалення
 S2 - Регулятор робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S6 - Реле тиску димових газів

 S20 - Кімнатний термостат (за окремим 
замовленням)

 S32 - Кнопка Boost (для увімкнення Aqua 
Celeris)

 S31 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 
Очікування/ Вимкн)

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка кімнатного термостату
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового клапану
 U1 - Внутрішній випрямлювач у з’єднувачі 

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 1 - Комплект проти замерзання (за 
окремим замовленням)

 2 - Живлення 220 В зм.стр. 50 Гц
 3 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на платі 
котла

 4 - Зональна плата (за окремим замовленням)
 5 - Жовтий / Зелений
 6 - Коричневий
 7 - Синій
 8 - Чорний
 9 - Система ГВП
 10 - Система опалення
 11 - Червоний
 12 - Помаранчевий
 13 - Білий
 14 - Сірий
 15 - Зелений
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 S6 - Реле тиску димових газів

 S20 - Кімнатний термостат (за окремим 
замовленням)

 S32 - Кнопка Boost (для увімкнення Aqua 
Celeris)

 S31 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 
Очікування/ Вимкн)

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка кімнатного термостату
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового клапану
 U1 - Внутрішній випрямлювач у з’єднувачі 

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 1 - Комплект проти замерзання (за 
окремим замовленням)

 2 - Живлення 220 В зм.стр. 50 Гц
 3 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на платі 
котла

 4 - Зональна плата (за окремим замовленням)
 5 - Жовтий / Зелений
 6 - Коричневий
 7 - Синій
 8 - Чорний
 9 - Система ГВП
 10 - Система опалення
 11 - Червоний
 12 - Помаранчевий
 13 - Білий
 14 - Сірий
 15 - Зелений
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Дистанційне керування: Котел може 
керуватися дистанційно за допомогою 
пристрою Comando Amico RemotoV2 (CARV2), 
який має під’єднуватися до затисків 41 
і 44 роз’єму X15 на електронній платі, 
дотримуючися полюсів і  видаливши 
перемичку X40.

Кімнатний термостат: Котел може працювати 
з кімнатним хронотермостатом (S20). 
Підключити до затисків 40 – 41, видаливши 
перемичку X40.

Роз’єм X5 використовується для підключення 
до плати трьох реле (постачаються за окремим 
замовленням), скасувавши підключення до 
плати одного реле.

Роз’єм X6 передбачено для підключення 
до ПК.

Роз’єм X8 використовується під час операцій 
з відновлення ПЗ.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

П р и м і т к а :  о п е р а ц і ї  з  т е х н і ч н о г о 
обслуговування мають виконуватися 
фахівцем (наприклад, з Уповноваженого 
Сервісного Центру Iммergas).

- Запах газу. Викликано втратами в газовому 
контурі. Перевірити щільність контуру 
підведення газу.

- Вентилятор працює, але не відбувається 
ісрка розпалення на рампі пальника. Може 
статися, що вентилятор розпочинає роботу, 
але запобіжне реле тиску повітря не змикає 
контакт. Слід перевірити:

1) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не дуже довгий (понад 
дозволені розміри.

2) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не засмічений, навіть 
частково (як збоку відведення, так і збоку 
забору повітря).

3) що діафрагма збоку відведення димових 
газів відповідає довжині трубопроводів 
для забору повітря – відведення димових 
газів.

4) що закрита камера має оптимальну 
щільність.

5) що напруга живлення у вентилятор не 
нижче за 196 В.

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне 
або жовте).  Може бу ти викликане: 
забрудненим пальником, засміченими 

пластинами, неправильним встановленням 
терміналу для забору повітря-відведення 
димових газів. Виконати очищення всіх 
наведених вище компонентів та перевірити 
правильний монтаж терміналу.

- Ч а с т і  с п р а ц ю в а н н я  з а п о б і ж н о г о 
термостату проти перегріву. Може бути 
викликане зменшеним тиском води в 
котлі, недостатньою циркуляцією в системі 
опалення, заблокованим циркуляційним 
насосом або неполадкою в платі керування 
котла. Перевірити за манометром, що тиск 
перебуває в межі передбачених значень. 
Перевірити, щоб не були закриті всі вентилі 
радіаторних батарей.

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Пер еконатися  в  том у,  що кришка 
відповідного клапану для випуску повітрі 
відкрита (Мал. 1-34). Переконатися в тому, 
що значення тиску у системі опалення та 
попереднього тиску у розширювальному 
баку перебувають у межі передбачених, 
що попередній тиск у розширювальному 
баку складає 1,0 бар, тиск в системі складає 
1 - 1,2 бари.

- Б л о к у в а н н я  ч е р е з  в і д с у т н і с т ь 
розпалювання, див. параграфи 2.5 та 1,4 
(електричні підключення).

Умовні позначення:
 A9 - Схема з одним реле
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій лінії (подачі) 

системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру ГВП
 B4 - Зовнішній давач (за окремим замовленням)
 B9 - Давач-зонд на вході сантехнічної води (за окремим 

замовленням)
 CARV2 - Пристрій ДК Comando Amico Remoto Версія 2 

(за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E11 - Опір Aqua Celeris

 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан
 R5 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури сантехнічної води
 R6 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури опалення
 S2 - Регулятор робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S6 - Реле тиску димових газів

 S20 - Кімнатний термостат (за окремим 
замовленням)

 S32 - Кнопка Boost (для увімкнення Aqua 
Celeris)

 S31 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 
Очікування/ Вимкн)

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка кімнатного термостату
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового клапану
 U1 - Внутрішній випрямлювач у з’єднувачі 

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 1 - Комплект проти замерзання (за 
окремим замовленням)

 2 - Живлення 220 В зм.стр. 50 Гц
 3 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на платі 
котла

 4 - Зональна плата (за окремим замовленням)
 5 - Жовтий / Зелений
 6 - Коричневий
 7 - Синій
 8 - Чорний
 9 - Система ГВП
 10 - Система опалення
 11 - Червоний
 12 - Помаранчевий
 13 - Білий
 14 - Сірий
 15 - Зелений
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3.2 ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА.

Дистанційне керування: Котел може 
керуватися дистанційно за допомогою 
пристрою Comando Amico RemotoV2 (CARV2), 
який має під’єднуватися до затисків 41 
і 44 роз’єму X15 на електронній платі, 
дотримуючися полюсів і  видаливши 
перемичку X40.

Кімнатний термостат: Котел може працювати 
з кімнатним хронотермостатом (S20). 
Підключити до затисків 40 – 41, видаливши 
перемичку X40.

Роз’єм X5 використовується для підключення 
до плати трьох реле (постачаються за окремим 
замовленням), скасувавши підключення до 
плати одного реле.

Роз’єм X6 передбачено для підключення 
до ПК.

Роз’єм X8 використовується під час операцій 
з відновлення ПЗ.

3.3 МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА 
ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ.

П р и м і т к а :  о п е р а ц і ї  з  т е х н і ч н о г о 
обслуговування мають виконуватися 
фахівцем (наприклад, з Уповноваженого 
Сервісного Центру Iммergas).

- Запах газу. Викликано втратами в газовому 
контурі. Перевірити щільність контуру 
підведення газу.

- Вентилятор працює, але не відбувається 
ісрка розпалення на рампі пальника. Може 
статися, що вентилятор розпочинає роботу, 
але запобіжне реле тиску повітря не змикає 
контакт. Слід перевірити:

1) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не дуже довгий (понад 
дозволені розміри.

2) що трубопровід забору повітря-віведення 
димових газів не засмічений, навіть 
частково (як збоку відведення, так і збоку 
забору повітря).

3) що діафрагма збоку відведення димових 
газів відповідає довжині трубопроводів 
для забору повітря – відведення димових 
газів.

4) що закрита камера має оптимальну 
щільність.

5) що напруга живлення у вентилятор не 
нижче за 196 В.

- Нерегулярне горіння (полум’я червоне 
або жовте).  Може бу ти викликане: 
забрудненим пальником, засміченими 

пластинами, неправильним встановленням 
терміналу для забору повітря-відведення 
димових газів. Виконати очищення всіх 
наведених вище компонентів та перевірити 
правильний монтаж терміналу.

- Ч а с т і  с п р а ц ю в а н н я  з а п о б і ж н о г о 
термостату проти перегріву. Може бути 
викликане зменшеним тиском води в 
котлі, недостатньою циркуляцією в системі 
опалення, заблокованим циркуляційним 
насосом або неполадкою в платі керування 
котла. Перевірити за манометром, що тиск 
перебуває в межі передбачених значень. 
Перевірити, щоб не були закриті всі вентилі 
радіаторних батарей.

- Наявність повітря в контурі опалення. 
Пер еконатися  в  том у,  що кришка 
відповідного клапану для випуску повітрі 
відкрита (Мал. 1-34). Переконатися в тому, 
що значення тиску у системі опалення та 
попереднього тиску у розширювальному 
баку перебувають у межі передбачених, 
що попередній тиск у розширювальному 
баку складає 1,0 бар, тиск в системі складає 
1 - 1,2 бари.

- Б л о к у в а н н я  ч е р е з  в і д с у т н і с т ь 
розпалювання, див. параграфи 2.5 та 1,4 
(електричні підключення).

Умовні позначення:
 A9 - Схема з одним реле
 B1 - Температурний давач-зонд на прямій лінії (подачі) 

системи опалення
 B2 - Температурний давач-зонд контуру ГВП
 B4 - Зовнішній давач (за окремим замовленням)
 B9 - Давач-зонд на вході сантехнічної води (за окремим 

замовленням)
 CARV2 - Пристрій ДК Comando Amico Remoto Версія 2 

(за окремим замовленням)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Електрод розпалення та спостереження
 E4 - Запобіжний термостат
 E11 - Опір Aqua Celeris

 F1 - Плавкий запобіжник на лінії
 M1 - Циркуляційний насос котла
 M20 - Вентилятор
 M30 - Триходовий клапан
 R5 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури сантехнічної води
 R6 - Тример (підстроювальний конденсатор) 

для температури опалення
 S2 - Регулятор робочих режимів
 S3 - Кнопка зняття з блокування
 S4 - Витратомір сантехнічної води
 S5 - Реле тиску в системі опалення
 S6 - Реле тиску димових газів

 S20 - Кімнатний термостат (за окремим 
замовленням)

 S32 - Кнопка Boost (для увімкнення Aqua 
Celeris)

 S31 - Кнопка On / Stand-by / Off (Увімкн / 
Очікування/ Вимкн)

 T1 - Трансформатор розпалення
 T2 - Трансформатор плати котла
 X40 - Перемичка кімнатного термостату
 Y1 - Газовий клапан
 Y2 - Модулювальна котушка газового клапану
 U1 - Внутрішній випрямлювач у з’єднувачі 

газового клапану (наявний лише на 
газових клапанах Honeywell)

 1 - Комплект проти замерзання (за 
окремим замовленням)

 2 - Живлення 220 В зм.стр. 50 Гц
 3 - Примітка: Інтерфейс користувача 

знаходиться збоку зварювання на платі 
котла

 4 - Зональна плата (за окремим замовленням)
 5 - Жовтий / Зелений
 6 - Коричневий
 7 - Синій
 8 - Чорний
 9 - Система ГВП
 10 - Система опалення
 11 - Червоний
 12 - Помаранчевий
 13 - Білий
 14 - Сірий
 15 - Зелений
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3.2 ELEKTRIK ŞEMASI.

Açıklama:
 A9 - Rele’li kart
 B1 - Gönderim sondası
 B2 - Kullanım suyu sondası
 B4 - Dış sonda (opsiyonel)
 B9 - Kullanım suyu girişi sondası (opsiyonel)
 CARV2 - Amico Uzaktan Kumanda Versiyon 2 (opsiyonel)
 DS1 - Gösterge
 E3 - Algılama ve ateşleme bujileri
 E4 - Emniyet termostatı
 E11 - Aqua Celeris Rezistansı

 F1 - Hat sigortası
 M1 - Kombi devr-i daimi
 M20 - Vantilatör
 M30 - Üç yollu valf
 R5 - Kullanım suyu ısı trimmeri
 R6 - Isıtma ısı trimmeri
 S2 - İşlev seçim düğmesi
 S3 - Arıza reset düğmesi
 S4 - Kullanım suyu flusostatı
 S5 - Tesisat presostatı
 S6 - Duman presostatı

 S20 - Ortam termostatı (opsiyonel)
 S32 - Boost Düğmesi (Aqua Celeris 

aktivasyonu)
 S31 - On / Stand-by / Off düğmesi
 T1 - Ateşleme transformatörü
 T2 - Kombi kart transformatörü
 X40 - Ortam termostat köprüsü
 Y1 - Gaz vanası
 Y2 - Gaz valf modülatörü
 U1 - Gaz valfı konektör içerisindeki 

düzeltici (yalnızca Honeywell gaz 
valflarında bulunmaktadır)

 1 - Buzlanmaya karşı set (opsiyonel)
 2 - Alimentasyon 230 Vac 50 Hz
 3 - Not: Kullanıcı ara yüzü kombi 

kartının kaynaklı tarafında yer alır
 4 - Bölge kartı (opsiyonel)
 5 - Sarı / Yeşil
 6 - Kahverengi
 7 - Mavi
 8 - Siyah
 9 - Kullanma suyu
 10 - Isıtma
 11 - Kırmızı
 12 - Portakal rengi
 13 - Beyaz
 14 - Gri
 15 - Yeşil

Uzaktan kumanda: kombi, elektronik kart üze-
rindeki X15 konektörünün 41 ve 44. kenetlerinin 
x40 köprüsü yok edilerek ve kutuplara dikkat 
edilerek bağlanacağı Amico Uzaktan KumandaV2 
(CARV2) uygulaması için hazırlanmıştır.

Oda termostatı: kombi (S20) Ortam Termostatı 
takılabilmesi için hazırlanmıştır. X40 köprüsünü 
iptal ederek 40 e 41 kenetlerine bağlayın.

X5 ileticisi ayrıca bir releli kart bağlantısı 
kaldırılarak üç releli kart bağlantısı (opsiyonel) 
için de kullanılır.

X6 ileticisi kişisel bilgisayara bağlanmak içindir.

X8 konektörü software güncelleştirme işlemleri 
için kullanılır.

3.3 MUHTEMEL ARIZA DURUMLARI 
VE NEDENLERI.

Not: bakım işlemlerinin uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisine).

- Gaz kokusu. Gaz devresinde yer alan borular-
daki kaçaklardan kaynaklanır. Gaz devrelerinin 
sızdırmazlığı kontrol edilmesi gerekmektedir.

- Vantilatör çalışıyor, ancak brülör rampasında 
ateşleme çıkışı oluşmuyor. Vantilatörün 
ç a l ı ş m a s ı n a  r a ğ m e n ,  h av a  e m n i y e t 
presostatında temassızlık olabilir. Kontrol 
edilmesi gerekenler:

1) aspirasyon-tahliye kanalının aşırı uzun 
olmaması (müsaade edilen ölçülerden).

2) aspirasyon-tahliye kanalının kısmen tıkalı 
olmaması (gerek aspirasyon gerekse tahliye 
kısımlarında).

3) duman tahliyesine yerleştirilmiş olan 
diyaframın aspirasyon ve tahliye kanallarının 
uzunluğuna uygun olması.

4) hermetik kazanın tamamen kapalı ve 
sızıntısız olması.

5) vantilatöre gelen elektrik geriliminin 196 V 
değerinden daha düşük olmaması.

- Yanma düzenli değil (kırmızı veyahut da 
sarı alev). Mümkün sebepler: brülör kirli, 
dağıtıcı tıkalı, aspirasyon-tahliye terminali 
doğru şekilde takılmamış. Yukarıda belirtilen 
aksamın temizliğini yapınız ve terminalin 
sağlıklı bir şekilde takılmış olduğunu kontrol 
ediniz.

- Aşırı ısıs termostının sıklıkla müdahalede 
bulunması. Kombide düşük su basıncından, 
kalorifer tesisatındaki yetersiz sirkülasyon-
dan, engellenmiş sirkülasyon veyahut da 
kombi ayar kartında oluşabilecek bir hata-
dan kaynaklanabilir. Manometreyi kontrol 
ederek kombideki su basıncının sabit değer 
aralığında olduğundan emin olun. Tüm 
radyatör vanalarının kapalı olmamasını kontrol 
ediniz.

- Tesisatta hava mevcut. Hava tahliye val-
finin tapasını kontrol ediniz (şekil 1-30). 
Tesisat basıncının ve öndoldurma genleşme 
tankının önceden belirlenmiş sınırlar içeri-
sinde olduğunu kontrol edin, öndoldurma 
genleşme tankı değeri 1,0 bar, tesisat basınç 
değeri ise 1 ile 1,2 bar arasında bir tam değerde 
olmalıdırlar.

- Ateşleme engeli bakınız parag 2.5 ve 1.4 
(elektrik bağlantısı).
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3.2 ESQUEMA ELÉCTRICO.

Leyenda:
 A9 - Tarjeta de un relé
 B1 - Sonda de ida
 B2 - Sonda sanitaria
 B4 - Sonda externa (opcional)
 B9 - Sonda entrada sanitario (opcional)
 CARV2 - Comando Amico Remoto Versión 2 (opcional)
 DS1 - Pantalla
 E3 - Bujía de encendido y detección
 E4 - Termostato de seguridad
 E11 - Resistencia Agua Celeris
 F1 - Fusible línea

 M1 - Circulador de la caldera
 M20 - Ventilador
 M30 - Válvula de tres vías
 R5 - Trimmer temperatura sanitario
 R6 - Trimmer temperatura calefacción
 S2 - Selector funcionamiento
 S3 - Pulsador reset bloqueo
 S4 - Flujostato sanitario
 S5 - Presostato de la instalación
 S6 - Presostato de humos
 S20 - Termostato ambiente (accesorio)
 S31 - Pulsador On / Stand-by / Off

Mando remoto: la caldera está preparada para 
la aplicación del Comando Amico RemotoV2 
(CARV2), el cual se debe conectar a los bornes 
41 y 44 del conector X15 en la tarjeta electrónica 
respetando la polaridad y eliminando el puente 
X40.

Termostato ambiente: La caldera está preparada 
para la aplicación del termostato ambiente (S20). 
Conéctelo en los bornes 40 y 41, eliminando el 
puente X40.

El conector X5 se utiliza también para la cone-
xión con tarjeta de tres relés (opcional) quitando 
la conexión a la tarjeta de un relé.

El conector X6 es para la conexión al ordenador.

El conector X8 se utiliza para las operaciones de 
actualización de software.

3.3 PROBLEMAS POSIBLES Y SUS 
CAUSAS.

Nota: El mantenimiento lo debe realizar un 
técnico habilitado (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 conducción del 
gas.

- El ventilador funciona pero el encendido no 
se transmite a la rampa del quemador. Puede 
suceder que el ventilador arranque pero el 
presostato humos de seguridad no conmute el 
contacto. Es necesario controlar:

1) Que el conducto de aspiración-descarga no 
sea demasiado largo (mayor de lo permitido).

2) Que el conducto de aspiración-descarga no 
esté obstruido parcialmente (en la parte de 
descarga o en la de aspiración).

3) Que el diafragma ubicado en la descarga de 
humos, sea adecuado a las dimensiones de 
los conductos de aspiración-descarga.

4) Que la cámara estanca sea completamente 
hermética.

5) Que la tensión de alimentación del ventilador 
no sea inferior a 196 V.

- Combustión irregular (llama roja o amarilla). 
Pueden ser causados por: Quemador sucio, blo-
que laminar obstruido, terminal de aspiración-
descarga no instalado correctamente. Realice 
las limpiezas de los componentes indicados 
anteriormente y compruebe 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. Compruebe que los grifos de los 
radiadores no estén cerrados.

- Presencia de aire dentro de la instalación. 
Compruebe que la caperuza del purgador de 
aire se abra bien (Fig. 1-30). Compruebe 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 de encendido (ver Apdo. 2.5 y 1.4, 
conexión eléctrica).

 S32 - Botón Boost   
(activación Aqua Celeris)

 T1 - Transformador encendido
 T2 - Transformador tarjeta caldera
 U1 - REstabilizador interno al conector 

de la válvula de gas (existe solo en 
las válvulas de gas Honeywell)

 X40 - Puente termostato ambiente
 Y1 - Válvula de gas
 Y2 - Modulador de válvula de gas
 1 - Kit antihielo (opcional)
 2 - Alimentación 230 Vac 50 Hz
 3 - N.B.: La interfaz usuario se encuen-

tra en el lado de las soldaduras de 
la tarjeta de la caldera

 4 - Tarjeta de zonas (opcional)
 5 - Amarillo / Verde
 6 - Marrón
 7 - Azul
 8 - Negro
 9 - Sanitario
 10 - Calefacción
 11 - Rojo
 12 - Naranja
 13 - Blanco
 14 - Gris
 15 - Verde
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Условные обозначения:
 A9 - Плата с одним реле
 B1 - Зонд подачи
 B2 - Зонд ГВС
 B4 - Внешний пробник (факультативно)
 B9 - Пробник ГВС на входе (факультативно)
 CARV2 - Дистанционное Управление Друг Версия 2 (опция)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 E4 - Предохранительный термостат
 E11 - Нагревательный элемент «Aqua Celeris»
 F1 - Линейный предохранитель

 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан 
 R5 - Триммер температуры ГВС
 R6 - Триммер температуры отопления
 S2 - Переключатель функционирования
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дымов
 S20 - Термостат помещения (опция)
 S32 - Кнопка «Boost» (запуск функции 

«Aqua Celeris»)

Дистанционное управление: На бойлере 
может быть установлено Дистанционное 
Управление Друг V2 (CARV2),  который 
должен быть подключён к клеммам 41 и 44 
разъёма X15 к электронной плате, соблюдая 
полярность, при этом должна быть, удалена 
перемычка X40.

Термостат помещения: к бойлеру можно 
подключить Термостат Помещения (S20). 
Подсоединить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Ра зъём X5 т а кже использ уе тся  для 
соединения с платой с тремя реле (опция) 
удаляя соединение с платой с одним реле.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций 
обновления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Имеется у течка газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не производится 
включение на рампе горелки. Вентилятор 
может запускаться, но предохранительное 
реле давления воздуха, не производит 
контакт. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (свыше установленного 
размера).

2) что канал всасывания/дымоудаления 
н е  з а г о р оже н  ч а с т и ч н о  ( к а к  с о 
стороны всасывания, так и со стороны 
дымоудаления).

3) что диафрагма, установленная на выходе 
дымов, соответствует длине каналов 
всасывания/дымоудаления.

4) что герметичная камера герметизирована.
5) что напряжение электропитания к 

вентилятору не ниже 196 В.
- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано: горелка 
загрязнена, загорожен блок оребрения, 
в ы в од  в с а с ы в а н и я / д ы м о у д а л е н и я 
неправильно установлен. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильную установку вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может зависеть 
от низкого давления воды в бойлере, 

недостаточной циркуляции в системе 
о т о п л е н и я ,  о т  б л о к и р о в а н н о г о 
циркуляционного насоса или от неполадки 
на электроном блоке регулирования 
бойлера. Проверить с помощью манометра, 
что давление на установке находиться в 
установленном диапазоне. Проверить, что 
клапаны радиаторов не закрыты.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для 
вытравливания воздуха (Илл.1-30). 
Проверить, что давление установки и 
давление предварительной нагрузки 
расширительного бака,  находиться 
в ус тановленных пределах,  клапан 
предварительной нагрузки расширительного 
бака должен равняться 1,0  бар, давление 
установки должно находиться в диапазоне 
от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирования запуска смотреть параг.2.5 и 
1,4 (электрическое подключение).

 S31 - Кнопка Вкл / Режим ожидания / 
Выкл

 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор электронного блока 

бойлера
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 U1 - Внутренний выпрямитель к 

подключению газового клапана 
(имеется только на газовых 
клапанах Honeywell) 

 1 - Комплект против замерзания 
(опция)

 2 - Электропитание 230 В пер.т. 50 Гц
 3 - Примечание: Интерфейс 

пользователя находиться сбоку от 
сварки электронного блока бойлера

 4 - Электронный блок зоны (опция)
 5  -  Жёлтый / Зелёный
 6 - Коричневый
 7 - Синий
 8 - Чёрный
 9 - ГВС
 10 - Отопление
 11 - Красный
 12 - Оранжевый
 13 - Белый
 14 - Серый
 15 - Зелёный
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Условные обозначения:
 A9 - Плата с одним реле
 B1 - Зонд подачи
 B2 - Зонд ГВС
 B4 - Внешний пробник (факультативно)
 B9 - Пробник ГВС на входе (факультативно)
 CARV2 - Дистанционное Управление Друг Версия 2 (опция)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 E4 - Предохранительный термостат
 E11 - Нагревательный элемент «Aqua Celeris»
 F1 - Линейный предохранитель

 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан 
 R5 - Триммер температуры ГВС
 R6 - Триммер температуры отопления
 S2 - Переключатель функционирования
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дымов
 S20 - Термостат помещения (опция)
 S32 - Кнопка «Boost» (запуск функции 

«Aqua Celeris»)

Дистанционное управление: На бойлере 
может быть установлено Дистанционное 
Управление Друг V2 (CARV2),  который 
должен быть подключён к клеммам 41 и 44 
разъёма X15 к электронной плате, соблюдая 
полярность, при этом должна быть, удалена 
перемычка X40.

Термостат помещения: к бойлеру можно 
подключить Термостат Помещения (S20). 
Подсоединить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Ра зъём X5 т а кже использ уе тся  для 
соединения с платой с тремя реле (опция) 
удаляя соединение с платой с одним реле.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций 
обновления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Имеется у течка газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не производится 
включение на рампе горелки. Вентилятор 
может запускаться, но предохранительное 
реле давления воздуха, не производит 
контакт. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (свыше установленного 
размера).

2) что канал всасывания/дымоудаления 
н е  з а г о р оже н  ч а с т и ч н о  ( к а к  с о 
стороны всасывания, так и со стороны 
дымоудаления).

3) что диафрагма, установленная на выходе 
дымов, соответствует длине каналов 
всасывания/дымоудаления.

4) что герметичная камера герметизирована.
5) что напряжение электропитания к 

вентилятору не ниже 196 В.
- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано: горелка 
загрязнена, загорожен блок оребрения, 
в ы в од  в с а с ы в а н и я / д ы м о у д а л е н и я 
неправильно установлен. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильную установку вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может зависеть 
от низкого давления воды в бойлере, 

недостаточной циркуляции в системе 
о т о п л е н и я ,  о т  б л о к и р о в а н н о г о 
циркуляционного насоса или от неполадки 
на электроном блоке регулирования 
бойлера. Проверить с помощью манометра, 
что давление на установке находиться в 
установленном диапазоне. Проверить, что 
клапаны радиаторов не закрыты.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для 
вытравливания воздуха (Илл.1-30). 
Проверить, что давление установки и 
давление предварительной нагрузки 
расширительного бака,  находиться 
в ус тановленных пределах,  клапан 
предварительной нагрузки расширительного 
бака должен равняться 1,0  бар, давление 
установки должно находиться в диапазоне 
от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирования запуска смотреть параг.2.5 и 
1,4 (электрическое подключение).

 S31 - Кнопка Вкл / Режим ожидания / 
Выкл

 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор электронного блока 

бойлера
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 U1 - Внутренний выпрямитель к 

подключению газового клапана 
(имеется только на газовых 
клапанах Honeywell) 

 1 - Комплект против замерзания 
(опция)

 2 - Электропитание 230 В пер.т. 50 Гц
 3 - Примечание: Интерфейс 

пользователя находиться сбоку от 
сварки электронного блока бойлера

 4 - Электронный блок зоны (опция)
 5  -  Жёлтый / Зелёный
 6 - Коричневый
 7 - Синий
 8 - Чёрный
 9 - ГВС
 10 - Отопление
 11 - Красный
 12 - Оранжевый
 13 - Белый
 14 - Серый
 15 - Зелёный
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3.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА.

Условные обозначения:
 A9 - Плата с одним реле
 B1 - Зонд подачи
 B2 - Зонд ГВС
 B4 - Внешний пробник (факультативно)
 B9 - Пробник ГВС на входе (факультативно)
 CARV2 - Дистанционное Управление Друг Версия 2 (опция)
 DS1 - Дисплей
 E3 - Свечи зажигания и свечи-детекторы
 E4 - Предохранительный термостат
 E11 - Нагревательный элемент «Aqua Celeris»
 F1 - Линейный предохранитель

 M1 - Циркуляционный насос бойлера
 M20 - Вентилятор
 M30 - Трехходовой клапан 
 R5 - Триммер температуры ГВС
 R6 - Триммер температуры отопления
 S2 - Переключатель функционирования
 S3 - Кнопка сброса блокирования
 S4 - Регулятор потока ГВС
 S5 - Реле давления установки
 S6 - Реле давления дымов
 S20 - Термостат помещения (опция)
 S32 - Кнопка «Boost» (запуск функции 

«Aqua Celeris»)

Дистанционное управление: На бойлере 
может быть установлено Дистанционное 
Управление Друг V2 (CARV2),  который 
должен быть подключён к клеммам 41 и 44 
разъёма X15 к электронной плате, соблюдая 
полярность, при этом должна быть, удалена 
перемычка X40.

Термостат помещения: к бойлеру можно 
подключить Термостат Помещения (S20). 
Подсоединить его клеммами 40 - 41 удаляя 
перемычку X40.

Ра зъём X5 т а кже использ уе тся  для 
соединения с платой с тремя реле (опция) 
удаляя соединение с платой с одним реле.

Зажим X6 для соединения к персональному 
компьютеру.

Зажим X8 используется для операций 
обновления программного обеспечения.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ.

Примечание: техобслуживание должно 
быть произведено квалифицированным 
персоналом (например, Авторизированной 
Сервисной Службой компании Immergas).

- Запах газа. Имеется у течка газовой 
магистрали. Необходимо проверить 
герметичность газоснабжения.

- Вентилятор работает, но не производится 
включение на рампе горелки. Вентилятор 
может запускаться, но предохранительное 
реле давления воздуха, не производит 
контакт. Необходимо проверить:

1) что канал всасывания/дымоудаления не 
слишком длинный (свыше установленного 
размера).

2) что канал всасывания/дымоудаления 
н е  з а г о р оже н  ч а с т и ч н о  ( к а к  с о 
стороны всасывания, так и со стороны 
дымоудаления).

3) что диафрагма, установленная на выходе 
дымов, соответствует длине каналов 
всасывания/дымоудаления.

4) что герметичная камера герметизирована.
5) что напряжение электропитания к 

вентилятору не ниже 196 В.
- Нерегулярное горение (красное или жёлтое 

пламя). Может быть вызвано: горелка 
загрязнена, загорожен блок оребрения, 
в ы в од  в с а с ы в а н и я / д ы м о у д а л е н и я 
неправильно установлен. Произвести 
очистку вышеуказанных компонентов и 
проверить правильную установку вывода.

- Частое срабатывание предохранительного 
термостата перегрева. Может зависеть 
от низкого давления воды в бойлере, 

недостаточной циркуляции в системе 
о т о п л е н и я ,  о т  б л о к и р о в а н н о г о 
циркуляционного насоса или от неполадки 
на электроном блоке регулирования 
бойлера. Проверить с помощью манометра, 
что давление на установке находиться в 
установленном диапазоне. Проверить, что 
клапаны радиаторов не закрыты.

- Наличие воздуха в установке. Проверить, 
что открыта заглушка клапана, для 
вытравливания воздуха (Илл.1-30). 
Проверить, что давление установки и 
давление предварительной нагрузки 
расширительного бака,  находиться 
в ус тановленных пределах,  клапан 
предварительной нагрузки расширительного 
бака должен равняться 1,0  бар, давление 
установки должно находиться в диапазоне 
от 1 и до 1,2 бар.

- Блокирования запуска смотреть параг.2.5 и 
1,4 (электрическое подключение).

 S31 - Кнопка Вкл / Режим ожидания / 
Выкл

 T1 - Трансформатор включения
 T2 - Трансформатор электронного блока 

бойлера
 X40 - Перемычка термостата помещения
 Y1 - Газовый клапан
 Y2 - Модулятор газового клапана
 U1 - Внутренний выпрямитель к 

подключению газового клапана 
(имеется только на газовых 
клапанах Honeywell) 

 1 - Комплект против замерзания 
(опция)

 2 - Электропитание 230 В пер.т. 50 Гц
 3 - Примечание: Интерфейс 

пользователя находиться сбоку от 
сварки электронного блока бойлера

 4 - Электронный блок зоны (опция)
 5  -  Жёлтый / Зелёный
 6 - Коричневый
 7 - Синий
 8 - Чёрный
 9 - ГВС
 10 - Отопление
 11 - Красный
 12 - Оранжевый
 13 - Белый
 14 - Серый
 15 - Зелёный
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3.2  תרשים חיווט

שלט רחוק: ניתן להשתמש בדוד יחד עם שלט רחוק 
) CARV2( שאותו   Comando Amico RemotolV2

יש לחבר אל מהדקים 41 ו-44 של מחבר X15 כדי 
לא  לב  ולשים  במעגל,   X40 הג'אמפר  את  לעקוף 

להפוך את החיבורים.

עם  יחד  בדוד  להשתמש  ניתן  חדר:  תרמוסטט 
תרמוסטט חדר )S20(. חבר אותו למהדקים 40-41 

.X40 כדי לעקוף את הג'אמפר

השתמש במחבר X5 כדי לחבר מעגל תלת-ממסרי 
)אופציונלי( על ידי ניתוק החיבור למעגל הממסר.

השתמש במחבר X6 כדי לחבר מחשב.

השתמש במחבר X8 כדי לעדכן את התוכנה.

3.3  פתרון בעיות
שים לב: רק טכנאי מוסמך רשאי לבצע את פעולות 
של  הטכני  מהשירות  טכנאי  )למשל,  התחזוקה 

.)Immergas

מערכת  מצינורות  דליפה  בגלל  נגרם  גז.  -  ריח 
אטומה  הגז  כניסת  שמערכת  את  בדוק  הגז. 

היטב.
-  המאוורר פועל, אך לא מתבצעת סניקת הדלקה 
בהכנת המבער. ייתכן שהמאוורר פועל, אך מתג 
הבטיחות של לחץ האוויר לא מפעיל מגע. ודא 

כי:

1(  צינור הכניסה-פליטה אינו ארוך מדי )מעבר 
לאורך המותר(.

2(  צינור הכניסה-פליטה אינו חסום חלקית )בצד 
הפליטה או הכניסה(.

3(  דיאפרגמת פליטת האדים מתאימה לאורך 
של מוביל הכניסה-פליטה.

4(  התא האטום אכן אטום היטב.
נמוך  לא  המאוורר  של  החשמלי  5(  המתח 

.196V-מ
צהובה(.  או  אדומה  )להבה  לא-סדירה  -  בערה 
מלוכלך,  המבער  להיות:  יכולה  לכך  הסיבה 
משתני הבערה שגויים, מסוף הכניסה-פליטה 
הרכיבים  את  נקה  שגויה.  בצורה  הותקן 
בצורה  הותקן  שהמסוף  וודא  לעיל,  המצוינים 

נכונה.
חימום- בטיחות  תרמוסטט  של  יתר  -  פעילות 
יתר. הבעיה לכך עשויה להיות טמונה בירידה 
בלחץ המים בדוד, ירידה בסירקולציה במערכת 
במעגל  תקלה  או  במשאבה  חסימה  החימום, 
שלחץ  הלחץ  במד  בדוק  הדוד.  של  המודפס 
המערכת לא חורג מהרף שנקבע. בדוק שלא 

כל שסתומי הרדיאטור סגורים.

-  יש אוויר במערכת. בדוק שהמכסה של שסתום 
פתח האוורור המיוחד פתוח )איור 1-30(. ודא 
שערכי לחץ המערכת וכלי ההתפשטות שלפני 
ערך  המוגדר;  מהרף  חורגים  אינם  הטעינה 
ברירת המחדל של הלחץ עבור כלי ההתפשטות 
צריך להיות 1.0 בר, ולחץ המערכת צריך להיות 

בין 1 ל-1.2 בר.
-  חסימת הדלקה - ראה סעיפים 2.5 ו-1.4 )חיבור 

חשמלי(.

מקרא:
-  מעגל לממסר  A9  
-  חיישן אספקה  B1  

-  חיישן מים חמים ביתיים  B2  
-  חיישן חיצוני )אופציונלי(  B4  

-  חיישן כניסת מים חמים ביתיים )אופציונלי(  B9  
 Comando Amico Remotoשלט רחוק  -  CARV2 

גרסה 2 )אופציונלי(
-  תצוגה  DS1  

-  אלקטרודות זיהוי והדלקה  E3  
-  תרמוסטט בטיחות  E4  

Aqua Celeris התנגדות  -  E11  
-  נתיך פאזה  F1  

-  משאבת דוד  M1  
-  מאוורר  M20  

-  שסתום תלת-שלבי  M30  
-  קבל טרימר טמפרטורת המים החמים   R5  

הביתיים
-  קבל טרימר טמפרטורת חימום מרכזי  R6  

-  מתג בורר  S2  
-  מקשי איפוס חסימה  S3  

-  מתג אספקת מים חמים ביתיים  S4  
-  מתג לחץ מערכת  S5  

-  מתג לחץ אדים  S6  
-  תרמוסטט חדר )אופציונלי(  S20  

)Aqua Celeris לחצן האצה )להפעלת  -  S32  
-  לחצן הפעלה/המתנה/כיבוי  S31  

-  שנאי הדלקה  T1  
-  שנאי מעגל דוד  T2  

-  ג'אמפר תרמוסטט חדר  X40  

-  שסתום גז  Y1  
-  מאפנן שסתום גז  Y2  

-  מיישר זרם בתוך חיבור שסתום הגז )זמין   U1  
)Honeywell רק בשסתומי גז של

-  מערכת למניעת קפיאה )אופציונלי(  1  
 230  Vac 50Hz אספקת מתח  -  2  

-  שים לב: ממשק המשתמש נמצא בצד   3  
הריתוך של מעגל הדוד

-  יחידת בקרת אזורים )אופציונלי(  4  
-  צהוב/ירוק  5  

-  חום  6  

-  כחול  7  
-  שחור  8  

-  מים חמים ביתיים  9  
-  חימום מרכזי  10  

-  אדום  11  
-  כתום  12  

-  לבן  13  
-  אפור  14  
-  ירוק  15  
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3.2  LEKTRIČNA ŠEMA.

Objašnjenja:
 A9 - Relejska kartica sa jednim relejem
 B1 - Polazna sonda
 B2 - Sanitarna sonda
 B4 - Spoljašnja sonda (opciona)
 B9 - Sonda sanitarni ulaz (opciona)
 CARV2 - Digitalni daljinski prijateljski upravljač Verzija 2 (opcioni)
 DS1 - Displej
 E3 - Svećica za uključenje i detekciju
 E4 - Bezbednosni termostat
 E11 - Grejač vode za funkciju Aqua Celeris
 F1 - Osigurač linije

 M1 - Cirkulator kotla
 M20 - Ventilator
 M30 - Trokraki ventil
 R5 - Trimer kondenzator za temperaturu 

sanitarne vode
 R6 - Trimer kondenzator za temperaturu vode 

za grejanje
 S2 - Selektor rada
 S3 - Dugme za reset blokade
 S4 - Sanitarni merač protoka
 S5 - Merač pritiska uređaja
 S6 - Merač pritiska dima

 S20 - Prostorni termostat (opcija)
 S32 - Dugme Boost (uključenje funkcije Aqua 

Celeris)
 S31 - Dugme za paljenje (On) / čekanje komandi 

(Stand-by) / gašenje (Off)
 T1 - Transformator uključenja
 T2 - Transformator kartice kotla
 X40 - Skakač prostornog termostata
 Y1 - Gasni ventil
 Y2 - Modulator gasnog ventila
 U1 - Unutrašnji usmerivač konektora gasnog 

ventila (postoji samo na gasnim ventilima 
Honeywell)

 1 - Komplet protiv smrzavanje (opcioni)
 2 - Napajanje 230 Vac 50 Hz
 3 - NAPOMENA: korisnikov interfejs se napazi 

na zavarenoj strani kartice kotla
 4 - Kartice za zone (opcione)
 5 - Žuto / Zelena
 6 - Braon
 7 - Plava
 8 - Crna
 9 - Sanitarna voda 
 10 - Grejanje
 11 - Crvena
 12 - Narandžasta
 13 - Bela
 14 - Siva
 15 - Žuta

Daljinsko upravljanje: kotao je pripremljen za 
upotrebu Digitalnog daljinskog prijateljskog 
upravljača V2 (CAR V2) koji se mora povezati 
na kleme 41 i 44 konektora X15 elektronske 
kartice. Tom prilikom morate da eliminišete 
džamper X40 i da vodite računa da ne izmenite 
polaritet veza.

Prostorni termostat: kotao je pripremljen 
za postavljanje prostornog termostata (S20) 
Povežite ga na kleme 40-41 i eliminišite džamper 
X40.

Konektor X5 se koristi i za povezivanje relejske 
kartice sa tri releja (opcino) i tom prilikom 
morate ukloniti vezu sa karticom sa jednim 
relejem.

Konektor X6 se koristi za povezivanje računara.

Konektor X8 se koristi za ažuriranje programa.

3.3 EVENTUALNI PROBLEMI I NJIHOVI 
UZROCI.

NAPOMENA: intervencije održavanja moraju 
obaviti osposobljeni tehničari (na primer 
Tehnički Servis preduzeća Immergas).

- Miris gasa. Tako nešto je posledica ispuštanja 
gasa iz cevi u krugu za gas. Morate proveriti 
nepropusnost u krugu te provođenje gasa.

-  Ventilator radi ali ne dolazi do prenošenja 
uključenja na rampu gorionika. Može se 
desiti da se ventilator uključi ali bezbednosni 
merač pritiska ne prebacuje kontakt. Morate 
kontrolisati:

1)  da cev za usis-odvod nije predugačka ( duža 
od dozvoljenih dimenzija)

2)  da cev za usis-odvod nije delomično 
začepljena ( bilo na odvodu bilo na usisu)

3)  da je dijafragma koja se nalazi na odvodu 
dima prikladna za dužinu cevi za usis i odvod.

4)  da  j e  zatvorena  komora  per fektno 
nepropusna.

5)  da je napon napajanja ventilatora veći od 196 
V.

-  Nepravilno sagorevanje (crveni ili žuti plamen). 
Tako nešto može uzrokovati: prljavi gorionik, 
začepljena lamelarna kutija, nepravilno 
instalirani terminal za usis-odvod. Obavite 
čišćenje gore navedenih komponenata i uverite 
se da je terminal pravilno i instaliran.

-  Česte intervencije bezbednosnog termostata 
zbog previsoke temperature. Tako nešto može 
zavisiti od smanjenog pritiska u kotlu, slabe 
cirkulacije u uređaju za grejanje, blokirane 
pumpe ili anomalije kartice za prilagođavanje 
kotla. Proverite na manometru da je pritisak 

uređaja u okviru određenih vrednosti. Uverite 
se da ventili radijatora nisu svi zatvoreni.

-  Ima vazduha u unutrašnjosti uređaja. Uverite 
se da je kapica prikladnog ventila za odušku 
vazduha otvorena (Sl. 1-30). Uverite se da je 
pritisak uređaja i predpunjenje ekspanzione 
posude u okviru određenih vrednosti, vrednost 
predpunjenja ekspanzione posude mora da 
bude 1,0 bara, vrednost pritiska uređaja između 
1 i 1,2 bara.

-  Blokada uključivanja vidi pogl. 2.5 i 1.4 
(električno povezivanje).
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3.2 ელექტრო სქემა.

განმარტება:
 A9 - დაფა ერთი რელეთი
 12 - მიწოდების ზონდი
 B2 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ზონდი
 B4 - გარე ზონდი (არჩევითი)
 B9 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის შესასვლელის 

ზონდი (არჩევით)
 CARV2 - Comando Amico Remoto დისტანციური მართვა 

ვერსია 2 (არჩევითი)
 DS1 - ეკრანი
 E3 - ანთების სანთლები და დეტექტორი სანთლები
 E4 - დამცავი თერმოსტატი
 E11 - Aqua Celeris წინააღმდეგობა
 F1 - ფაზის დამცველი

 M1 - ბოილერის საცირკულაციო დგუში
 M20 - ვენტილატორი
 M30 - სამპოზიციიანი სარქველი
 R5 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

ტემპერატურის ტრიმერი
 R6 - ცენტრალური გათბობის 

ტემპერატურის ტრიმერი
 S2 - მარეგულირებელის 

ფუნქციონირება
 S3 - დაბლოკვის პარამეტრების 

აღდგენის ღილაკები
 S4 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

ნაკადის მარეგულირებელი
 S5 - სისტემის წნევის 

მარეგულირებელი

 S6 - კვამლის წნევის რელე
 S20 - ოთახის თერმოსტატი (დამატებითი)
 S32 - ღილაკი Boost (Aqua Celeris–ის 

გასააქტიურებლად)
 S31 - ღილაკი ჩართვა/მოცდა/გამორთვა
 T1 - ჩართვის ტრანსფორმატორი
 T2 - ბოილერის დაფის ტრანსფორმატორი
 X40 - ოთახის თერმოსტატის 

შესაერთებელი
 Y1 - გაზის სარქველი
 Y2 - გაზის სარქველის მოდულატორი
 U1 - გაზის სარქველის შეერთების შიდა 

გამმართველი (მხოლოდ Honeywell 
გაზის სარქველებისთვის)

 1 - ანტიშემომყინავი ნაკრები (არჩევითი)
 2  - 230 ვ ცვ.დ. 50 ჰც ელექტროკვება
 3 - შენიშვნა: მომხმარებლის 

ინტერფეისი განთავსებულია 
ბოილერის დაფის შედუღების მხარეს

 4 - ზონების სამართავი მოწყობილობა 
(არჩევითი)

 5  - ყვითელი/მწვანე
 6  -  ყავისფერი
 7  -  ლურჯი
 8  -  შავი
 9 - საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი
 10 - ცენტრალური გათბობა
 11  -  წითელი
 12  -  ნარინჯისფერი
 13  -  თეთრი
 14  -  რუხი
 15  - მწვანე

დ ი ს ტ ა ნ ც ი უ რ ი  მ ა რ თ ვ ა :  ბ ო ი ლ ე რ ზ ე 
გამოყენებული უნდა იყოს Comando Amico Remoto 
დისტანციური მართვაV2 (CARV2), რომელიც 
შეერთებული უნდა იყოს ელექტრული დაფის 
X15 ბუდის 41 და 44 კლემებზე პოლარულობის 
დაცვით, ამასთან ზღუდარი X40 მოხსნილი 
უნდა იყოს.

ო თ ა ხ ი ს  თ ე რ მ ო ს ტ ა ტ ი :  ბ ო ი ლ ე რ ზ ე 
გათვალისწინებულია ოთახის თერმოსტატის 
გამოყენება (S20). მიუერთეთ 40 – 41 სამაგრებს 
X40 ზღუდარის გარეშე.

X5 ბუდე ასევე გამოიყენება სამი რელეს მქონე 
დაფის შესაერთებლად (არჩევითი) რელეს 
დაფიდან შეერთების მოხსნით.

ბუდე X6 განკუთვნილია პერსონალურ 
კომპიუტერთან შესაერთებლად.

ბ უ დ ე  X 8  გ ა მ ო ი ყ ე ნ ე ბ ა  პ რ ო გ რ ა მ უ ლ ი 
უზრუნველყოფის განახლებებისთვის.

3.3 გაუმართაობების აღმოფხვრა.
შენიშვნა: ტექნიკური მომსახურება უნდა 
შესრულდეს მხოლოდ კვალიფიციური 
ტექნიკოსის მიერ (მაგ., Immergas-ის გაყიდვების 
შემდგომი ტექნიკური დახმარების ცენტრის 
სპეციალისტების მიერ).

- აირის  სუნი.  აირის  გაჟონვა  ციკლის 
მილებიდან. შეამოწმეთ აირის შემშვები 
ციკლის შემჭიდროებები.

- ვენტილატორი მუშაობს, მაგრამ ანთების 

განმტვირთავი არ ირთვება სანთურაზე. 
შესაძლოა, ვენტილატორი ჩაირთო, მაგრამ 
ჰაერის წნევის უსაფრთხოების გადამრთველმა 
არ ჩართო კონტაქტი. შეამოწმეთ შემდეგი:

1) შემშვები/გამომშვები მილი არ არის 
საკმარისად გრძელი (არ აღემატება 
დაშვებულ სიგრძეს).

2) შემშვები/გამომშვები მილი არ არის 
ნაწილობრივად დაბლოკილი (გამომშვების 
ან შემშვების მხრიდან).

3) დამუშავებული აირის გამომშვების 
დიაფრაგმა საკმარისია შემშვები-გამომშვები 
მილის სიგრძისთვის.

4) ჰერმეტული კამერა კარგ მდგომარეობაშია.
5) ვენტილატორის ძაბვა არ არის 196 ვ-ზე 

ნაკლები.
- უჩვეულო წვა (წითელი ან ყვითელი ალი). ეს 

შეიძლება გამოწვეული იყოს დაბინძურებული 
სანთურის, წვის არასწორი პარამეტრების, 
შეწოვა  –  გამობოლქვის  ტერმინალის 
არასწორად დამონტაჟების გამო. გაასუფთავეთ 
ზემოთ აღნიშნული კომპონენტები და 
დარწმუნდით, რომ ტერმინალი სწორად არის 
დამონტაჟებული.

– ხშირი შეფერხებები დამცავი თერმოსტატის 
გადამეტებულად გაცხელების მიზეზით. ის 
შეიძლება დამოკიდებული იყოს წყლის წნევის 
შემცირებაზე ბოილერში, გათბობის სისტემაში 
არასაკმარის ცირკულაციაზე, დაბლოკილი 
დგუშის ან ბოილერის ელექტრული დაფის 
გაუმართაობაზე. შეამოწმეთ მანომეტრით, 

რომ სისტემის წნევა დაშვებულ ფარგლებშია. 
შეამოწმეთ, რომ რადიატორების ყველა 
სარქველი არ იყოს დაკეტილი.

- ჰაერის არსებობა სისტემაში. შეამოწმეთ, რომ 
გახსნილია ჰაერის სავენტილაციო სარქველის 
ხუფი (ნახ. 1–30). დარწმუნდით, რომ სისტემის 
წნევის და გამაფართოებელი ავზის წინასწარი 
დატვირთვის მონაცემები სისტემის დასაშვებ 
ფარგლებშია; გამაფართოებელი ავზის წნევის 
მნიშვნელობა უნდა იყოს 1,0 ბარელი და 
სისტემის წნევა 1 და 1,2 ბარელს შორის.

– ანთების დაბლოკვა იხ. პარ. 2.5 და 1.4 
(ელექტრული შეერთება).
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3.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE.

Légende:
 A9 - Carte à un relais
 B1 - Sonde refoulement
 B2 - Sonde sanitaire
 B4 - Sonde externe (option).
 B9 - Sonde entrée sanitaire (option)
 CARV2 - Commande Amie à Distance Version 2 (option)
 DS1 - Ecran
 E3 - Electrode l’allumage et détection
 E4 - Thermostat de sécurité
 E11 - Résistance Aqua Celeris
 F1 - Fusible ligne

 M1 - Circulateur chaudière
 M20 - Ventilateur
 M30 - Soupape trois voies
 R5 - Trimmer température sanitaire
 R6 - Trimmer température chauffage
 S2 - Sélecteur de fonctionnement
 S3 - Bouton reset blocage
 S4 - Fluxostat sanitaire
 S5 - Pressostat d’installation
 S6 - Pressostat fumées
 S20 - Thermostat d’ambiance (option)
 S32 - Bouton Boost  

(activation Aqua Celeris)
 S31 - Bouton On / Stand-by / Off
 T1 - Transformateur allumage
 T2 - Transformateur carte chaudière
 X40 - Pont thermostat d’ambiance
 Y1 - Vanne gaz
 Y2 - Modulateur vanne gaz
 U1 - Redresseur interne au connecteur 

vanne gaz (présent seulement sur 
vannes gaz Honeywell)

 1 - Kit antigel (option)
 2 - Alimentation 230 Vac 50 Hz
 3 - N.B.: l’interface de l’utilisateur se 

trouve sur le côté soudures de la 
carte de chaudière

 4 - Carte zones (en option)
 5 - Jaune / Vert
 6 - Marron
 7 - Bleu
 8 - Noir
 9 - Sanitaire
 10 - Chauffage
 11 - Rouge
 12 - Orange
 13 - Blanc
 14 - Gris
 15 - Vert

Commande à distance: la chaudière est prédis-
posée pour l’application de la Commande Amie 
à Distance V2 (CAR V2) qui doit être reliée aux 
bornes 41 et 44 du connecteur X15 sur la carte 
électronique en respectant la polarité et en éli-
minant le pont X40.

Thermostat ambiant: la chaudière est prévue pour 
l’application du Thermostat Ambiant (S20). Le 
brancher sur les bornes 40 et 41 en éliminant 
le pont X40.

Le connecteur X5 est utilisé aussi pour le bran-
chement avec carte trois relais (en option), en 
enlevant le branchement à la carte un relais.

Le connecteur X6 est pour le branchement sur 
l’ordinateur personnel.

Le connecteur X8 est utilisé pour les opérations 
de mise à jour du logiciel.

3.3 EVENTUELS PROBLÈMES ET LEURS 
CAUSES.

N.B.: les interventions de maintenance doivent 
être effectuées par un technicien qualifié (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.

- Le ventilateur fonctionne mais l’arc d’allumage 
ne se fait pas sur la rampe brûleur. Il peut 
arriver que le ventilateur démarre mais que 
le pressostat air de sécurité ne transmet pas le 
contact. Il faut contrôler:

1) que le conduit d’aspiration-évacuation ne soit 
pas trop long (au-delà des mesures permises);

2) que le conduit d’aspiration-évacuation ne 
soit pas partiellement obstrué (aussi bien 
sur la partie évacuation que sur la partie 
aspiration);

3) que le diaphragme placé sur l’évacuation 
fumées soit adapté à la longueur des conduits 
d’aspiration évacuation;

4) que la chambre étanche soit parfaitement 
étanche;

5) que la tension d’alimentation au ventilateur 
ne soit pas inférieure à 196 V.

- Combustion non régulière (flamme rouge ou 
jaune). Ceci peut être causé par: brûleur sale, 
bloc lamellaire obstrué, terminal d’aspiration-
évacuation non installé correctement. 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 chauffage, 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. Véri-
fier 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 
appropriée de purge d’air (Fig. 1-30). 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, voir parag 2.5 et 1.4 (raccor-
dement électrique).
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3.2 WIRING DIAGRAM.

Remote control: the boiler is set-up for the appli-
cation of the Comando Amico Remoto remote 
controlV2 (CARV2) which must be connected 
to clamps 41 and 44 of the X15 connector on 
the P.C.B. respecting polarity and eliminating 
jumper X40.

Room thermostat: the boiler is designed to use 
the Room Thermostat (S20). Connect it to clamps 
40 – 41 eliminating jumper X40.

The X5 connector is also used for the connection 
with three relay board (optional) by removing the 
connection to the relay board.

The connector X6 is for connection to a personal 
computer.

The connector X8 is used for software updating 
operations.

3.3 TROUBLESHOOTING.
N.B.: Maintenance must be carried out by a 
qualified technician (e.g. Immergas Technical 
After-Sales Assistance Service).

- Smell of gas. Caused by leakage from gas circuit 
pipelines. Check sealing efficiency of gas intake 
circuit.

- The fan works but ignition discharge does not 
occur on the burner ramp. The fan may start 
but the safety air pressure switch does not 
switch the contact over. Make sure:

1) the intake/exhaust duct is not too long (over 
allowed length).

2)  the intake/exhaust duct is not partially blo-
cked (on the exhaust or intake side).

3) the diaphragm of the flue exhaust is adequate 
for the length of the intake-exhaust duct.

4) that the sealed chamber is kept in good con-
ditions.

5) the fan power supply voltage is not less than 
196 V.

- Irregular combustion (red or yellow flame). 
This may be caused by: dirty burner, incorrect 
combustion parameters, intake - exhaust ter-
minal not correctly installed. 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 

manometer that the system pressure is within 
established limits. Check that radiator valves 
are not all closed.

- Presence of air in the system. Check ope-
ning of the hood of the special air vent valve 
(Fig. 1-30). Make sure the system pressure and 
expansion vessel pre-charge values are within 
the set limits; the factory-set pressure value 
for the expansion vessel must be 1.0 bar, and 
system pressure between 1 and 1.2 bar.

- Ignition block see par. 2.5 and 1.4 (electric 
connection).

Key:
 A9 - P.C.B. to a relay
 B1 - Flow probe
 B2 - Domestic hot water probe
 B4 - External probe (optional)
 B9 - DHW inlet probe (optional)
 CARV2 - Comando Amico Remoto remote control Version 2 

(optional)
 DS1 - Display
 E3 - Ignition and detection electrodes
 E4 - Safety thermostat
 E11 - Aqua Celeris Resistance

 F1 - Phase fuse
 M1 - Boiler pump
 M20 - Fan
 M30 - Three-way valve
 R5 - Domestic hot water temperature 

trimmer
 R6 - Central heating temperature 

trimmer
 S2 - Selector switch functioning
 S3 - Reset block keys
 S4 - Domestic hot water flow switch
 S5 - System pressure switch

 S6 - Flue gas pressure switch
 S20 - Room thermostat (optional)
 S32 - Boost Button (Aqua Celeris activation)
 S31 - On/Stand-by/Off Button
 T1 - Switch-on transformer
 T2 - Boiler board transformer
 X40 - Room thermostat jumper
 Y1 - Gas valve
 Y2 - Gas valve modulator
 U1 - Rectifier inside the gas valve 

connector (Only available on Ho-
neywell gas valves)

 1 - Anti-freeze kit (optional)
 2 - 230 Vac 50 Hz power supply
 3 - N.B.: The user interface is on the 

welding side of the boiler board
 4 - Zones control unit (optional)
 5 - Yellow/Green
 6 - Brown
 7 - Blue
 8 - Black
 9 - Domestic hot water
 10 - Central heating
 11 - Red
 12 - Orange
 13 - White
 14 - Grey
 15 - Green
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3.2 NAQIL SXEMI

Açar sözlər:
 A9 - Çap platasımdan releyə 
 B1 - Axın zondu
 B2 - Daxili qaynar su çıxışı
 B4 - Xarici zond (xüsusi sifarişlə)
 B9 - MQS qəbul zondu (xüsusi sifarişlə)
 CARV2 - Comando Amico Remoto uzaqdan idarə Variant 2 

(xüsusi sifarişlə)
 DS1 - Displey
 E3 - Yandırma və müəyyənetmə elektrodları
 E4 - Təhlükəsizlik termostatı
 E11 - Aqua Celeris müqaviməti
 F1 - Faza qoruyucusu

 M1 - Kombi qazanı nasosu
 M20 - Fen
 M30 - Üç yollu klapan
 R5 - Məişət qaynar su temperaturunu 

sazlama kondensatoru
 R6 - Mərkəzi qızdırıcı temperaturu 

sazlama kondensatoru
 S2 - Seçici düymənin funksiyası
 S3 - Blok düymələrini sıfırlayın
 S4 - Daxili qaynar su axını keçiricisi
 S5 - Sistemin təzyiq açarı
 S6 - Dəm qazının təzyiq düyməsi
 S20 - Otaq termostatı (əlavə)

 S32 - Sürətləndirmə düyməsi  
(Aqua Celeris aktivləşdirilməsi)

 S31 - İşə salma/Pauza/Söndürmə düyməsi
 T1 - Transformeri yandırın
 T2 - Kombi qazanının lövhə çeviricisi
 X40 - Otaq termostat tağı
 Y1 - Qaz klapanı
 Y2 - Qaz klapanının modulyatoru
 U1 - Qaz klapanı birləşdiricisinin 

içərisində düzləndirici (Ancaq 
Honeywell qaz klapanlarında 
mövcuddur)

 1 - Antifriz dəsti (xüsusi sifarişlə)
 2 - 230 Vac 50 Hz enerji təchizi
 3 - Qeyd: 2 - Q: istifadəçi interfeysi 

yalnız kombi qazanı lövhəsinin 
qaynaq tərəfindədir

 4 - Zonaların idarə qurğusu 
(xüsusi sifarişlə)

 5 - Sarı/Yaşıl
 6 - Çəhrayı
 7 - Mavi
 8 - Qara
 9 - Daxili qaynar su 
 10 - Mərkəzi qızdırıcı sistemi
 11 - Qırmızı
 12 - Narıncı
 13 - Ağ
 14 - Boz
 15 - Yaşıl

Uzaqdan idarə: kombi qazanı Comando 
Amico Remoto remote controlV2 (CARV2) ilə 
istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, o, çap 
platasının (P.C.B.) X15 birləşdiricisinin 41 və 
44 sıxaclarına birləşdirilməlidir və bu zaman 
qütblüy əməl edilməli, X40 birləşdiricisi isə 
aradan qaldırılmalıdır.

Otaq  te rmos ta t ı :  kombi  qazanı  Otaq 
Termostatından (S20) istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. X40 birləşdiricini aradan qaldıraraq, 
onu 40-41 sıxaclarına birləşdirin.

Üç releli lövhədən birləşməni açmaqla onu X5 
birləşdiricisi ilə də birləşdirmək mümkündür 
(xüsusi sifarişlə)

X6 birləşdiricisi şəxsi kompyuterə birləşdirmək 
üçündür

X8 birləşdiricisi proqram təminatını təzələmə 
əməliyyatları üçün istifadə edilir.

3.3 PROBLEMLƏRİN HƏLLİ
Q: Texniki qulluğu peşəkar texnik tərəfindən 
aparılmalıdır (məs. İmmergas Texniki satışdan 
sonra yardım xidməti).

- Qaz qoxusu. Qaz borularında sızma səbəbindən 
yaranır. Qaz giriş halqasının bağlı olmasını 
yoxlayın.

- Fen işləyir, lakin yandırma boşaldıcısı odluq 
rampasında deyil. Fen işə düşə bilər, lakin 
təhlükəsizlik hava təzyiqi keçiricisi əlaqəyə 
keçmir. Aşağıdakılardan əmin olun:

1) giriş/çıxış borusu çox uzun deyil (icazə 
verilən uzunluqdan artıq)

2) giriş/çıxış borusu qismən tıxaclanmayın 
(çıxış və ya giriş hissəsində)

3) baca çıxışının diafraqması giriş-çıxış 
borusunun uzunluğuna uyğun gəlir.

4) möhürlənmiş kamera yaxşı vəziyyətdə 
saxlanır.

5) fen enerji mənbəyinin gərginliyi 196V-dan 
az deyil.

- Yalnış yanma (qırmızı və sarı alov). Bu 
aşağıdakılar səbəbindən baş verə bilər: çirkli 
odluq, tutumuş laminar bağlama, giriş-
çıxış terminalının düzgün quraşdırılmaması. 
Yuxarıda qeyd edilən komponentləri təmizləyin 
və terminalın düzgün quraşdırılmasından əmin 
olun.

- İzafi qızan təhlükəsizlik termostatına tez-tez 
müdaxilələr O, kombi qazanında azalmış su 
təzyiqi, qızdırıcı sistemdə sirkulyasiyanın 
az olması, tıxaclanmış nasos və ya kombi 
qazanı P.C.B.-n qeyri-normallığı Sistem 
təzyiqinin təyin edilmiş limit çərçivəsində 

olub-olmadığını yoxlamaq üçün manometrə 
baxın. Radiator klapanlarının bağlı olmamasını 
yoxlayın.

- Sistemdə havanın olması. Xüsusi hava ventili 
klapanı örtüyünün açıq olmasını yoxlayın 
(Şəkil 1-30). Sistem təzyiqinin və genişlənmə 
çəninin əvvəlcədən doldurma kəmiyyətlərinin 
təyin edilmiş hüdudlarda olduğunu təmin edin; 
genişlənmə çəni üçün fabrikdə təyin edilmiş 
təzyiq kəmiyyəti 1.0 bar, sistem təzyiqi üçün 
1 və 1.2 bar arasında olmalıdır.

- Alışma bloku üçün bənd 2.5 və 1.4-ə müraciət 
edin (elektrik birləşməsi)
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2.3  رسم  تخطيطي توضيحي ملكونات الشبكة الكهربائية. 

لوحة الرموز و العالمات: 

 rèle لوحة املرحل  -  A9  
مسبار تدفق   -  B1  

مسبار مياه ساخنة   -  B2  
مسبار خارجي )اختياري(  -  B4  

مسبار دخول املياه الساخنة )اختياري(  -  B9  
جهاز التحكم عن بعد الرقمي منط 2 )اختياري(   -  CARV2 

شاشة  -  DS1  
شمعة إشعال و كشف   -  E3  

ترموستات أمان   -  E4  
عنرص مقاومة ماء سيلرييس  -  E11  

فيوز  خط   -  F1  
مضخة تدوير للغالية   -  M1  

مروحة  -  M20  
صامم بثالثة مجاري  -  M30  

مؤقت درجة حرارة املياه الساخنة  -  R5  
مؤقت درجة حرارة التدفئة  -  R6  

منتقي التشغيل  -  S2  
زر إلعادة الضبط عند التوقف   -  S3  

مفتاح ضبط تدفق املياه الساخنة   -  S4  
مفتاح ضبط ضغط الشبكة   -  S5  

مفتاح ضبط ضغط العوادم الدخانية   -  S6  
ترموستات للغرفة املحيطة )اختياري(   -  S20  

زر الزيادة   -  S32   
)تنشيط ماء سيلرييس(

 On / Stand-by / مفتاح اشغيل / إعداد / إيقاف  -  S31  
Off

محّول اإلشعال  -  T1  

محّول لوحة الغالية  -  T2  
جامرب ترموستات الغرفة املحيطة   -  X40  

صامم غاز   -  Y1  
مغري \معادل صامم غاز    -  Y2  

مقّوم داخيل ملوصل صامم الغاز )يوجد فقط عىل   -  U1  
)Honeywell صامم

مجموعة مضادة للجليد )اختياري(  -  1  
تيار  230 فولت تيار مرتدد ـ 50 هريتز  -  2  

مالحظة مهمة:  واجهة املستخدم موجودة يف   -  3  
جانب لحامات لوحة الغالية. 

لوحة املناطق )اختياري(  -  4  
-  أصفر\أخرض   5  

بني  -  6  
أزرق  -  7  
أسود  -  8  

مياه نقية  -  9  
تدفئة  -  10  
أحمر  -  11  

برتقايل  -  12  
أبيض  -  13  

رمادي  -  14  
أخرض  -  15  

جهاز التحكم عن بُعد: تم تجهيز الغالية ليعمل معها جهاز التحكم عن بُعد 

الصديق V2 )CAR V2( الذي يجب ربطه باألطراف 41 و 44 للموصل 

.X40 عىل اللوحة اإللكرتونية مع احرتام القطبية وإلغاء الجامرب X15

ترموستات قياس درجة حرارة البيئة املحيطة: تم تجهيز الغالية ليعمل معها 

ترموستات قياس درجة حرارة البيئة املحيطة )S20(. قم  بربطه باألطراف 

.X40 41 و 44 مع  إلغاء الجامرب

يُستخدم املوصل X5 أيضا ليتم ربطه مع لوحة الثالثة rèle )اختيارية( 

بعد إلغاء ربطه مع لوحة الrèle الواحد.

يُستخدم املوصل X6 ليتم الربط بالكومبيوتر الشخيص.

يُستخدم املوصل X8 للقيام بعمليات تحديث الربامج التشغيلية.

3.3. األعطال املحتملة وأسبابها. 
مالحظة هامة: أي عمليات صيانة محتملة يجب أن يقوم بها فني مختص 

مرصح له القيام بهذه العمليات )مثل مركز خدمة العمالء والدعم الفني 

 .)IMMERGAS
-  رائحة غاز. السبب يف هذه الرائحة هو وجود ترسيبات يف أنابيب دائرة 

الغاز. يجب التأكد من ثبات دائرة توصيل الغاز. 

-  املروحة تعمل ولكن ال يحدث إشعال للموقد. ميكن أن يحدث أن تبدأ 
املروحة يف العمل ولكن مفتاح ضبط ضغط هواء األمان ال يستبدل عملية 

االتصال. يلزم التأكد من أن: 

1(  يكون أنبوب الشفط – ترصيف عوادم االحرتاق غري مفرط الطول )يتجاوز 
طوله ما هو مسموح به(. 

2(  يكون أنبوب الشفط – ترصيف عوادم االحرتاق غري مسدود جزئياً )سواء 
من ناحية ترصيف عوادم االحرتاق أو من ناحية الشفط(. 

3(  حاجز الفصل والتقسيم املوجود عىل فتحة التخلص من عوادم االحرتاق 

مناسب لطول أنابيب شفط العوادم الدخانية. 

4( غرفة االحرتاق املغلقة ثابتة ومغلقة تاماً. 
5( ضغط تغذية املروحة ليس أقل من 196 فولت. 

-  عملية احرتاق غري منتظمة )لهب أحمر أو أصفر(. قد يعود سبب ذلك 
إىل: موقد متسخ أو صامم ريد مسدود أو وصلة مترير الشفط – ترصيف 

عوادم االحرتاق غري مركبة بالشكل الصحيح. قم بتنظيف املكونات السابقة 

وتأكد من إمتام الرتكيب الصحيح لوصلة التمرير. 

-  تذبذب يف مؤرش ترموستات األمان الخاص بالزيادة املفرطة يف درجة الحرارة. 
ميكن أن يكون سبب ذلك قلة ضغط املياه املوجودة يف الغالية أو قصور 

يف التدوير داخل شبكة التدفئة أو انسداد يف مضخة التدوير أو خلل يف 
لوحة ضبط الغالية. تأكد من أن مقياس الضغط يشري إىل أن ضغط الشبكة 

يف نطاق الحدود املحددة واملسموح بها. تأكد من أن صاممات املشعات 
الحرارية غري مغلقة. 

-  وجود هواء داخل الشبكة. تأكد من أن فتحات األغطية الخاصة بصامم 
الشبكة  ضغط  أن  من  تأكد   .)33-1 )شكل  مفتوحة  الهواء  تنفيس 

والشحن املسبق لوعاء التوسيع يف معدالتهام الطبيعية املحددة ومن أن 

قيمة الشحن املسبق لوعاء التوسيع هي 1.0 بار ومن أن قيمة معدل 

ضغط الشبكة بني 1 و 1,2 بار. 

الفقرة 4.1 )التوصيل  و  الفقرة 5.2  أنظر  اإلشعال،  عملية  يف  -  التوقف 
الكهريب( 
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3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі передбачене програмування деяких 
робочих параметрів. Змінюючи такі параметри 
за наведеною нижче процедурою, можна 
налаштувати котел під власні потреби.

Щоб отримати доступ до программування, 
слід одночасно натиснути впродовж 8 секунд 
на кнопки «Estate / Inverno» (4) і «Reset» (5).

В меню програмування можна переглянути 
три наявні підменю (s, p, t), для цього слід 
натиснути на кнопку «Estate / Inverno» (4) 
впродовж 2 секунд.

За допомогою регулятор «регулювання системи 
ВП» (2) вибрати параметр і, обертаючи 
регулятор «регулювання опалення» (1) змінити 
його значення у наявному діапазоні.

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

S0
Мінімальна 
потужність 

розпалювання

Котел оснащений електронним модулюванням, яке налаштовує потенціал котла 
під фактичний запит на обігрів у приміщенні. Тобто, котел працює нормально 
в змінному діапазоні тиску газу – від мінімальної до максимальної потужності 
опалення, залежно від теплового навантажння системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштований на опалення при номінальній 
потужності. Однак знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб досягти номінальної 
потужності опалення, змінюваної за допомогою параметру (S1).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті на обігрів, забезпечує розпалення котла 
та живлення модулятора струмом відповідно за заданого значення.

0 - 60 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу-

вань

S1
Максимальна 

потужність 
опалення

0 - 99 % 99

S2 Вибір типу газу Ця функція призначена для регулювання котла на роботу з тим або іншим типом 
газу.

nG - Метан
lG - GPL

Ci - Китай

Однаковий з 
використовуваним  

газом

S3 Тип котла

Встановлює тип котла і його робочі режими 
0 = комбінований
1 = водонагрівач 24 кВт
2 = водонагрівач 28 кВт
3 = водонагрівач 32 кВт

0 - 3 0

S4 Потужність  
розпалення Встановлює потужність, на якій має вмикатися котел 0 - 50 %

Задані 
згідно до 

заводських 
випробу-

вань

При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.

Щоб внести у пам’ять змінені параметри, 
натиснути на 2 секунди на кнопку «Reset» (5).

Про внесення у пам’ять сигналізує миготіння 
індикаторів (17 і 21).

Щоб вийти з режиму программування, слід 
зачекати 2 хвилини або одночасно натиснути 
впродовж 5 секунд на кнопки «Estate / Inverno» 
(4) і «Reset» (5).

3.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом 4-секундного натиснення на 
кнопку «Estate / Inverno» (3) активується 
«Інформаційне меню», завдяки котрому 
можна побачити деякі робочі параметри 
котла.

Для перегляду параметрів натисніть на 
кнопку «Reset» (5).

Для виходу з меню повторно натисніть на 
кнопку «Estate / Inverno» (4) впродовж 4 
секунд або зачекайте 120 секунд.

При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)
d2 Виводить температуру у прямій лінії системи опалення на виході з первинного теплообмінника
d3 Виводить миттєву температуру на виході з теплообмінника ГВП
d4 Виводить значення, задане для комплекту опалення (в разі наявності пристрою ДК)
d5 Виводить значення, задане для комплекту ГВП (в разі наявності пристрою ДК)

d6
Виводить температуру, заміряну зовні  
(при наявному зовнішньому давачі-зонді) 
Якщо температура зменшується нижче нуля, таке значення починає миготіти.

d7 Виводить температуру сантехнічної води на вході.
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3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі передбачене програмування деяких 
робочих параметрів. Змінюючи такі параметри 
за наведеною нижче процедурою, можна 
налаштувати котел під власні потреби.

Щоб отримати доступ до программування, 
слід одночасно натиснути впродовж 8 секунд 
на кнопки «Estate / Inverno» (4) і «Reset» (5).

В меню програмування можна переглянути 
три наявні підменю (s, p, t), для цього слід 
натиснути на кнопку «Estate / Inverno» (4) 
впродовж 2 секунд.

За допомогою регулятор «регулювання системи 
ВП» (2) вибрати параметр і, обертаючи 
регулятор «регулювання опалення» (1) змінити 
його значення у наявному діапазоні.

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

S0
Мінімальна 
потужність 

розпалювання

Котел оснащений електронним модулюванням, яке налаштовує потенціал котла 
під фактичний запит на обігрів у приміщенні. Тобто, котел працює нормально 
в змінному діапазоні тиску газу – від мінімальної до максимальної потужності 
опалення, залежно від теплового навантажння системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштований на опалення при номінальній 
потужності. Однак знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб досягти номінальної 
потужності опалення, змінюваної за допомогою параметру (S1).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті на обігрів, забезпечує розпалення котла 
та живлення модулятора струмом відповідно за заданого значення.
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Максимальна 
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При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.

Щоб внести у пам’ять змінені параметри, 
натиснути на 2 секунди на кнопку «Reset» (5).

Про внесення у пам’ять сигналізує миготіння 
індикаторів (17 і 21).

Щоб вийти з режиму программування, слід 
зачекати 2 хвилини або одночасно натиснути 
впродовж 5 секунд на кнопки «Estate / Inverno» 
(4) і «Reset» (5).

3.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом 4-секундного натиснення на 
кнопку «Estate / Inverno» (3) активується 
«Інформаційне меню», завдяки котрому 
можна побачити деякі робочі параметри 
котла.

Для перегляду параметрів натисніть на 
кнопку «Reset» (5).

Для виходу з меню повторно натисніть на 
кнопку «Estate / Inverno» (4) впродовж 4 
секунд або зачекайте 120 секунд.

При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.
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d1 Виводить сигнал полум’я (uA)
d2 Виводить температуру у прямій лінії системи опалення на виході з первинного теплообмінника
d3 Виводить миттєву температуру на виході з теплообмінника ГВП
d4 Виводить значення, задане для комплекту опалення (в разі наявності пристрою ДК)
d5 Виводить значення, задане для комплекту ГВП (в разі наявності пристрою ДК)

d6
Виводить температуру, заміряну зовні  
(при наявному зовнішньому давачі-зонді) 
Якщо температура зменшується нижче нуля, таке значення починає миготіти.

d7 Виводить температуру сантехнічної води на вході.

УС
ТА

Н
О

ВН
И

К
К

О
РИ

С
ТУ

ВА
Ч

О
Б

С
Л

У
ГО

ВУ
ВА

Н
Н

Я

3.5 ПРОГРАМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 
ПЛАТИ.

У котлі передбачене програмування деяких 
робочих параметрів. Змінюючи такі параметри 
за наведеною нижче процедурою, можна 
налаштувати котел під власні потреби.

Щоб отримати доступ до программування, 
слід одночасно натиснути впродовж 8 секунд 
на кнопки «Estate / Inverno» (4) і «Reset» (5).

В меню програмування можна переглянути 
три наявні підменю (s, p, t), для цього слід 
натиснути на кнопку «Estate / Inverno» (4) 
впродовж 2 секунд.

За допомогою регулятор «регулювання системи 
ВП» (2) вибрати параметр і, обертаючи 
регулятор «регулювання опалення» (1) змінити 
його значення у наявному діапазоні.

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
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потужність 

розпалювання

Котел оснащений електронним модулюванням, яке налаштовує потенціал котла 
під фактичний запит на обігрів у приміщенні. Тобто, котел працює нормально 
в змінному діапазоні тиску газу – від мінімальної до максимальної потужності 
опалення, залежно від теплового навантажння системи опалення.

Примітка: котел вироблений та налаштований на опалення при номінальній 
потужності. Однак знадобиться приблизно 10 хвилин, щоб досягти номінальної 
потужності опалення, змінюваної за допомогою параметру (S1).

Примітка: вибір параметрів «Мінімальної потужності опалення» та «максимальної 
потужності опалення», при наявному запиті на обігрів, забезпечує розпалення котла 
та живлення модулятора струмом відповідно за заданого значення.
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газу.
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Встановлює тип котла і його робочі режими 
0 = комбінований
1 = водонагрівач 24 кВт
2 = водонагрівач 28 кВт
3 = водонагрівач 32 кВт

0 - 3 0

S4 Потужність  
розпалення Встановлює потужність, на якій має вмикатися котел 0 - 50 %
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згідно до 
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При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.

Щоб внести у пам’ять змінені параметри, 
натиснути на 2 секунди на кнопку «Reset» (5).

Про внесення у пам’ять сигналізує миготіння 
індикаторів (17 і 21).

Щоб вийти з режиму программування, слід 
зачекати 2 хвилини або одночасно натиснути 
впродовж 5 секунд на кнопки «Estate / Inverno» 
(4) і «Reset» (5).

3.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом 4-секундного натиснення на 
кнопку «Estate / Inverno» (3) активується 
«Інформаційне меню», завдяки котрому 
можна побачити деякі робочі параметри 
котла.

Для перегляду параметрів натисніть на 
кнопку «Reset» (5).

Для виходу з меню повторно натисніть на 
кнопку «Estate / Inverno» (4) впродовж 4 
секунд або зачекайте 120 секунд.

При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)
d2 Виводить температуру у прямій лінії системи опалення на виході з первинного теплообмінника
d3 Виводить миттєву температуру на виході з теплообмінника ГВП
d4 Виводить значення, задане для комплекту опалення (в разі наявності пристрою ДК)
d5 Виводить значення, задане для комплекту ГВП (в разі наявності пристрою ДК)

d6
Виводить температуру, заміряну зовні  
(при наявному зовнішньому давачі-зонді) 
Якщо температура зменшується нижче нуля, таке значення починає миготіти.

d7 Виводить температуру сантехнічної води на вході.
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(21) – значення параметру.
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натиснути на 2 секунди на кнопку «Reset» (5).
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індикаторів (17 і 21).
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впродовж 5 секунд на кнопки «Estate / Inverno» 
(4) і «Reset» (5).
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можна побачити деякі робочі параметри 
котла.

Для перегляду параметрів натисніть на 
кнопку «Reset» (5).

Для виходу з меню повторно натисніть на 
кнопку «Estate / Inverno» (4) впродовж 4 
секунд або зачекайте 120 секунд.
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індикаторів (17 і 21).

Щоб вийти з режиму программування, слід 
зачекати 2 хвилини або одночасно натиснути 
впродовж 5 секунд на кнопки «Estate / Inverno» 
(4) і «Reset» (5).

3.4 ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕНЮ.
Шляхом 4-секундного натиснення на 
кнопку «Estate / Inverno» (3) активується 
«Інформаційне меню», завдяки котрому 
можна побачити деякі робочі параметри 
котла.

Для перегляду параметрів натисніть на 
кнопку «Reset» (5).

Для виходу з меню повторно натисніть на 
кнопку «Estate / Inverno» (4) впродовж 4 
секунд або зачекайте 120 секунд.

При активованому меню на індикаторі (17) 
виводиться номер параметру, а на індикаторі 
(21) – значення параметру.

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Опис

d1 Виводить сигнал полум’я (uA)
d2 Виводить температуру у прямій лінії системи опалення на виході з первинного теплообмінника
d3 Виводить миттєву температуру на виході з теплообмінника ГВП
d4 Виводить значення, задане для комплекту опалення (в разі наявності пристрою ДК)
d5 Виводить значення, задане для комплекту ГВП (в разі наявності пристрою ДК)

d6
Виводить температуру, заміряну зовні  
(при наявному зовнішньому давачі-зонді) 
Якщо температура зменшується нижче нуля, таке значення починає миготіти.

d7 Виводить температуру сантехнічної води на вході.
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I3.5 ELEKTRONIK KARTIN 

PROGRAMLANMASI.
Kombi bazı çalışma parametrelerinin olası 
programlamaları için hazırlanmıştır. Bu para-
metreleri takiben belirtilen işlemler vasıtasıyla 
değiştirmek suretiyle kombiyi özel gereksinimle-
rinize uyarlamak mümkün olacaktır.

Programlama aşamasına girmek için yaklaşık 8 
saniye “Yaz / Kış” (4) ve “Reset” (5) düğmelerine 
aynı anda basmak gerekir.

Menüye girildikten sonra üç mevcut menü altı 
aracılığı ile (s, p, t) “Yaz / Kış” (4) düğmesine 2 sa-
niye basarak ilerlemek mümkündür.

Id 
Parametre

(ref. 17)
Parametre Tanımlama Range

(ref. 21 Şek. 2-1) Default

S0 Asgari ısıtma 
gücü

Kombi, kombinin kuvvet kapasitesini evin efektif ısı taleplerine göre ayarlayan elektronik 
modülasyon sistemi ile donatılmıştır. Böylelikle kombi,işlemekte olan tesisatın termik 
yükünün azami ve asgari ısıtma güçleri arasına dahil bir değişken gaz basınçları sahasında 
normal olarak çalışır.

Not: kombi çalışma esnasında nominal değerde ısıtma için üretilerek, kalibre edilmiştir. 
Parametre (S1) seçilerek değiştirilebilen nominal ısı gücüne ulaşmak için yaklaşık 10 
dakika gerekmektedir.

Not: “Asgari ısıtma gücü” ve “Azami ısıtma gücü” parametrelerinin seçimi, ısıtma talebi 
varsa, kombiyi ateşlemeye ve modülatörü ayarlanmış ilgili değere denk bir akım ile 
beslemeye izin verir. 

0 - 60 %
Fabrika te-

stlerine göre 
ayarlanmış

S1 Azami ısıtma 
gücü 0 - 99 % 99

S2 Gaz türü seçimi Bu işlevin seçilmesi, kombinin doğru gaz türü ile çalışabilmesini ayarlamaya yarar.
nG - Metan

lG - LPG
Ci - Cina

Kullanımdaki 
gaz türüne 

eşit

S3 Kombi türü

Kombi türünü ve onun çalışma şeklini belirler
0 = kombine
1 = boyler 24 kW
2 = boyler 28 kW
3 = boyler 32 kW

0 - 3 0

S4 Ateşleme  
kuvveti Kombinin ateşleneceği kuvveti belirler 0 - 50 %

Fabrika te-
stlerine göre 
ayarlanmış

“Kullanma suyu ayarı” selektörü (2) ile parametre 
seçilir ve selektörün dönmesi aracılığı ile “ısıtma 
ayarı” (1) müsait range bazında değer modifiye 
edilir.

Aktif menü ile gösterge (17) üzerinde parametre 
sayısı görüntülenir, gösterge (21) üzerinde ise 
parametrenin değeri görüntülenir.

Çeşitli parametre varyasyonlarını hafızaya almak 
için 2 saniye Reset (5) düğmesine basınız.

Hafızaya kaydetme göstergelerin (17 ve 21) yanıp 
sönmesi ile bildirilir.

Programlama aşamasından çıkmak için yaklaşık 
5 saniye “Yaz / Kış” (4) ve “Reset” (5) düğmelerine 
aynı anda basmak veya 2 dakika beklemek gerekir.

3.4 BILGILER MENÜSÜ.
“Yaz / Kış” (4) düğmesi 4 saniyelik basıncı 
aracılığı ile kombinin bazı çalışma parame-
trelerinin görüntülenmesini sağlayan “Bilgiler 
menüsü” aktive olur.

Çeşitli parametreleri dolaşmak için Reset (5) 
düğmesine basılması gerekmektedir.

Menüden çıkmak için “Yaz / Kış” (4) düğmesine 
yeniden 4 saniye basın veya 120 saniye bekleyin.

Aktif menü ile gösterge (17) üzerinde parametre 
sayısı görüntülenir, gösterge (21) üzerinde ise 
parametrenin değeri görüntülenir.

Id 
Parametre

(ref. 17)
Tanımlama

d1 Alev sinyalini görüntüler (uA)
d2 Ana değiştiriciden çıkıştaki anlık ısıtma gönderim ısısını görüntüler
d3 Kullanma suyu değiştiricisinden çıkan anlık ısıyı görüntüler
d4 Isıtma seti için ayarlanan değeri görüntüler (eğer bir uzaktan kumanda mevcutsa)
d5 Kullanma suyu seti için ayarlanan değeri görüntüler (eğer bir uzaktan kumanda mevcutsa)

d6
Dış ortam ısısını gösterir 
(eğer dış sonda mevcutsa) 
Sıfırın altında ısılar durumunda değer yanıp söner şekilde görüntülenir.

d7 Girişteki kullanım suyunun ısısını görüntüler.
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3.5 PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA 
ELECTRÓNICA

La caldera está preparada para programar algunos 
parámetros de funcionamiento. Es posible adaptar 
la caldera según las propias exigencias modificando 
estos parámetros como se describe a continuación.

Para acceder a la fase de programación es ne-
cesario presionar simultáneamente durante 8 
segundos los pulsadores “Verano/Invierno” (4) 
y “Reset” (5).

Una vez que se entra en el menú es posible mo-
verse a través de los tres submenús presentes (s, 
p, t) presionando el pulsador “Verano / Invierno” 
(4) durante 2 segundos.

Id 
Parámetro

(rif. 17)
Parámetro Descripción Rango

(ref. 21 Fig. 2-1) Por defecto

S0 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 nor-
malmente trabaja con un campo de presiones de gas que varía desde la potencia mínima 
hasta la potencia máxima de calefacción en función de la carga térmica de la instalación.

Nota: La caldera está fabricada y calibrada con la fase de calefacción a la potencia no-
minal. Se necesitan 10 minutos aproximadamente para alcanzar la potencia nominal de 
calefacción, que puede ser modificada seleccionando el parámetro (S1).

N.B.: La selección de los parámetros de “Potencia mínima de calefacción” y “Potencia 
máxima de calefacción”, en presencia de solicitud de calefacción, permite el encendido 
de la caldera y la alimentación del modulador con corrientes iguales al respectivo valor 
programado. 

0 - 60 %

Programa-
do según 
prueba de 

fábrica

S1 Potencia máxima 
de calefacción 0 - 99 % 99

S2 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

Ci - Gas industrial

Igual al tipo 
de gas en 

uso

S3 Tipo de caldera

Establece el tipo de caldera y su modo de funcionamiento
0 = combinada
1 = acumulador 24 kW
2 = acumulador 28 kW
3 = acumulador 32 kW

0 - 3 0

S4 Potencia 
encendido Establece la potencia a la que se debe encender la caldera 0 - 50 %

Programa-
do según 
prueba de 

fábrica

Con el selector “regulación sanitario” (2) se 
selecciona el parámetro y mediante la rotación 
del selector “regulación de calefacción” (1) se 
modifica el valor según el rango disponible.

Con el menú activo en el indicador (17) se vi-
sualiza el número del parámetro, mientras en el 
indicador (21) se visualiza el valor del parámetro.

Para memorizar la variación de los parámetros 
presione durante 2 segundos el pulsador “Re-
set” (5).
La memorización se visualiza con el parpadeo 
de los indicadores (17 y 21).

Se sale de la modalidad de programación espe-
rando 2 minutos o presionando simultáneamente 
durante 5 segundos los pulsadores “Verano/
Invierno” (4) y “Reset” (5).

3.4 MENÚ DE INFORMACIONES.
Presionando el pulsador “Verano/Invierno” 
(4) durante 4 segundos se activa el “Menú 
informaciones” que permite visualizar algunos 
parámetros de funcionamiento de la caldera.

Para deslizar los diversos parámetros presione 
el pulsador “Reset” (5).

Para salir del menú presione nuevamente el pul-
sador “Verano / Invierno” (4) durante 4 segundos 
o bien esperando 120 segundos.

Con el menú activo en el indicador (17) se vi-
sualiza el número del parámetro, mientras en el 
indicador (21) se visualiza el valor del parámetro.

Id 
Parámetro

(rif. 17)
Descripción

d1 Visualiza la señal de llama (uA)
d2 Visualiza la temperatura de ida en calefacción instantánea en salida del intercambiador primario
d3 Visualiza la temperatura instantánea en salida del intercambiador sanitario
d4 Visualiza el valor configurado para el set de calefacción (en caso de presencia de un mando remoto)
d5 Visualiza el valor configurado para el set sanitario (en caso de presencia de un mando remoto)

d6
Visualiza la temperatura ambiente exterior 
 (si está presente la sonda exterior)
En caso de temperatura bajo cero el valor se visualiza de manera parpadeante.

d7 Visualiza la temperatura del agua sanitaria en entrada.
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3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На б ойлере,  в озможно,  произв ес ти 
программирование некоторых рабочих 
параметров. Изменяя эти параметры согласно 
нижеприведённым указаниям, можно 
настроить бойлер согласно собственным 
нуждам.

Для доступа к программированию, необходимо 
одновременно на 8 секунд нажать кнопку «Лето 
/ Зима» (4) и «Сброс» (5).

Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание

Диапазон
(п. 21 Илл. 

2-1)

По  
умолчанию

S0
Минимальная 

мощность 
отопления

Бойлер оснащён электронным модулированием, который настраивает мощность 
бойлера, для эффективного термического запроса помещения. Следовательно, 
обычно бойлер функционирует в изменяемом диапазоне газового давления, 
от минимальной до максимальной мощности отопления в зависимости от 
термической нагрузки установки.

Примечание: бойлер выпущен и тарирован на этапе отопления на номинальную 
мощность. Для достижения номинальной мощности отопления необходимо около 
10 минут, значение изменяется параметром (S1).

Примечание: выбор параметров «Минимальная мощность отопления» и 
«Максимальная мощность отопления», при запросе отопления, позволяет 
включение бойлера и питание модулятора током равным соответствующему 
установленному значению. 

0 - 60 %
Установлено 

согласно 
заводским 

испытаниям

S1
Максимальная 

мощность 
отопления

0 - 99 % 99

S2 Выбор вида газа Установка настоящей функции служит для настройки бойлера для работы с 
правильным видом газа.

nG - Метан
lG - СНГ

Ci - 
Промышленный

Как и 
используемый 

газ

S3 Вид бойлера

Устанавливает вид бойлера и его режим работы
0 = комбинированный
1 = водонагреватель 24 кВт
2 = водонагреватель 28 кВт
3 = водонагреватель 32 кВт

0 - 3 0

S4 Мощность 
зажигания Устанавливает, при какой мощности должен включаться бойлер 0 - 50 %

Установлено 
согласно 

заводским 
испытаниям

После перехода в меню, можно перейти в одно 
из трёх подменю (s, p, t) нажимая кнопку «Лето 
/ Зима» (4) на 2 секунды.

С помощью р егулятора «нас т р ойка 
температуры ГВС» (2) выбирается параметр, 
и, вращая регулятор «настройка температуры 
отопления» (1) изменяется значение в 
зависимости от доступного диапазона.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер 
параметра, а на индикаторе (21) его значение.

Чтобы занести в память изменение параметров, 
нажать на 2 секунды кнопку «Сброс» (5).

При занесении параметров в память мигают 
индикаторы (17 и 21).

Чтобы выйти из режима программирования, 
следует выждать 2 минуты или нажать 
одновременно на 5  секунд, кнопки «Лето / 
Зима» (4) и «Сброс» (5).

3.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
Нажимая на кнопку «Лето / Зима» (4) в течение 
4 секунд, активизируется «Информационное 
меню» через которое, можно просмотреть 
некоторые рабочие параметры бойлера.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопку «Сброс» (5).

Для выхода из меню вновь нажать кнопку 
«Лето / Зима» (4) на 4 секунды или выждать 
120 секунд.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер 
параметра, а на индикаторе (21) его значение.

Id 
Параметр

(п. 17)
Описание

d1 Отображает сигнал пламени (uA)
d2 Отображает мгновенную температуру подачи отопления на выходе первичного теплообменника
d3 Отображает мгновенную температуру на выходе теплообменника ГВС
d4 Отображает значение, установленное в заданных параметрах отопления (при наличии удалённого управления)
d5 Отображает значение, установленное в заданных параметрах ГВС (при наличии удалённого управления)

d6
Отображает внешнюю температуру помещения 
(если установлен внешний пробник)
Если температура ниже нуля, отображённое значение мигает.

d7 Отображает температуру ГВС на входе.
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3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На б ойлере,  в озможно,  произв ес ти 
программирование некоторых рабочих 
параметров. Изменяя эти параметры согласно 
нижеприведённым указаниям, можно 
настроить бойлер согласно собственным 
нуждам.

Для доступа к программированию, необходимо 
одновременно на 8 секунд нажать кнопку «Лето 
/ Зима» (4) и «Сброс» (5).

Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание

Диапазон
(п. 21 Илл. 

2-1)

По  
умолчанию

S0
Минимальная 

мощность 
отопления

Бойлер оснащён электронным модулированием, который настраивает мощность 
бойлера, для эффективного термического запроса помещения. Следовательно, 
обычно бойлер функционирует в изменяемом диапазоне газового давления, 
от минимальной до максимальной мощности отопления в зависимости от 
термической нагрузки установки.

Примечание: бойлер выпущен и тарирован на этапе отопления на номинальную 
мощность. Для достижения номинальной мощности отопления необходимо около 
10 минут, значение изменяется параметром (S1).

Примечание: выбор параметров «Минимальная мощность отопления» и 
«Максимальная мощность отопления», при запросе отопления, позволяет 
включение бойлера и питание модулятора током равным соответствующему 
установленному значению. 

0 - 60 %
Установлено 

согласно 
заводским 

испытаниям

S1
Максимальная 

мощность 
отопления

0 - 99 % 99

S2 Выбор вида газа Установка настоящей функции служит для настройки бойлера для работы с 
правильным видом газа.

nG - Метан
lG - СНГ

Ci - 
Промышленный

Как и 
используемый 

газ

S3 Вид бойлера

Устанавливает вид бойлера и его режим работы
0 = комбинированный
1 = водонагреватель 24 кВт
2 = водонагреватель 28 кВт
3 = водонагреватель 32 кВт

0 - 3 0

S4 Мощность 
зажигания Устанавливает, при какой мощности должен включаться бойлер 0 - 50 %

Установлено 
согласно 

заводским 
испытаниям

После перехода в меню, можно перейти в одно 
из трёх подменю (s, p, t) нажимая кнопку «Лето 
/ Зима» (4) на 2 секунды.

С помощью р егулятора «нас т р ойка 
температуры ГВС» (2) выбирается параметр, 
и, вращая регулятор «настройка температуры 
отопления» (1) изменяется значение в 
зависимости от доступного диапазона.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер 
параметра, а на индикаторе (21) его значение.

Чтобы занести в память изменение параметров, 
нажать на 2 секунды кнопку «Сброс» (5).

При занесении параметров в память мигают 
индикаторы (17 и 21).

Чтобы выйти из режима программирования, 
следует выждать 2 минуты или нажать 
одновременно на 5  секунд, кнопки «Лето / 
Зима» (4) и «Сброс» (5).

3.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
Нажимая на кнопку «Лето / Зима» (4) в течение 
4 секунд, активизируется «Информационное 
меню» через которое, можно просмотреть 
некоторые рабочие параметры бойлера.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопку «Сброс» (5).

Для выхода из меню вновь нажать кнопку 
«Лето / Зима» (4) на 4 секунды или выждать 
120 секунд.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер 
параметра, а на индикаторе (21) его значение.

Id 
Параметр

(п. 17)
Описание

d1 Отображает сигнал пламени (uA)
d2 Отображает мгновенную температуру подачи отопления на выходе первичного теплообменника
d3 Отображает мгновенную температуру на выходе теплообменника ГВС
d4 Отображает значение, установленное в заданных параметрах отопления (при наличии удалённого управления)
d5 Отображает значение, установленное в заданных параметрах ГВС (при наличии удалённого управления)

d6
Отображает внешнюю температуру помещения 
(если установлен внешний пробник)
Если температура ниже нуля, отображённое значение мигает.

d7 Отображает температуру ГВС на входе.
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3.5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

На б ойлере,  в озможно,  произв ес ти 
программирование некоторых рабочих 
параметров. Изменяя эти параметры согласно 
нижеприведённым указаниям, можно 
настроить бойлер согласно собственным 
нуждам.

Для доступа к программированию, необходимо 
одновременно на 8 секунд нажать кнопку «Лето 
/ Зима» (4) и «Сброс» (5).

Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание

Диапазон
(п. 21 Илл. 

2-1)

По  
умолчанию

S0
Минимальная 

мощность 
отопления

Бойлер оснащён электронным модулированием, который настраивает мощность 
бойлера, для эффективного термического запроса помещения. Следовательно, 
обычно бойлер функционирует в изменяемом диапазоне газового давления, 
от минимальной до максимальной мощности отопления в зависимости от 
термической нагрузки установки.

Примечание: бойлер выпущен и тарирован на этапе отопления на номинальную 
мощность. Для достижения номинальной мощности отопления необходимо около 
10 минут, значение изменяется параметром (S1).

Примечание: выбор параметров «Минимальная мощность отопления» и 
«Максимальная мощность отопления», при запросе отопления, позволяет 
включение бойлера и питание модулятора током равным соответствующему 
установленному значению. 

0 - 60 %
Установлено 

согласно 
заводским 

испытаниям

S1
Максимальная 

мощность 
отопления

0 - 99 % 99

S2 Выбор вида газа Установка настоящей функции служит для настройки бойлера для работы с 
правильным видом газа.

nG - Метан
lG - СНГ

Ci - 
Промышленный

Как и 
используемый 

газ

S3 Вид бойлера

Устанавливает вид бойлера и его режим работы
0 = комбинированный
1 = водонагреватель 24 кВт
2 = водонагреватель 28 кВт
3 = водонагреватель 32 кВт

0 - 3 0

S4 Мощность 
зажигания Устанавливает, при какой мощности должен включаться бойлер 0 - 50 %

Установлено 
согласно 

заводским 
испытаниям

После перехода в меню, можно перейти в одно 
из трёх подменю (s, p, t) нажимая кнопку «Лето 
/ Зима» (4) на 2 секунды.

С помощью р егулятора «нас т р ойка 
температуры ГВС» (2) выбирается параметр, 
и, вращая регулятор «настройка температуры 
отопления» (1) изменяется значение в 
зависимости от доступного диапазона.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер 
параметра, а на индикаторе (21) его значение.

Чтобы занести в память изменение параметров, 
нажать на 2 секунды кнопку «Сброс» (5).

При занесении параметров в память мигают 
индикаторы (17 и 21).

Чтобы выйти из режима программирования, 
следует выждать 2 минуты или нажать 
одновременно на 5  секунд, кнопки «Лето / 
Зима» (4) и «Сброс» (5).

3.4 ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ.
Нажимая на кнопку «Лето / Зима» (4) в течение 
4 секунд, активизируется «Информационное 
меню» через которое, можно просмотреть 
некоторые рабочие параметры бойлера.

Для просмотра различных параметров 
нажать кнопку «Сброс» (5).

Для выхода из меню вновь нажать кнопку 
«Лето / Зима» (4) на 4 секунды или выждать 
120 секунд.

Когда меню находится в активном состоянии, 
на индикаторе (17) отображается номер 
параметра, а на индикаторе (21) его значение.

Id 
Параметр

(п. 17)
Описание

d1 Отображает сигнал пламени (uA)
d2 Отображает мгновенную температуру подачи отопления на выходе первичного теплообменника
d3 Отображает мгновенную температуру на выходе теплообменника ГВС
d4 Отображает значение, установленное в заданных параметрах отопления (при наличии удалённого управления)
d5 Отображает значение, установленное в заданных параметрах ГВС (при наличии удалённого управления)

d6
Отображает внешнюю температуру помещения 
(если установлен внешний пробник)
Если температура ниже нуля, отображённое значение мигает.

d7 Отображает температуру ГВС на входе.
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3.2  תרשים חיווט

שלט רחוק: ניתן להשתמש בדוד יחד עם שלט רחוק 
) CARV2( שאותו   Comando Amico RemotolV2

יש לחבר אל מהדקים 41 ו-44 של מחבר X15 כדי 
לא  לב  ולשים  במעגל,   X40 הג'אמפר  את  לעקוף 

להפוך את החיבורים.

עם  יחד  בדוד  להשתמש  ניתן  חדר:  תרמוסטט 
תרמוסטט חדר )S20(. חבר אותו למהדקים 40-41 

.X40 כדי לעקוף את הג'אמפר

השתמש במחבר X5 כדי לחבר מעגל תלת-ממסרי 
)אופציונלי( על ידי ניתוק החיבור למעגל הממסר.

השתמש במחבר X6 כדי לחבר מחשב.

השתמש במחבר X8 כדי לעדכן את התוכנה.

3.3  פתרון בעיות
שים לב: רק טכנאי מוסמך רשאי לבצע את פעולות 
של  הטכני  מהשירות  טכנאי  )למשל,  התחזוקה 

.)Immergas

מערכת  מצינורות  דליפה  בגלל  נגרם  גז.  -  ריח 
אטומה  הגז  כניסת  שמערכת  את  בדוק  הגז. 

היטב.
-  המאוורר פועל, אך לא מתבצעת סניקת הדלקה 
בהכנת המבער. ייתכן שהמאוורר פועל, אך מתג 
הבטיחות של לחץ האוויר לא מפעיל מגע. ודא 

כי:

1(  צינור הכניסה-פליטה אינו ארוך מדי )מעבר 
לאורך המותר(.

2(  צינור הכניסה-פליטה אינו חסום חלקית )בצד 
הפליטה או הכניסה(.

3(  דיאפרגמת פליטת האדים מתאימה לאורך 
של מוביל הכניסה-פליטה.

4(  התא האטום אכן אטום היטב.
נמוך  לא  המאוורר  של  החשמלי  5(  המתח 

.196V-מ
צהובה(.  או  אדומה  )להבה  לא-סדירה  -  בערה 
מלוכלך,  המבער  להיות:  יכולה  לכך  הסיבה 
משתני הבערה שגויים, מסוף הכניסה-פליטה 
הרכיבים  את  נקה  שגויה.  בצורה  הותקן 
בצורה  הותקן  שהמסוף  וודא  לעיל,  המצוינים 

נכונה.
חימום- בטיחות  תרמוסטט  של  יתר  -  פעילות 
יתר. הבעיה לכך עשויה להיות טמונה בירידה 
בלחץ המים בדוד, ירידה בסירקולציה במערכת 
במעגל  תקלה  או  במשאבה  חסימה  החימום, 
שלחץ  הלחץ  במד  בדוק  הדוד.  של  המודפס 
המערכת לא חורג מהרף שנקבע. בדוק שלא 

כל שסתומי הרדיאטור סגורים.

-  יש אוויר במערכת. בדוק שהמכסה של שסתום 
פתח האוורור המיוחד פתוח )איור 1-30(. ודא 
שערכי לחץ המערכת וכלי ההתפשטות שלפני 
ערך  המוגדר;  מהרף  חורגים  אינם  הטעינה 
ברירת המחדל של הלחץ עבור כלי ההתפשטות 
צריך להיות 1.0 בר, ולחץ המערכת צריך להיות 

בין 1 ל-1.2 בר.
-  חסימת הדלקה - ראה סעיפים 2.5 ו-1.4 )חיבור 

חשמלי(.

מקרא:
-  מעגל לממסר  A9  
-  חיישן אספקה  B1  

-  חיישן מים חמים ביתיים  B2  
-  חיישן חיצוני )אופציונלי(  B4  

-  חיישן כניסת מים חמים ביתיים )אופציונלי(  B9  
 Comando Amico Remotoשלט רחוק  -  CARV2 

גרסה 2 )אופציונלי(
-  תצוגה  DS1  

-  אלקטרודות זיהוי והדלקה  E3  
-  תרמוסטט בטיחות  E4  

Aqua Celeris התנגדות  -  E11  
-  נתיך פאזה  F1  

-  משאבת דוד  M1  
-  מאוורר  M20  

-  שסתום תלת-שלבי  M30  
-  קבל טרימר טמפרטורת המים החמים   R5  

הביתיים
-  קבל טרימר טמפרטורת חימום מרכזי  R6  

-  מתג בורר  S2  
-  מקשי איפוס חסימה  S3  

-  מתג אספקת מים חמים ביתיים  S4  
-  מתג לחץ מערכת  S5  

-  מתג לחץ אדים  S6  
-  תרמוסטט חדר )אופציונלי(  S20  

)Aqua Celeris לחצן האצה )להפעלת  -  S32  
-  לחצן הפעלה/המתנה/כיבוי  S31  

-  שנאי הדלקה  T1  
-  שנאי מעגל דוד  T2  

-  ג'אמפר תרמוסטט חדר  X40  

-  שסתום גז  Y1  
-  מאפנן שסתום גז  Y2  

-  מיישר זרם בתוך חיבור שסתום הגז )זמין   U1  
)Honeywell רק בשסתומי גז של

-  מערכת למניעת קפיאה )אופציונלי(  1  
 230  Vac 50Hz אספקת מתח  -  2  

-  שים לב: ממשק המשתמש נמצא בצד   3  
הריתוך של מעגל הדוד

-  יחידת בקרת אזורים )אופציונלי(  4  
-  צהוב/ירוק  5  

-  חום  6  

-  כחול  7  
-  שחור  8  

-  מים חמים ביתיים  9  
-  חימום מרכזי  10  

-  אדום  11  
-  כתום  12  

-  לבן  13  
-  אפור  14  
-  ירוק  15  

25 
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3.5  תכנות המעגל המודפס
ניתן לתכנת בדוד מספר משתני פעולה. על ידי שינוי 
משתנים אלה כמתואר להלן, ניתן להתאים את הדוד 

בהתאם לצרכים ספציפיים. 

כדי לגשת למצב התכנות, לחץ על הלחצנים "קיץ/
חורף" )4( ו"איפוס" )5( בו זמנית במשך 8 שניות.

שלושת  דרך  לגלול  ניתן  לתפריט,  שנכנסת  לאחר 
תתי-התפריטים )s, p, t( באמצעות לחיצה במשך 

2 שניות על הלחצן "קיץ/חורף" )4(.

כדי   )2( "המים החמים הביתיים"  השתמש בבורר 
לבחור את המשתנה וסובב את "בורר טמפרטורת 

הסביבה" )1( כדי לשנות את הערך בתוך הטווח.

 n° המשתנה   ,)17( במחוון  דולק  התפריט  כאשר 
)מספר( מוצג והמחוון )21( מציג את ערך המשתנה.

מזהה 
משתנה
)מס' 17(

תיאורמשתנה
טווח

)מס' 21 איור 
)2-1

ברירת מחדל

S0 עוצמם חימום
סביבה מינימלית

הדוד כולל וסת אלקטרוני שמתאים את הדוד לפי הצורך בחימום הבית. לאחר שהגיע לרף, הדוד 
פועל רגיל בלחץ גז משתנה, הנע בין עוצמת החימום המינימלית לעוצמת החימום המקסימלית, 

בהתאם לעומס החום במערכת.

שים לב: הדוד מחמם ומכויל במצב החימום המרכזי לפי הערך הנומינלי. אם משנים את ערך 
החימום הנומינלי במשתנה )S1( צריך להמתין כ-10 דקות עד שהדוד יגיע לערך זה.

שים לב: כשהדוד פועל לחימום הסביבה, בחירת הפרמטרים "עוצמת חימום מינימלית" ו"עוצמת 
חימום מקסימלית" מאפשרת להפעיל את הדוד ואספקת החשמל של הווסת בערך זרם השווה 

לערך התואם המוגדר. 

0-60%

הגדרה 
בהתאם 
לבדיקה 
במפעל

S1 עוצמת חימום
0-99%99סביבה מקסימלית

S2השתמש בפונקציה זו כדי להגדיר את סוג הגז הנכון לדודבחירת סוג הגז
nG - מתאן
lG - גפ"מ
Ci - סין

בהתאם לסוג 
הגז שבו 
משתמשים

S3סוג הדוד

סוג הדוד ומצב הפעולה שלו
0 = משולב

kW = 1  24 עם מיכל אחסון
kW = 2  28 עם מיכל אחסון
kW = 3  32 עם מיכל אחסון

0-30

S40-50%העוצמה שבה הדוד צריך להידלקעוצמת הדלקה

הגדרה 
בהתאם 
לבדיקה 
במפעל

כדי  שניות   2 במשך   )5( "איפוס"  הלחצן  על  לחץ 
לשמור בזיכרון את השינוי במשתנה.

 17( ידי הבהוב המחוונים  על  מוצג  הערך שנשמר 
ו-21(.

כדי לצאת ממצב התכנות המתן 2 דקות או לחץ על 
זמנית  בו   )5( ו"איפוס"   )4( "קיץ/חורף"  הלחצנים 

במשך 5 שניות.

3.4  תפריט מידע
בלחיצה על הלחצן "קיץ/חורף" )4( במשך 4 שניות, 
"תפריט המידע" מופעל ומציג חלק ממשתני התפקוד 

של הדוד.

לחץ על הלחצן "איפוס" )5( כדי לגלול בין המשתנים 
השונים.

כדי לצאת מהתפריט, לחץ שוב על הלחצן "קיץ/חורף" 
)4( במשך 4 שניות או המתן במשך 120 שניות.

 n° המשתנה   ,)17( במחוון  דולק  התפריט  כאשר 
)מספר( מוצג והמחוון )21( מציג את ערך המשתנה.

מזהה 
משתנה
)מס' 17(

תיאור

d1)uA( מציג את אות הלהבה
d2מציג את טמפרטורת החימום המידית של המחליף הראשי
d3מציג את טמפרטורת החימום המידית ממחליף חימום מים ביתיים
d4)מציג את הטמפרטורה שכוונה לחימום המרכזי )אם יש שלט רחוק
d5)מציג את הטמפרטורה שכוונה לחימום מים ביתיים )אם יש שלט רחוק

d6
מציג את הטמפרטורה החיצונית 

)אם יש חיישן חיצוני( 
אם הטמפרטורה היא מתחת לאפס, הערך מהבהב(

d7.מציג את הטמפרטורה של כניסת המים החמים הביתיים
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3.5 PROGRAMIRANJE ELEKTRONSKE 
KARTICE

Kot a o  j e  pr ipre m l j e n  z a  e ve ntu a l n o 
programiranje nekih parametara rada. Izmenom 
ovih parametara na način opisan u nastavku, 
možete prilagoditi kotao u skladu sa specifičnim 
potrebama.

Za pristup funkciji za programiranje istovremeno 
pritisnite i držite pritisnutim 8 sekundi dugmiće 
"Leto/Zima" (4) i "Reset" (5).

Kada pristupite meniju, da biste se kretali kroz tri 
podmenija, morate pritisnuti i držati pritisnutim 
2 sekunde dugme "Leto/Zima" (4). 

Regulatorom za "sanitarno podešavanje" (2) 

Šifra 
Parametar
(na polju 

17)

Parametar Opis
Opseg

(na polju 21 
sl. 2-1)

Fabrička 
postavka

S0 Minimalna snaga 
grejanja

Kotao je opremljen elektronskom modulacijom koja prilagođava potencijal kotla 
efektivnim toplotnim zahtevima stana ili kuće. Znači kotao normalno radi u promenjivom 
polju pritiska gasa koje obuhvata minimalnu i maksimalnu snagu grejanja u funkciji 
toplotnog opterećenja uređaja.

NAPOMENA: kotao je proizveden i kalibrisan u režimu grejanja na nominalnu snagu. 
Ipak, potrebno je odprilike 10 minuta da bi se postigla nominalna snaga grejanja koja se 
može izmeniti odabirom pametra (S1).

NAPOMENA: izbor parametara "Minimalna snaga grejanja" i "Maksimalna snaga 
grejanja", kada postoji zahtev za grejanjem, omogućuje uključenje kotla i napajanja 
modulatora sa strujom jednakom odgovarajućoj podešenoj vrednosti. 

0 - 60 %

Postavljeno 
na osnovu 
fabričkog 

testa

S1 Maksimalna 
snaga grejanja 0 - 99 % 99

S2 Izbor vrste gasa Podešavanje ove funkcije je potrebno kako bi se katoa prilagodio za rad sa odgovrajućim 
gasom. 

nG - Metan
lG - tečni gas 

(LPG)
Ci - Kina

Odgovara 
vrsti gasa 
koji je u 
upotrebi

S3 Vrsta kotla

Određuje vrstu kotla i njegov način rada
0 = kombinovani kotao
1 = kotao 24 kW
2 = kotao 28 kW
3 = kotao 32kW

0 - 3 0

S4 Snaga 
paljenja Određuje snagu sa kojom je potrebno uključiti kotao 0 - 50 %

Postavljeno 
na osnovu 
fabričkog 

testa

odaberite parametar a okretanjem regulatora za 
"podešavanje grejanja" (1) promenite vrednost 
na osnovu raspoloživog opsega. 

Dok je meni aktivan indikator temperature tople 
sanitarne vode (17) pokazuje broj parametra, 
a indikator temperature vode za grejanje (21) 
prikazuje vrednost tog parametra. 

Da bi sistem zapamtio izmenu parametara 
pritisnite i držite pritisnutime 2 sekunde digme 

"Reset" (5). 
Treptanje indikatora za temperaturu (17 i 21) 
ukazuje da je memrisanje obavljeno. 

Za izlazak iz funkcije za programiranje sačekajte 
2 minuta ili istovremeno pritisnite i držite 
pritisnutim oko 5 sekundi dugmiće "Leto/Zima" 
(4) i "Reset" (5).

3.4 MENI SA INFORMACIJAMA.
Kada pritisnete i držite pritisnutim 4 sekunde 
dugme “Leto / Zima” (4) pristupate "Meniju 
sa informacijama" unutar koga su prikazani 
pojedini funkcionalni parametri kotla. 

Za kretanje kroz parametre pritisnite dugme 
"Reset" (5).

Za izlazak iz menija ponovo pritisnite i držite 
pritisnutim 4 sekunde dugme "Leto/Zima" (4) 
ili sačekajte da prođe 120 sekundi. 

Dok je meni aktivan indikator temperature tople 
sanitarne vode (17) pokazuje broj parametra, 
a indikator temperature vode za grejanje (21) 
prikazuje vrednost tog parametra. 

Šifra 
Parametra
(na polju 

17)

Opis

d1 Prikazuje signal plamena (uA)
d2 Prikazuje momentalnu izlaznu temperaturu vode za grejanje na izlazu iz primarnog izmenjivača
d3 Prikazuje momentalnu temperaturu na izlazu iz sanitarnog izmenjivača
d4 Prikazuje podešenu vrednost parametara grejanja (ako je prisutan digitalni daljinski upravljač)
d5 Prikazuje podešenu vrednost parametara sanitarne vode (ako je prisutan digitalni daljinski upravljač)

d6
Prikazuje spoljašnju temperaturu
(ako je prisutna spoljašnja sonda)
Ako je izmerena temperatura ispod nule, prikazana vrednost treperi. 

d7 Prikazuje temperaturu sanitarne vode na ulazu
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3.5 ელექტრული ბლოკის დაპროგრამება.
ბოილერზე შესაძლებელია შესრულდეს 
რამდენიმე სამუშაო პარამეტრის დაპროგრამება. 
ამ პარამეტრების შეცვლით, როგორც აღწერილია 
ქვემოთ, ბოილერი შეიძლება დარეგულირდეს 
კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად. 

პროგრამირების ფაზაზე გადასასვლელად 
საჭიროა ერთდროულად 8 წამის განმავლობაში 
დააჭიროთ ღილაკებს "ზაფხული/ზამთარი" (4) 
და "Reset" (5).

მენიუში შესვლის შემდეგ, შესაძლებელია სამი 
ქვემენიუდან (s,p,t) ერთ–ერთში გადასვლა 
ღილაკზე "ზაფხული/ზამთარი" (4) 2 წამით 
დაჭერით.

"საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ტემპერატურის 
მოწყობის" მარეგულირებლის (2) საშუალებით 

Id 
პარამეტრი

(პ. 17)
პარამეტრი აღწერა დიაპაზონი

(პ. 21 ნახ. 2-1) ნაგულისხმევი

S0
გათბობის 

მინიმალური 
სიმძლავრე

ბოილერს ასევე აქვს ელექტრული მოდულაცია, რომელიც არეგულირებს ბოილერის 
სიმძლავრეს, შენობის ეფექტიანი თერმული მოთხოვნისთვის. ამის შემდეგ ბოილერი 
ჩვეულებრივად მუშაობს აირის სხვადასხვა წნევის პირობებში — მინიმალური 
გათბობიდან მაქსიმალურ გათბობამდე — სისტემის თერმული დატვირთვის 
მიხედვით.

შენიშვნა: ბოილერი დამზადებული და დაკალიბრებულია გათბობის ცენტრალურ 
ფაზაზე ნომინალური სიმძლავრით. გათბობის ნომინალური სიმძლავრის მისაღწევად 
საჭიროა დაახლოებით 10 წთ, მნიშვნელობა შეიცვლება (S1) პარამეტრით.

შენიშვნა: გათბობის მოთხოვნისას "მინიმალური სიმძლავრის პარამეტრის" და 
"მაქსიმალური სიმძლავრის პარამეტრის" არჩევა საშუალებას იძლევა ჩაირთოს 
ბოილერი და მოდულატორის კვება დადგენილი შესაბამისი მნიშვნელობის დენის 
ძაბვით. 

0 - 60 %

მინიჭებულია 
ქარხნული 
შემოწმების 
შესაბამისად

S1
გათბობის 

მაქსიმალური 
სიმძლავრე

0 - 99 % 99

S2 გაზის ტიპის 
არჩევა

ეს პარამეტრი გამოიყენება ბოილერის დარეგულირებისთვის გაზების შესაბამისი 
ჯგუფებით სამუშაოდ.

nG - მეთანი
lG - LPG

Ci - China

როგორიც 
გამოყენებული 

გაზი

S3 ბოილერის ტიპი

დაადგენს ბოილერის ტიპს და მისი მუშაობის რეჟიმს
0 = კომბინირებული
1 = 24 კვატ წყლის გამაცხელებელი
2 = 28 კვატ წყლის გამაცხელებელი
3 = 32 კვატ წყლის გამაცხელებელი

0 - 3 0

S4 ანთების 
სიმძლავრე დაადგენს სიმძლავრეს, რომელიც საჭიროა ბოილერის ასანთებად 0 - 50 %

მინიჭებულია 
ქარხნული 
შემოწმების 
შესაბამისად

აირჩიეთ პარამეტრი, ხოლო "გათბობის 
ტემპერატურის მოწყობის" მარეგულირებლის 
(1) მობრუნებით შეიცვლება მნიშვნელობა 
დასაშვები დიაპაზონის შესაბამისად.

როდესაც მენიუ აქტიურ მდგომარეობაშია (17) 
მაჩვენებელზე დაიწერება პარამეტრის ნომერი, 
ხოლო (21) ინდიკატორზე მისი მნიშვნელობა.

პარამეტრების ცვლილების დასამახსოვრებლად 
დააჭირეთ ღილაკს "Reset "  (5 )  2  წამის 
განმავლობაში

დამახსოვრება გამოიხატება მაჩვენებლის 
აციმციმებით (17 და 21).

პროგრამირების რეჟიმიდან გამოსასვლელად 
საჭიროა 2 წუთი მოცდა ან 5 წამის განმავლობაში 
ერთდროულად დაჭერა ღილაკებზე "ზაფხული/
ზამთარი" (4) და "Reset" (5).

3.4 საინფორმაციო მენიუ.
"ზაფხული/ზამთარი" (4) ღილაკზე 4 წამის 
განმავლობაში დაჭერით გააქტიურდება 
"საინფორმაციო მენიუ", რომლის საშუალებითაც 
შეგეძლებათ ნახოთ ბოილერის ზოგიერთი 
მოქმედი პარამეტრი.

სხვადასხვა პარამეტრების სანახავად დააჭირეთ 
ღილაკს "Reset" (5).

მენიუდან გასასვლელად დააჭირეთ "ზაფხული/
ზამთარი" (4) ღილაკს 4 წამის განმავლობაში და 
დაელოდეთ 120 წამი.

როდესაც მენიუ აქტიურ მდგომარეობაშია (17) 
მაჩვენებელზე დაიწერება პარამეტრის ნომერი, 
ხოლო (21) ინდიკატორზე მისი მნიშვნელობა.

Id 
პარამეტრი

(პ. 17)
აღწერა

d1 აჩვენებს ალის სიგნალს (uA)
d2 აჩვენებს გათბობისთვის მიწოდებულ მყისიერ ტემპერატურას პირველადი თბოგადამცემის გამოსასვლელზე
d3 აჩვენებს მყისიერ ტემპერატურას საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის პირველადი თბოგადამცემის გამოსასვლელზე
d4 აჩვენებს ცენტრალური გათბობისთვის შერჩეულ ტემპერატურას (თუ გამოყენებულია დისტანციური მართვა)
d5 აჩვენებს საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლისთვის შერჩეულ ტემპერატურას (თუ გამოყენებულია დისტანციური მართვა)

d6
აჩვენებს გარე ტემპერატურას 
(თუ გამოყენებულია გარე ზონდი) 
თუ ტემპერატურა ნულზე ნაკლებია, მნიშვნელობა ნაჩვენები იქნება ციმციმით.

d7 აჩვენებს საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის შეშვების ტემპერატურას
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3.5 PROGRAMMATION DE LA CARTE 
ÉLECTRONIQUE

La chaudière est prédisposée pour une éventuelle 
programmation de quelques 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 appuyer simultanément pendant environ 
8 secondes sur les boutons “Eté / Hiver” (4) et 
“Reset” (5).

Une fois que l’on est entré dans le menu, il est 
possible de défiler à travers les trois sous-menus 
présents (s, p, t) en appuyant sur le bouton «Eté 
/ Hiver» (4) pendant 2 secondes.

Id 
Paramètre

(réf. 17)
Paramètre Description

Gamme
(réf. 21 Fig. 

2-1)
Défaut

S0
Puissance 

minimum de 
chauffage

La chaudière est équipée de modulation électronique qui adapte le potentiel de la chau-
dière aux demandes thermiques de l'habitation. Donc la chaudière travaille normalement 
dans un champ variable de pressions de gaz compris entre la puissance minimum et la 
puissance maximum en fonction de la charge thermique de l'installation.

N.B.: la chaudière est produite et étalonnée en phase de chauffage à la puissance nominale. 
Il faut pourtant environ 10 minutes pour arriver à la puissance nominale de chauffage 
que l'on peut modifier en sélectionnant le paramètre (S1).

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 courant égal à la valeur correspondante configurée. 

0 - 60 %

Impostato 
secondo 

collaudo di 
fabbrica

S1
Puissance 

maximum de 
chauffage

0 - 99 % 99

S2 Sélection type 
de Gaz

La configuration de cette fonction sert à régler la chaudière pour pouvoir fonctionner 
avec le correct type de gaz.

nG - Méthane
lG - GPL

Ci - Chine

Le même 
que le type 

de gaz 
utilisé

S3 Type chaudière

Etablit le type de chaudière et son mode de fonctionnement
0 = combinée
1 = chauffe-eau 24 kW
2 = chauffe-eau 28 kW
3 = chauffe-eau 32kW.

0 - 3 0

S4 Puissance 
allumage Etablit la puissance à laquelle il faut allumer la chaudière. 0 - 50 %

Impostato 
secondo 

collaudo di 
fabbrica

Avec le sélecteur “réglage sanitaire” (2), on sélec-
tionne le paramètre et avec la rotation du sélec-
teur “réglage de chauffage” (1) on peut modifier 
la valeur selon la propre gamme disponible.

Avec le menu actif sur l’indicateur (17), on 
peut visualiser le n° du paramètre, alors que sur 
l’indicateur (21) on peut visualiser la valeur du 
paramètre.

Pour mémoriser la variation des paramètres, 

appuyer pendant 2 secondes sur le bouton 
“Reset” (5).
La mémorisation est visualisée par le clignote-
ment des indicateurs (17 et 21).

On sort de la modalité de programmation en 
attendant 2 minutes ou en appuyant simultané-
ment pendant environ 5 secondes sur les boutons 
“Eté / Hiver” (4) et “Reset” (5).

3.4 MENU INFORMATIONS.
Avec la pression du bouton “Eté / Hiver” (4) pen-
dant 4 secondes, le “Menu informations” s’ouvre, 
il permet de visualiser quelques paramètres de 
fonctionnement de la chaudière.

Pour faire défiler les divers paramètres, appuyer 
sur le bouton “Reset” (5).

Pour sortir du menu, appuyer de nouveau sur le 
bouton “Eté / Hiver” (4) pendant 4 secondes ou 
bien attendre 120 secondes.

Avec le menu actif sur l’indicateur (17), on 
peut visualiser le n° du paramètre, alors que sur 
l’indicateur (21) on peut visualiser la valeur du 
paramètre.

Id 
Paramètre

(réf. 17)
Description

d1 Visualise le signal de flamme (uA).
d2 Affiche la température de refoulement chauffage instantané en sortie de l'échangeur primaire.
d3 Affiche la température instantanée en sortie de l'échangeur sanitaire.
d4 Visualise la valeur configurée pour le set chauffage (si une commande à distance est présente).
d5 Visualise la valeur configurée pour le set sanitaire (si une commande à distance est présente).

d6
Visualise la température ambiante extérieure
(si la sonde externe est présente).
En cas de température en-dessous de zéro, la valeur affichée clignote.

d7 Visualise la température de l'eau sanitaire en entrée.
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3.5 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, press the 
“Summer/Winter” (4) and “Reset” (5) buttons 
simultaneously for 8 seconds.

once the menu has been accessed, it is possible 
to scroll through the three sub-manus present 
(s, p, t) by pressing the “Summer/Winter” (4) 
button for 2 seconds.

Use the “DHW regulator” selector (2), to select 
the parameter and rotate the “CH regulator” 
(1) to modify the value according to the range 
available.

Id 
Parameter

(ref. 17)
Parameter Description Range

(ref. 21 Fig. 2-1) Default

S0 Minimum CH 
output

The boiler also has electronic modulation that adapts the boiler potentiality to the effective 
heating demand of the house. Then the boiler works normally in a variable gas pressure 
field between the minimum heating power and the maximum heating power depending 
on the system’s heating load.

N.B.: the boiler is produced and calibrated in the central heating phase at nominal output. 
Approximately 10 minutes are needed to reach the nominal heat output changeable using 
parameter (S1).

N.B.: the selection of the “Minimum heating power” and “Maximum heating power” 
parameters, in the presence of a heating request, allows switch-on of the boiler and po-
wer supply of the modulator with current equal to the value of the respective set value. 

0 - 60 %

Set ac-
cording 

to factory 
inspection

S1 Maximum CH 
output 0 - 99 % 99

S2 Gas type selec-
tion

The setting of this function is used to adjust the boiler in order to function with the 
correct type of gas

nG - Methane
lG - LPG

Ci - China

The same 
as the type 

of gas being 
used

S3 Boiler type

Establishes the boiler type and its functioning mode
0 = combi
1 = 24 kW storage tank
2 = 28 kW storage tank
3 = 32kW storage tank

0 - 3 0

S4 Ignition 
power Establishes the power at which the boiler must switch on 0 - 50 %

Set ac-
cording 

to factory 
inspection

With the menu active on the indicator (17) the 
parameter n° is displayed while indicator (21) 
displays the parameter value.

Press the “Reset” button (5) for 2 seconds to 
memorise the variation of the parameters

Memorisation is displayed by the flashing indi-
cators (17 and 21).

Exit the programming phase by waiting for 
2 minutes or by pressing the, press the “Summer/
Winter” (4) and “Reset” (5) buttons simulta-
neously for 5 seconds.

3.4 INFORMATION MENU.
Pressing the “Summer/Winter” button (4) for 4 
seconds, the “Information menu” is activated, 
which allows to display some boiler functioning 
parameters.

Press the “Reset” button (5) to scroll the various 
parameters.

To exit the menu, press the “Summer/Winter” 
button (4) again for 4 seconds or wait for 120 
seconds.

With the menu active on the indicator (17) the 
parameter n° is displayed while indicator (21) 
displays the parameter value.

Id 
Parameter

(ref. 17)
Description

d1 Displays the flame signal (uA)
d2 Displays the primary exchanger output instant heating flow temperature
d3 Displays the instant output temperature from the DHW exchanger
d4 Displays the temperature set for the central heating set (if remote control is present)
d5 Displays the temperature set for the DHW set (if remote control is present)

d6
Displays the external temperature 

(if external probe present) 
If the temperature is below zero, the value is displayed flashing.

d7 Display the temperature of the inlet DHW.
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3.5 PCB-N PROQRAMLAŞDIRILMASI
K o m b i  q a z a n ı  m ü x t ə l i f  ə m ə l i y y a t 
parametrlərinin mümkün proqramlaşdırılması 
üçün hazırlanmışdır. Bu parametrlərin aşağıdakı 
qaydada dəyişdiriməsi ilə kombi qazanı xüsusi 
ehtiyaclara uyğunlaşdırıla bilər. 

Proqramlaşdırma fazasına giriş almaq üçün 
"Yay/Qış" (4) və "Sıfıra salma" (5) düymələrini 
eyni zamanda 8 saniyə ərzində basılı saxlayın.

Menyuya giriş aldıqdan sonra "Yay/Qış" (4) 
düyməsini 2 saniyə basmaqla üç alt-menyunu 
(s, p, t) nəzərdən keçirmək olar.

İd 
parametri
(ist. 17)

Parametr Təsvir
Diapazon

(ist. 21 Şəkil 
2-1).

Standart

S0 Minimum CH 
çıxışı

Kombi qazanında həmçinin kombi qazanının evin səmərə ilə qızdırılması tələbinə cavab 
vermə imkanına uyğunlaşan elektron modul vardır. Sonra kombi qazanı sistemin isitmə 
yükündən asılı olaraq miminum qızdırıcı çıxışı və maksimum qızdırıcı çıxışı arasında 
qaz təzyiqi sahəsində normal çalışır.

Q: kombi qazanı mərkəzi qızdırma fazasında nominal çıxışda istehsal və kalibrasiya 
edilir. Təqribən 10 dəqiqə ərzində (S1) parametrindən istifadə edərək nominal istilik 
çıxışına nail olmaq olar.

Q: qızdırma tələbi olan hallarda "Minimum qızdırıcı güc" və "Maksimum qızdırıcı 
güc" parametrlərinin seçilməsi kombi qazanının işə düşməsinə və müvafiq təyin edilmiş 
kəmiyyətə bərabər cərəyanla modulyatordan enerji alınmasına imkan yaradır. 

0 - 60 %

Zavodda 
aparılmış 

yoxlamaya 
əsasən təyin 

edilir.

S1 Maksimum CH 
çıxışı 0 - 99 % 99

S2 Qaz növünün 
seçilməsi.

Bu funksiyanın təyini düzgün qaz növü ilə işi təmin etmək üçün kombi qazanını 
tənzimləmək məqsədi güdür

nG - Metan
lG - maye 

propan-butan 
qazı (LPG)

Ci - Çin

İstifadə 
olunan 

qazla eyni 
növlü

S3 Kombi qazanının 
növü

Kombi qazanının növünü və onun iş rejimini təyin edir.
0 = kombi
1 = 24 kVt saxlama çəni
2 = 28 kVt saxlama çəni
3 = 32 kVt saxlama çəni

0 - 3 0

S4 Alışma enerjisi Kombi qazanının işə düşəcəyi enerjini təyin edir 0 - 50 %

Zavodda 
aparılmış 

yoxlamaya 
əsasən təyin 

edilir.

Parametri seçmək üçün "MQS tənzimləyicisi" 
selektorundan istifadə edin və kəmiyyəti mövcud 
diapazona uyğun dəyişdirmək üçün "MQ 
tənzimləyicisini" fırladın.

Menyu aktiv olduqda (17) indikatorunda n° 
parametri ekrana verilir, (21) indikatoru isə 
parametrin kəmiyyətini göstərir.

Parametrlərin dəyişməsini yaddaşa yazmaq üçün 
"Sıfıra sal" düyməsini (5) 2 saniyə basılı saxlayın

Yaddaşa yazılma yanıb-sönən indikatorlarla (17 
və 21) göstərilir.

2 dəqiqə gözləməklə və ya "Yay/Qış" (4) və 
"Sıfıra salma" (5) düymələrini eyni zamanda 5 
saniyə basmaqla proqramlaşdırma fazasından 
çıxın.

3.4 MƏLUMAT MENYUSU.
4 saniyə müddətində "Yay/Qış" düyməsini (4) 
basmaqla "məlumat menyusu" işə salınır ki, bu 
da kombi qazanının funksional parametrlərinin 
bəzilərini ekrana verməyə imkan verir.

Müxtəlif parametrləri nəzərdən keçirmək üçün 
"Sıfıra salma" düyməsini (5) basın.

Menyudan çıxmaq üçün yenə də 4 saniyə 
müddətində "Yay/Qış" düyməsini (4) basın və 
ya 120 saniyə gözləyin.

Menyu aktiv olduqda (17) indikatorunda n° 
parametri ekrana verilir, (21) indikatoru isə 
parametrin kəmiyyətini göstərir.

İd 
parametri
(ist. 17)

Təsvir

d1 Alovun siqnalını təsvir edir (uA)
d2 Əsas mübadilə qurğusunun çıxışında ani qızdırıcı axının temperaturunu təsvir edir.
d3 MQS istilik mübadiləsindən ani çıxış temperaturunu təsvir edir
d4 Mərkəzi qızdırıcı dəst üçün temperaturu təsvir edir (uzaqdan idarə varsa)
d5 MQS dəsti üçün təyin edilmiş temperaturu təsvir edir (uzaqdan idarə varsa)

d6
Xarici temperaturu ekrana verir 
(xarici zond mövcud olduqda) 
Temperatur sıfırdan aşağı olarsa, ekranda göstərilən kəmiyyət yanıb-sönür

d7 Qəbul MQS temperaturunu ekrana verir
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5.3. برمجة اللوحة اإللكرتونية 
تم إعداد وتجهيز الغالية إلمكانية إعادة ضبط وبرمجة بعض معايري التشغيل. 

القيام بعمليات تعديل املعايري كام هو موضح أدناه يضمن تهيئة الغالية للقيام 

بتلبية احتياجاتكم املحددة.

للقيام بعملية الربمجة يلزم الضغط يف نفس الوقت ملدة 8 ثوان عىل األزرار 

صيف / شتاء )4( وزر ضبط اإلعداد )5(.

الفرعية  قوائم  الثالثة  بواسطة  ذلك  تصفح  ميكن  القامئة،  إىل  الدخول  بعد 

املوجودة )s, p; t( بالضغط عىل الزر صيف / شتاء )4( ملدة ثانيتني. 

عن طريق املحدد الخاص بعملية “ضبط املياه الساخنة الصحية” )2( يتم 

اختيار املعيار وعن طريق دوران املحدد الخاص بعملية “ضبط املياه الساخنة 

الخاصة بالتدفئة” )1( يتم تعديل القيمة طبقاً للمدى RANGE املتاح.

 )°n (     يتم إظهار رقم )عن طريق القامئة النشطة عىل املؤرش )17

املعيار بينام عىل املؤرش )21( يتم إظهار قيمة املعيار.

لتخزين القيم املتغرية للمعايري قم بالضغط ملدة ثانيتني عىل زر االنضغاط 

 Id
رقم املعيار 

)مرجع 17(
الوصفاملعيار

املعدل )مرجع  21 

شكل 2-1(
اإلفرتايض

S0الحد األدىن لقوة التدفئة
الغالية مزودة بنظام تعديل إليكرتوين يعمل عىل موامئة قوة الغالية مع املتطلبات الحرارية الفعلية للمسكن الذي تُستخدم فيه. ومن 

ثم فإن الغالية تعمل بشكل طبيعي يف  األماكن املتغرية فيها معدالت ضغط الغاز بني القوة الدنيا والقوة القصوى للتدفئة طبقاً ملدى 

الحمولة الحرارية للشبكة.

ملحوظة هامة:  تم تصنيع الغالية وضبطها أثناء مرحلة التدفئة عىل القوة االسمية. يلزم حوايل 10 دقائق حتى الوصول إىل قوة التدفئة 

)S1( االسمية التي ميكن تعديلها باختيار املعيار

ملحوظة هامة:  اختيار املعايري الخاصة بـ"الحد األدىن لقوة التدفئة" و"الحد األقىص  لقوة التدفئة"، يف حالة الرغبة يف الحصول عىل 

التدفئة، يسمح بإشعال الغالية وتغذية املغري بقوة تيار مساوية للقيمة املضبوطة عليها الغالية. 

% 60 - 0

 Impostato
 secondo

 collaudo di
fabbrica

S1099 - 99 %الحد األقىص لقوة التدفئة

S2تهدف عملية ضبط هذه الخاصية التشغيلية إىل ضبط الغالية لتتمكن من العمل بالشكل الصحيح مع النوعية الصحيحة من الغاز.اختيار نوعية الغاز

nG – الغاز 
الطبيعي

 lG -   غاز البرتول 
 GPL املسال

–  الصني 

مساوي لنوعية 

الغاز املستخدم

S3نوع الغالية

تحديد نوع الغالية وطريقة تشغيلها

عة 0 = مجمَّ
1 = غالية 24 كيلووات
2 = غالية 28 كيلووات
3 = غالية 32 كيلووات

3 - 00

S40 - 50 %تحديد القوة التي عندها يجب أن تشتعل الغاليةقوة االشتعال

 Impostato
 secondo

 collaudo di
fabbrica

.)RESET“ )5 إعادة الضبط“
املؤرشات  يف  ضويئ  وميض  وجود  طريق  عن  هذه  التخزين  عملية  تظهر 

)17 و 21(.
يتم الخروج من وضعية الربمجة عن طريق االنتظار ملدة دقيقتني أو بالضغط 

 ESTATE يف نفس الوقت وملدة حوايل 5 ثواين عىل زرا االنضغاط “صيف
.”RESET ـ )4( و”إعادة الضبط ”INVERNO شتاء \

قامئة املعلومات  4.3
“قامئة  تنشيط  يتم  ثوان   5 ملدة   )4( شتاء   / صيف  الزر  عىل  بالضغط 

املعلومات” التي تسمح بعرض بعض معايري التشغيل للغالية. 

لتصفح املعايري ، اضغط عىل الزر )5(. 

للخروج من القامئة اضغط من جديد عىل الزر صيف / شتاء )4(  ملدة 5 

ثوان أو انتظر 120 ثانية. 

بالقامئة نشطة عىل املؤرض )7(، يتم عرض عدد املعايري، وعىل املؤرض )21( 

يتم عرض قيمة املعيار. 

 Id
رقم املعيار 

)مرجع 17(
الوصف

d1)uA( يعرض إشارة الشعلة

d2يعرض درجة حرارة تدفق أو دفع التدفئة الفورية الخارجة من املبادل الحراري األويل

d3يعرض درجة حالرارة الفورية الخارجة من املبادل الحراري للمياه الساخنة

d4)يعرض القيمة املربمجة ملجموعة التدفئة )يف حالة وجود جهاز التحكم عن بعد

d5)يعرض القيمة املربمجة ملجموعة املياه الساخنة )يف حالة وجود جهاز التحكم عن بعد

d6)يعرض درجة حرارة البيئة الخارجية )يف حالة وجود مسبار خارجي

يف حالة درجة حرارة تحت الصفر، يتم عرض القيمة بالوميض
d7.يعرض درجة حرارة املياه الساخنة الخارجة
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Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

P0 Термостат ГВП

Встановлює режим вимкнення для системи ГВП.

0 Фіксований: температура вимкнення незмінна, не залежить від встановленою на 
панелі керування і дорівнює максимальному значенні.

1 Взаємоз’єднаний: Вимкнення котла залежно від заданої температури.

0 - 1 1

P1

Таймер 
затримки 
сонячних 
панелей

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту на ГВП. У 
разі роботи з водонагрівачем сонячної системи, розташованим на вході у котел, 
можна компенсувати відстань між водонагрівачем і котлом, щоб забезпечити 
надходження гарячої води до котла. Задати необхідний час для перевірки того, що 
вода є достатньо гарячою (див. пар. Робота у сполученні з сонячними батареями)

0 - 30 секунд 0

P2
Робота 

циркуляційного 
насосу

Циркуляційний насос може працювати у двох режимах.
0 переривчастий: в режимі «зима» циркуляційний насос знаходиться під 

керуванням кімнатного термостату або пристрою ДК
1 безперервний: в режимі «зима» на циркуляційний насос живлення подається 

безперервно, і тому він завжди працює 

0 - 1 0

P3
Реле 1

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Керування основною зоною
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4
Реле 2

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне заповнення
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Керування додатковою зоною (з TA на контакт плати реле)

0 - 5 0

P5
Реле 3

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне увімкнення охолоджувача
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris (Слід використовувати на цій моделі котла, якщо 
встановлено плату з трьома реле)

0 - 5 0

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

t0
Таймери для 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення

0 - 600 
секунд 18

t1
Таймер 

поступового 
опалення

На етапі розпалювання котел виконує поступове увімкнення, щоб дійти до 
максимальної заданої потужності

0 - 840
секунд 84

t2

Затримка в 
увімкненні 

опалення на запит 
збоку TA і CR

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту. В особливих 
системах (напр., системи, поділені на зони, з термостатичними клапанами з 
приводами, тощо) може з’явитися необхідність у відстроченому розпаленні.

0 - 600 
секунд 0

t3 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплею.
0 Автоматичний: Дисплей підсвічується під час використання е згасає через 15 

секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюватиме в режимі 
мигкотіння.

1 Off: дисплей завжди підсвічується з невеликою інтенсивністю
2 On: дисплей завжди підсвічується з великою інтенсивністю.

0 - 2 0

t4 Виведення 
дисплею

Визначає, на що вказують індикатори 17 і 21 (Мал. 2-1).
0 Iндикатор 17 вказує на задані параметри для ГВП;
 Iндикатор 21 в режимі «зима» вказує на задані параметри для ГВП; в режимі 

«літо» індикатор не горить
1 Iндикатор 17 при наявному запиті індикатор не горить, за відсутності запиту 

індикатор вказує на задані параметри для ГВП.
 Iндикатор 21 при наявному запиті індикатор вказує на миттєву температуру в 

прямій лінії (подачі) котла, за відсутності запиту в режимі «літо» індикатор не 
горить, в режимі «зима» вказує на задані параметри для опалення.
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Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

P0 Термостат ГВП

Встановлює режим вимкнення для системи ГВП.

0 Фіксований: температура вимкнення незмінна, не залежить від встановленою на 
панелі керування і дорівнює максимальному значенні.

1 Взаємоз’єднаний: Вимкнення котла залежно від заданої температури.

0 - 1 1

P1

Таймер 
затримки 
сонячних 
панелей

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту на ГВП. У 
разі роботи з водонагрівачем сонячної системи, розташованим на вході у котел, 
можна компенсувати відстань між водонагрівачем і котлом, щоб забезпечити 
надходження гарячої води до котла. Задати необхідний час для перевірки того, що 
вода є достатньо гарячою (див. пар. Робота у сполученні з сонячними батареями)

0 - 30 секунд 0

P2
Робота 

циркуляційного 
насосу

Циркуляційний насос може працювати у двох режимах.
0 переривчастий: в режимі «зима» циркуляційний насос знаходиться під 

керуванням кімнатного термостату або пристрою ДК
1 безперервний: в режимі «зима» на циркуляційний насос живлення подається 

безперервно, і тому він завжди працює 

0 - 1 0

P3
Реле 1

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Керування основною зоною
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4
Реле 2

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне заповнення
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Керування додатковою зоною (з TA на контакт плати реле)

0 - 5 0

P5
Реле 3

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне увімкнення охолоджувача
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris (Слід використовувати на цій моделі котла, якщо 
встановлено плату з трьома реле)

0 - 5 0

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

t0
Таймери для 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення

0 - 600 
секунд 18

t1
Таймер 

поступового 
опалення

На етапі розпалювання котел виконує поступове увімкнення, щоб дійти до 
максимальної заданої потужності

0 - 840
секунд 84

t2

Затримка в 
увімкненні 

опалення на запит 
збоку TA і CR

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту. В особливих 
системах (напр., системи, поділені на зони, з термостатичними клапанами з 
приводами, тощо) може з’явитися необхідність у відстроченому розпаленні.

0 - 600 
секунд 0

t3 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплею.
0 Автоматичний: Дисплей підсвічується під час використання е згасає через 15 

секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюватиме в режимі 
мигкотіння.

1 Off: дисплей завжди підсвічується з невеликою інтенсивністю
2 On: дисплей завжди підсвічується з великою інтенсивністю.

0 - 2 0

t4 Виведення 
дисплею

Визначає, на що вказують індикатори 17 і 21 (Мал. 2-1).
0 Iндикатор 17 вказує на задані параметри для ГВП;
 Iндикатор 21 в режимі «зима» вказує на задані параметри для ГВП; в режимі 

«літо» індикатор не горить
1 Iндикатор 17 при наявному запиті індикатор не горить, за відсутності запиту 

індикатор вказує на задані параметри для ГВП.
 Iндикатор 21 при наявному запиті індикатор вказує на миттєву температуру в 

прямій лінії (подачі) котла, за відсутності запиту в режимі «літо» індикатор не 
горить, в режимі «зима» вказує на задані параметри для опалення.
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Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

P0 Термостат ГВП

Встановлює режим вимкнення для системи ГВП.

0 Фіксований: температура вимкнення незмінна, не залежить від встановленою на 
панелі керування і дорівнює максимальному значенні.

1 Взаємоз’єднаний: Вимкнення котла залежно від заданої температури.

0 - 1 1

P1

Таймер 
затримки 
сонячних 
панелей

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту на ГВП. У 
разі роботи з водонагрівачем сонячної системи, розташованим на вході у котел, 
можна компенсувати відстань між водонагрівачем і котлом, щоб забезпечити 
надходження гарячої води до котла. Задати необхідний час для перевірки того, що 
вода є достатньо гарячою (див. пар. Робота у сполученні з сонячними батареями)

0 - 30 секунд 0

P2
Робота 

циркуляційного 
насосу

Циркуляційний насос може працювати у двох режимах.
0 переривчастий: в режимі «зима» циркуляційний насос знаходиться під 

керуванням кімнатного термостату або пристрою ДК
1 безперервний: в режимі «зима» на циркуляційний насос живлення подається 

безперервно, і тому він завжди працює 

0 - 1 0

P3
Реле 1

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Керування основною зоною
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4
Реле 2

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне заповнення
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Керування додатковою зоною (з TA на контакт плати реле)

0 - 5 0

P5
Реле 3

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне увімкнення охолоджувача
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris (Слід використовувати на цій моделі котла, якщо 
встановлено плату з трьома реле)

0 - 5 0

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

t0
Таймери для 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення

0 - 600 
секунд 18

t1
Таймер 

поступового 
опалення

На етапі розпалювання котел виконує поступове увімкнення, щоб дійти до 
максимальної заданої потужності

0 - 840
секунд 84

t2

Затримка в 
увімкненні 

опалення на запит 
збоку TA і CR

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту. В особливих 
системах (напр., системи, поділені на зони, з термостатичними клапанами з 
приводами, тощо) може з’явитися необхідність у відстроченому розпаленні.

0 - 600 
секунд 0

t3 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплею.
0 Автоматичний: Дисплей підсвічується під час використання е згасає через 15 

секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюватиме в режимі 
мигкотіння.

1 Off: дисплей завжди підсвічується з невеликою інтенсивністю
2 On: дисплей завжди підсвічується з великою інтенсивністю.

0 - 2 0

t4 Виведення 
дисплею

Визначає, на що вказують індикатори 17 і 21 (Мал. 2-1).
0 Iндикатор 17 вказує на задані параметри для ГВП;
 Iндикатор 21 в режимі «зима» вказує на задані параметри для ГВП; в режимі 

«літо» індикатор не горить
1 Iндикатор 17 при наявному запиті індикатор не горить, за відсутності запиту 

індикатор вказує на задані параметри для ГВП.
 Iндикатор 21 при наявному запиті індикатор вказує на миттєву температуру в 

прямій лінії (подачі) котла, за відсутності запиту в режимі «літо» індикатор не 
горить, в режимі «зима» вказує на задані параметри для опалення.
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Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

P0 Термостат ГВП

Встановлює режим вимкнення для системи ГВП.

0 Фіксований: температура вимкнення незмінна, не залежить від встановленою на 
панелі керування і дорівнює максимальному значенні.

1 Взаємоз’єднаний: Вимкнення котла залежно від заданої температури.

0 - 1 1

P1

Таймер 
затримки 
сонячних 
панелей

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту на ГВП. У 
разі роботи з водонагрівачем сонячної системи, розташованим на вході у котел, 
можна компенсувати відстань між водонагрівачем і котлом, щоб забезпечити 
надходження гарячої води до котла. Задати необхідний час для перевірки того, що 
вода є достатньо гарячою (див. пар. Робота у сполученні з сонячними батареями)

0 - 30 секунд 0

P2
Робота 

циркуляційного 
насосу

Циркуляційний насос може працювати у двох режимах.
0 переривчастий: в режимі «зима» циркуляційний насос знаходиться під 

керуванням кімнатного термостату або пристрою ДК
1 безперервний: в режимі «зима» на циркуляційний насос живлення подається 

безперервно, і тому він завжди працює 

0 - 1 0

P3
Реле 1

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Керування основною зоною
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4
Реле 2

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне заповнення
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Керування додатковою зоною (з TA на контакт плати реле)

0 - 5 0

P5
Реле 3

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне увімкнення охолоджувача
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris (Слід використовувати на цій моделі котла, якщо 
встановлено плату з трьома реле)

0 - 5 0

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

t0
Таймери для 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення

0 - 600 
секунд 18

t1
Таймер 

поступового 
опалення

На етапі розпалювання котел виконує поступове увімкнення, щоб дійти до 
максимальної заданої потужності

0 - 840
секунд 84

t2

Затримка в 
увімкненні 

опалення на запит 
збоку TA і CR

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту. В особливих 
системах (напр., системи, поділені на зони, з термостатичними клапанами з 
приводами, тощо) може з’явитися необхідність у відстроченому розпаленні.

0 - 600 
секунд 0

t3 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплею.
0 Автоматичний: Дисплей підсвічується під час використання е згасає через 15 

секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюватиме в режимі 
мигкотіння.

1 Off: дисплей завжди підсвічується з невеликою інтенсивністю
2 On: дисплей завжди підсвічується з великою інтенсивністю.

0 - 2 0

t4 Виведення 
дисплею

Визначає, на що вказують індикатори 17 і 21 (Мал. 2-1).
0 Iндикатор 17 вказує на задані параметри для ГВП;
 Iндикатор 21 в режимі «зима» вказує на задані параметри для ГВП; в режимі 

«літо» індикатор не горить
1 Iндикатор 17 при наявному запиті індикатор не горить, за відсутності запиту 

індикатор вказує на задані параметри для ГВП.
 Iндикатор 21 при наявному запиті індикатор вказує на миттєву температуру в 

прямій лінії (подачі) котла, за відсутності запиту в режимі «літо» індикатор не 
горить, в режимі «зима» вказує на задані параметри для опалення.
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Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

P0 Термостат ГВП

Встановлює режим вимкнення для системи ГВП.

0 Фіксований: температура вимкнення незмінна, не залежить від встановленою на 
панелі керування і дорівнює максимальному значенні.

1 Взаємоз’єднаний: Вимкнення котла залежно від заданої температури.

0 - 1 1

P1

Таймер 
затримки 
сонячних 
панелей

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту на ГВП. У 
разі роботи з водонагрівачем сонячної системи, розташованим на вході у котел, 
можна компенсувати відстань між водонагрівачем і котлом, щоб забезпечити 
надходження гарячої води до котла. Задати необхідний час для перевірки того, що 
вода є достатньо гарячою (див. пар. Робота у сполученні з сонячними батареями)

0 - 30 секунд 0

P2
Робота 

циркуляційного 
насосу

Циркуляційний насос може працювати у двох режимах.
0 переривчастий: в режимі «зима» циркуляційний насос знаходиться під 

керуванням кімнатного термостату або пристрою ДК
1 безперервний: в режимі «зима» на циркуляційний насос живлення подається 

безперервно, і тому він завжди працює 

0 - 1 0

P3
Реле 1

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Керування основною зоною
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4
Реле 2

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне заповнення
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Керування додатковою зоною (з TA на контакт плати реле)

0 - 5 0

P5
Реле 3

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне увімкнення охолоджувача
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris (Слід використовувати на цій моделі котла, якщо 
встановлено плату з трьома реле)

0 - 5 0

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

t0
Таймери для 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення

0 - 600 
секунд 18

t1
Таймер 

поступового 
опалення

На етапі розпалювання котел виконує поступове увімкнення, щоб дійти до 
максимальної заданої потужності

0 - 840
секунд 84

t2

Затримка в 
увімкненні 

опалення на запит 
збоку TA і CR

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту. В особливих 
системах (напр., системи, поділені на зони, з термостатичними клапанами з 
приводами, тощо) може з’явитися необхідність у відстроченому розпаленні.

0 - 600 
секунд 0

t3 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплею.
0 Автоматичний: Дисплей підсвічується під час використання е згасає через 15 

секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюватиме в режимі 
мигкотіння.

1 Off: дисплей завжди підсвічується з невеликою інтенсивністю
2 On: дисплей завжди підсвічується з великою інтенсивністю.

0 - 2 0

t4 Виведення 
дисплею

Визначає, на що вказують індикатори 17 і 21 (Мал. 2-1).
0 Iндикатор 17 вказує на задані параметри для ГВП;
 Iндикатор 21 в режимі «зима» вказує на задані параметри для ГВП; в режимі 

«літо» індикатор не горить
1 Iндикатор 17 при наявному запиті індикатор не горить, за відсутності запиту 

індикатор вказує на задані параметри для ГВП.
 Iндикатор 21 при наявному запиті індикатор вказує на миттєву температуру в 

прямій лінії (подачі) котла, за відсутності запиту в режимі «літо» індикатор не 
горить, в режимі «зима» вказує на задані параметри для опалення.

0 - 1 1
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Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

P0 Термостат ГВП

Встановлює режим вимкнення для системи ГВП.

0 Фіксований: температура вимкнення незмінна, не залежить від встановленою на 
панелі керування і дорівнює максимальному значенні.

1 Взаємоз’єднаний: Вимкнення котла залежно від заданої температури.

0 - 1 1

P1

Таймер 
затримки 
сонячних 
панелей

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту на ГВП. У 
разі роботи з водонагрівачем сонячної системи, розташованим на вході у котел, 
можна компенсувати відстань між водонагрівачем і котлом, щоб забезпечити 
надходження гарячої води до котла. Задати необхідний час для перевірки того, що 
вода є достатньо гарячою (див. пар. Робота у сполученні з сонячними батареями)

0 - 30 секунд 0

P2
Робота 

циркуляційного 
насосу

Циркуляційний насос може працювати у двох режимах.
0 переривчастий: в режимі «зима» циркуляційний насос знаходиться під 

керуванням кімнатного термостату або пристрою ДК
1 безперервний: в режимі «зима» на циркуляційний насос живлення подається 

безперервно, і тому він завжди працює 

0 - 1 0

P3
Реле 1

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Керування основною зоною
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4
Реле 2

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне заповнення
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Керування додатковою зоною (з TA на контакт плати реле)

0 - 5 0

P5
Реле 3

(за окремим 
замовленням)

Котел може працювати з настроюваною платою реле (постачається за окремим 
замовленням)
0 = Вимкн.
1 = Дистанційне увімкнення охолоджувача
2 = Загальна сигналізація
3 = Активна фаза опалення
4 = Живлення газового клапану зовні
5 = Команда PTC Aquaceleris (Слід використовувати на цій моделі котла, якщо 
встановлено плату з трьома реле)

0 - 5 0

Iд 
Параметр
(поз. 17)

Параметр Опис Діапазон
(поз. 21 Мал. 2-1)

Стандартна 
заводська 
установка

t0
Таймери для 
увімкнення 

опалення

Котел оснащений електронним таймером, який перешкоджає занадто частим 
розпалюванням пальника в режимі опалення

0 - 600 
секунд 18

t1
Таймер 

поступового 
опалення

На етапі розпалювання котел виконує поступове увімкнення, щоб дійти до 
максимальної заданої потужності

0 - 840
секунд 84

t2

Затримка в 
увімкненні 

опалення на запит 
збоку TA і CR

Котел налаштований так, щоб увімкнутися відразу ж після запиту. В особливих 
системах (напр., системи, поділені на зони, з термостатичними клапанами з 
приводами, тощо) може з’явитися необхідність у відстроченому розпаленні.

0 - 600 
секунд 0

t3 Підсвічування 
дисплею

Визначає режим підсвічування дисплею.
0 Автоматичний: Дисплей підсвічується під час використання е згасає через 15 

секунд бездіяльності, при виявленні неполадки дисплей працюватиме в режимі 
мигкотіння.

1 Off: дисплей завжди підсвічується з невеликою інтенсивністю
2 On: дисплей завжди підсвічується з великою інтенсивністю.

0 - 2 0

t4 Виведення 
дисплею

Визначає, на що вказують індикатори 17 і 21 (Мал. 2-1).
0 Iндикатор 17 вказує на задані параметри для ГВП;
 Iндикатор 21 в режимі «зима» вказує на задані параметри для ГВП; в режимі 

«літо» індикатор не горить
1 Iндикатор 17 при наявному запиті індикатор не горить, за відсутності запиту 

індикатор вказує на задані параметри для ГВП.
 Iндикатор 21 при наявному запиті індикатор вказує на миттєву температуру в 

прямій лінії (подачі) котла, за відсутності запиту в режимі «літо» індикатор не 
горить, в режимі «зима» вказує на задані параметри для опалення.

0 - 1 1
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Id 
Parametre

(ref. 17)
Parametre Tanımlama Range

(ref. 21 Şek. 2-1) Default

P0 Kullanım suyu 
termostatı

Kullanım suyunda kapanış modunu belirler.

0 Sabit: kapanış ısısı kumandalar paneli üzerinde ayarlanan değerden bağımsız olarak 
azami değer üzerindedir.

1 Bağlantılı: kombinin kapanışı ayarlanan ısı bazında gerçekleşir.

0 - 1 1

P1 Solar zamanlayıcı 
geçikmesi

Kombi talep üzerine hemen ateşleme yapacak şekilde ayarlanmıştır. Kombinin girişinde 
bir solar boyler’i ile eşleştirilme halinde boyler ile kombi arasındaki mesafeyi sıcak suyun 
kombiye varabileceği şekilde dengelemek mümkündür. Suyun yeterli derecede sıcak 
olacağı şekilde gerekli süreyi ayarlayın (bakın parag. Güneş paneli eşleşmesi)

0 - 30 saniye 0

P2 Sirkülasyon 
çalışması

Sirkülatör iki şekilde çalışır.
0 aralıklı: kış “modunda” sirkülatör, ortam termostatı veya uzaktan kumanda tarafından 

yönetilir
1 sürekli: “kış” modunda sirkülasyon daima beslenir ve dolayısıyla daima çalışır

0 - 1 0

P3 Rele 1
(opsiyonel)

Kombi konfigüre edilebilir rele kartı (opsiyonel) ile çalışmak için hazırlanmıştır
0 = Off
1 = Ana bölge kumandası
2 = Genel alarm
3 = Isıtma aşaması aktif
4 = Dış gaz valfı alimentasyonu
5 = PTC Aquaceleris kumandası

0 - 5 5

P4 Rele 2
(opsiyonel)

Kombi konfigüre edilebilir rele kartı (opsiyonel) ile çalışmak için hazırlanmıştır
0 = Off
1 = Uzaktan doldurma
2 = Genel alarm
3 = Isıtma aşaması aktif
4 = Dış gaz valfı alimentasyonu
5 = Yardımcı bölge kumandası (TA’dan rele kartı teması üzerine)

0 - 5 0

P5 Rele 3
(opsiyonel)

Kombi konfigüre edilebilir rele kartı (opsiyonel) ile çalışmak için hazırlanmıştır
0 = Off
1 = Chiller uzaktan aktivasyon
2 = Genel alarm
3 = Isıtma aşaması aktif
4 = Dış gaz valfı alimentasyonu
5 = PTC Aquaceleris kumandası (Üç releli kart yüklenmesi durumunda bu kombi 
modelinde kullanmak üzere)

0 - 5 0

Id 
Parametre

(ref. 17)
Parametre Tanımlama Range

(ref. 21 Şek. 2-1) Default

t0
Isıtma 

ateşlemeler 
zamanlamaları

Kombi cihazı, ısıtma aşamasında brülör'ün fazla sık ateşlemelerini engellemek amacıyla 
elektronik zamanlayıcı ile donatılmıştır

0 - 600 
saniye 18

t1 Isınma rampa 
zamanlayıcı

Ateşleme aşamasındaki kombi ayarlanan azami kuvvete ulaşmak için bir ateşleme rampası 
gerçekleştirir

0 - 840
saniye 84

t2

TA ve CR 
taleplerinden 

ısıtma ateşlemesi 
gecikmesi

Kombi bir talebin hemen ardından ateşleme yapacak şekilde ayarlanmıştır. Özel tesi-
satlar (örneğin, motorize termostatik valflı bölgeli tesisatlar) durumunda ateşlemenin 
geciktirilmesi gerekli olabilir

0 - 600 
saniye 0

t3 Ekran 
aydınlatması

Ekranın aydınlatma modunu belirler.
0 Otomatik: ekran kullanım sırasında aydınlanır ve 15 dakika kullanılmadan geçen süre 

ardında zayıflar, anormallik durumunda ekran yanıp söner şekilde çalışır.
1 Off: ekran daima düşük yoğunlukta aydınlıktır
2 On: ekran daima yüksek yoğunlukta aydınlıktır

0 - 2 0

t4 Ekran 
görüntülemesi

17 ve 21 göstergelerinin neyi görüntülediğini belirler (Şek. 2-1).
0 Gösterge 17 ayarlanan kullanım suyu düzenlemesini görüntüler;
 Gösterge 21 kış modunda ayarlanan ısıtma düzenlemesini görüntüler; yaz modunda 

gösterge kapalıdır 
1 Gösterge 17 bir gösterge mevcudiyetinde kapalıdır, her hangi bir talep olmaması halinde 

gösterge ayarlanan kullanım suyu düzenlemesini görüntüler.
 Gösterge 21 bir gösterge talebi mevcudiyetinde kombinin anlık gönderim ısısını 

görüntüler, her hangi bir talep olmaması halinde yaz modunda kapalıdır, kış modunda 
ise ayarlanan ısıtma düzenlemesini görüntüler.

0 - 1 1
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Id 
Parámetro

(rif. 17)
Parámetro Descripción

Rango
(ref. 21 Fig. 

2-1)
Por defecto

P0 Termostato 
sanitario

Establece la modalidad de apagado en sanitario.
0 Fijo: la temperatura de apagado está fija en el valor máximo independientemente del 

valor configurado en el panel de mandos
1 Relacionado: la caldera se apaga en base a la temperatura configurada

0 - 1 1

P1 Temporización 
del retardo solar

La caldera está configurada para encenderse apenas se reciba una solicitud de agua 
caliente sanitaria. Si se combina con un acumulador solar puesto delante de la caldera es 
posible compensar la distancia entre el acumulador y la caldera para que el agua caliente 
pueda llegar a la caldera. Configure el tiempo necesario para comprobar que el agua esté 
suficientemente caliente (vea apdo. Combinación paneles solares).

0 - 30 segundos 0

P2 Funcionamiento 
del circulador

El circulador puede funcionar en dos modos.
0 intermitente: en “modalidad” invierno el circulador está gestionado por el termostato 

ambiente o el mando remoto
1 continuo: en modalidad “invierno” el circulador está siempre alimentado y por tanto 

siempre está funcionando

0 - 1 0

P3 Relè 1
(opcional)

La caldera está preparada para el funcionamiento con la tarjeta relé (opcional) confi-
gurable
0 = Off
1 = Mando de la zona principal
2 = Alarma genérica
3 = Fase de calefacción activa
4 = Alimentación de la válvula de gas externa
5 = Mando PTC Agua Celeris

0 - 5 5

P4 Relè 2
(opcional)

La caldera está preparada para el funcionamiento con la tarjeta relé (opcional) confi-
gurable
0 = Off
1 = Alarma genérica
2 = Fase de calefacción activa
3 = Alimentación de la válvula de gas externa
4 = Mando de la zona secundaria (de TA en contacto tarjeta relé)

0 - 4 0

P5 Relè 3
(opcional)

La caldera está preparada para el funcionamiento con la tarjeta relé (opcional) confi-
gurable
0 = Off
1 = Activación remota chiller
2 = Alarma genérica
3 = Fase de calefacción activa
4 = Alimentación de la válvula de gas externa
5 = Mando PTC Agua Celeris (Que hay que usar en este modelo de caldera si se instala 
la tarjeta de tres relés)

0 - 5 0

Id 
Parámetro

(rif. 17)
Parámetro Descripción

Rango
(ref. 21 Fig. 

2-1)
Por defecto

t0
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 - 600
segundos 18

t1 Temporizador 
rampa calefacción

La caldera en fase de encendido efectúa una rampa de encendido para llegar a la potencia 
máxima programada.

0 - 840
segundos 84

t2

Retardo de 
encendidos en 

calefacción bajo 
pedido TA y CR

La caldera está configurada para encenderse apenas se reciba una solicitud. Pero en algunos 
tipos de instalación (p.ej.: por zonas con válvulas termostáticas motorizadas, etc.) podría 
resultar necesario retardar el encendido.

0 - 600
segundos 0

t3 Iluminación 
pantalla

Establece el modo de iluminación de la pantalla.
0 Automática: la pantalla se ilumina durante el uso y se baja tras 15 segundos sin actividad, 

en caso de anomalías la pantalla funciona en modo intermitente.
1 Off: la pantalla está siempre iluminada con baja intensidad
2 On: la pantalla está siempre iluminada con alta intensidad.

0 - 2 0

t4 Visualización 
pantalla

Establece qué visualizan los indicadores 17 y 21 (Fig. 2-1).
0 El indicador 17 visualiza el set sanitario configurado.
 El indicador 21 en modalidad invierno visualiza el set de calefacción configurado; en 

modalidad de verano el indicador está apagado 
1 Indicador 17, en presencia de una solicitud el indicador está apagado, sin ninguna 

solicitud el indicador visualiza el set sanitario configurado.
 Indicador 21, en presencia de una solicitud el indicador visualiza la temperatura de ida 

instantánea de la caldera, sin ninguna solicitud en modalidad verano el indicador está 
apagado, en modalidad invierno visualiza el set de calefacción configurado.

0 - 1 1
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Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание Диапазон

(п. 21 Илл. 2-1)
По  

умолчанию

P0 Термостат ГВС

Устанавливает способ выключения в режиме ГВС.

0 Постоянный: температура выключения устанавливается на максимальном 
значении вне зависимости от установленного значения на панели управления.

1 Связанный: выключение бойлера происходит в зависимости от установленной 
температуры.

0 - 1 1

P1

Программирование 
по времени 
задержки 
солнечной 
функции

Бойлер установлен на немедленное включение после запроса ГВС. Если на входе в 
бойлер установлено водонагреватель с солнечной функцией, то расстояние между 
водонагревателем и бойлером можно компенсировать, чтобы позволить горячей 
воде достигнуть бойлера. Установить время, необходимое для проверки, что вода 
достаточно горячая (смотреть параг. Подключение солнечных панелей)

0 - 30 секунд 0

P2
Работа 

циркуляционного 
насоса

Циркуляционный насос может работать в двух режимах. 
0 переменный: в «зимнем» режиме циркуляционный насос управляется 

термостатом помещения или дистанционным управлением.
1 постоянный: в «зимнем» режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 

питание, а значит, он всегда находится в работе.

0 - 1 0

P3 Реле 1
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Управление основной зоной
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4 Реле 2
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённое заполнение
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление с вторичной зоны (с TA на контакте платы реле)

0 - 5 0

P5 Реле 3
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённый запуск охладителя
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление PTC Aquaceleris (Используется на настоящей модели бойлера, 
если устанавливается плата с тремя реле)

0 - 5 0

Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание Диапазон

(п. 21 Илл. 2-1)
По  

умолчанию

t0

Программирование 
по времени 
включения  
отопления

Бойлер оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое 
зажигание горелки, на фазе отопления.

0 - 600  
секунд 18

t1 Таймер рампы 
отопления

Во время зажигания бойлер выполняет кривую зажигания для достижения 
максимальной установленной мощности.

0 - 840
секунд 84

t2

Задержка 
включения 
отопления с 
запросов TA 

и CR

Бойлер установлен на немедленное включение после запроса. В случае особых 
установок (напр. установки, разделённые на зоны с термостатическими 
моторизированными клапанами и т.д.) может быть необходима задержка 
зажигания.

0 - 600  
секунд 0

t3 Освещение  
дисплея

Устанавливает режим освещения дисплея.
0 Автоматический: дисплей освещается во время использования и через 15 

секунд после последней выполненной операции, интенсивность понижается, 
при неполадке освещается в мигающем режиме.

1 Выкл.: дисплей постоянно освещён на низкой интенсивности
2 Вкл.: дисплей постоянно освещён на высокой интенсивности

0 - 2 0

t4 Отображение 
дисплея

Устанавливает, что отображают индикаторы 17 и 21 (Илл. 2-1).
0 Индикатор 17 отображает установленное значение ГВС;
 Индикатор 21 в зимнем режиме отображает установленное значение отопления; 

в летнем режиме индикатор выключен
1 Индикатор 17 при поступлении запроса индикатор выключен, при отсутствии 

запроса индикатор отображает установленное значение ГВС.
 Индикатор 21 при наличии запроса индикатор отображает мгновенную 

температуру подачу бойлера, при отсутствии запроса в летнем режиме индикатор 
выключен, в зимнем режиме, отображает установленное значение отопления.

0 - 1 1
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Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание Диапазон

(п. 21 Илл. 2-1)
По  

умолчанию

P0 Термостат ГВС

Устанавливает способ выключения в режиме ГВС.

0 Постоянный: температура выключения устанавливается на максимальном 
значении вне зависимости от установленного значения на панели управления.

1 Связанный: выключение бойлера происходит в зависимости от установленной 
температуры.

0 - 1 1

P1

Программирование 
по времени 
задержки 
солнечной 
функции

Бойлер установлен на немедленное включение после запроса ГВС. Если на входе в 
бойлер установлено водонагреватель с солнечной функцией, то расстояние между 
водонагревателем и бойлером можно компенсировать, чтобы позволить горячей 
воде достигнуть бойлера. Установить время, необходимое для проверки, что вода 
достаточно горячая (смотреть параг. Подключение солнечных панелей)

0 - 30 секунд 0

P2
Работа 

циркуляционного 
насоса

Циркуляционный насос может работать в двух режимах. 
0 переменный: в «зимнем» режиме циркуляционный насос управляется 

термостатом помещения или дистанционным управлением.
1 постоянный: в «зимнем» режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 

питание, а значит, он всегда находится в работе.

0 - 1 0

P3 Реле 1
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Управление основной зоной
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4 Реле 2
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённое заполнение
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление с вторичной зоны (с TA на контакте платы реле)

0 - 5 0

P5 Реле 3
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённый запуск охладителя
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление PTC Aquaceleris (Используется на настоящей модели бойлера, 
если устанавливается плата с тремя реле)

0 - 5 0

Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание Диапазон

(п. 21 Илл. 2-1)
По  

умолчанию

t0

Программирование 
по времени 
включения  
отопления

Бойлер оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое 
зажигание горелки, на фазе отопления.

0 - 600  
секунд 18

t1 Таймер рампы 
отопления

Во время зажигания бойлер выполняет кривую зажигания для достижения 
максимальной установленной мощности.

0 - 840
секунд 84

t2

Задержка 
включения 
отопления с 
запросов TA 

и CR

Бойлер установлен на немедленное включение после запроса. В случае особых 
установок (напр. установки, разделённые на зоны с термостатическими 
моторизированными клапанами и т.д.) может быть необходима задержка 
зажигания.

0 - 600  
секунд 0

t3 Освещение  
дисплея

Устанавливает режим освещения дисплея.
0 Автоматический: дисплей освещается во время использования и через 15 

секунд после последней выполненной операции, интенсивность понижается, 
при неполадке освещается в мигающем режиме.

1 Выкл.: дисплей постоянно освещён на низкой интенсивности
2 Вкл.: дисплей постоянно освещён на высокой интенсивности

0 - 2 0

t4 Отображение 
дисплея

Устанавливает, что отображают индикаторы 17 и 21 (Илл. 2-1).
0 Индикатор 17 отображает установленное значение ГВС;
 Индикатор 21 в зимнем режиме отображает установленное значение отопления; 

в летнем режиме индикатор выключен
1 Индикатор 17 при поступлении запроса индикатор выключен, при отсутствии 

запроса индикатор отображает установленное значение ГВС.
 Индикатор 21 при наличии запроса индикатор отображает мгновенную 

температуру подачу бойлера, при отсутствии запроса в летнем режиме индикатор 
выключен, в зимнем режиме, отображает установленное значение отопления.

0 - 1 1
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Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание Диапазон

(п. 21 Илл. 2-1)
По  

умолчанию

P0 Термостат ГВС

Устанавливает способ выключения в режиме ГВС.

0 Постоянный: температура выключения устанавливается на максимальном 
значении вне зависимости от установленного значения на панели управления.

1 Связанный: выключение бойлера происходит в зависимости от установленной 
температуры.

0 - 1 1

P1

Программирование 
по времени 
задержки 
солнечной 
функции

Бойлер установлен на немедленное включение после запроса ГВС. Если на входе в 
бойлер установлено водонагреватель с солнечной функцией, то расстояние между 
водонагревателем и бойлером можно компенсировать, чтобы позволить горячей 
воде достигнуть бойлера. Установить время, необходимое для проверки, что вода 
достаточно горячая (смотреть параг. Подключение солнечных панелей)

0 - 30 секунд 0

P2
Работа 

циркуляционного 
насоса

Циркуляционный насос может работать в двух режимах. 
0 переменный: в «зимнем» режиме циркуляционный насос управляется 

термостатом помещения или дистанционным управлением.
1 постоянный: в «зимнем» режиме к циркуляционному насосу постоянно подаётся 

питание, а значит, он всегда находится в работе.

0 - 1 0

P3 Реле 1
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Управление основной зоной
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление PTC Aquaceleris

0 - 5 5

P4 Реле 2
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённое заполнение
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление с вторичной зоны (с TA на контакте платы реле)

0 - 5 0

P5 Реле 3
(факультативно)

Бойлер может работать с конфигурируемой платой реле (опция)
0 = Выкл
1 = Удалённый запуск охладителя
2 = Общий сигнал тревоги
3 = Активизирован режим отопления
4 = Питание внешнего газового клапана
5 = Управление PTC Aquaceleris (Используется на настоящей модели бойлера, 
если устанавливается плата с тремя реле)

0 - 5 0

Id 
Параметр

(п. 17)
Параметр Описание Диапазон

(п. 21 Илл. 2-1)
По  

умолчанию

t0

Программирование 
по времени 
включения  
отопления

Бойлер оснащён электронным реле времени, который предотвращает частое 
зажигание горелки, на фазе отопления.

0 - 600  
секунд 18

t1 Таймер рампы 
отопления

Во время зажигания бойлер выполняет кривую зажигания для достижения 
максимальной установленной мощности.

0 - 840
секунд 84

t2

Задержка 
включения 
отопления с 
запросов TA 

и CR

Бойлер установлен на немедленное включение после запроса. В случае особых 
установок (напр. установки, разделённые на зоны с термостатическими 
моторизированными клапанами и т.д.) может быть необходима задержка 
зажигания.

0 - 600  
секунд 0

t3 Освещение  
дисплея

Устанавливает режим освещения дисплея.
0 Автоматический: дисплей освещается во время использования и через 15 

секунд после последней выполненной операции, интенсивность понижается, 
при неполадке освещается в мигающем режиме.

1 Выкл.: дисплей постоянно освещён на низкой интенсивности
2 Вкл.: дисплей постоянно освещён на высокой интенсивности

0 - 2 0

t4 Отображение 
дисплея

Устанавливает, что отображают индикаторы 17 и 21 (Илл. 2-1).
0 Индикатор 17 отображает установленное значение ГВС;
 Индикатор 21 в зимнем режиме отображает установленное значение отопления; 

в летнем режиме индикатор выключен
1 Индикатор 17 при поступлении запроса индикатор выключен, при отсутствии 

запроса индикатор отображает установленное значение ГВС.
 Индикатор 21 при наличии запроса индикатор отображает мгновенную 

температуру подачу бойлера, при отсутствии запроса в летнем режиме индикатор 
выключен, в зимнем режиме, отображает установленное значение отопления.

0 - 1 1
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מזהה 
משתנה
)מס' 17(

תיאורמשתנה
טווח

)מס' 21 איור 
)2-1

ברירת מחדל

P0 תרמוסטט מים
חמים ביתיים

מפעיל את מצב כיבוי הדוד במצב חימום מים ביתיים.

0  קבוע: טמפרטורת הכיבוי קבועה לערך המקסימלי ללא קשר לערך שהוגדר בלוח הבקרה.
1  קשור: הדוד נכבה בהתאם לטמפרטורה שהוגדרה.

1 - 01

P1 השהיית חימום
סולארי

הדוד מכוון להידלק מיד כשמתחילים לחמם את המים הביתיים. אם מחברים לו מיכל אחסון עם 
לוח סולארי מעל הדוד, ניתן לקזז את המרחק שבין מיכל האחסון לבין הדוד על מנת לאפשר 
למים להגיע לדוד. כוון את משך הזמן הדרוש כדי לוודא שהמים מספיק חמים )ראה את הסעיף 

לגבי חיבור לוחות סולאריים(

0-300 שניות

P2פעולת המשאבה

המשאבה יכולה לפעול בשתי דרכים: 
0  לסירוגין: במצב "חורף" המשאבה נשלטת על ידי תרמוסטט טמפרטורת החדר או השלט 

הרחוק
1  רציף: במצב "חורף" המשאבה תמיד דולקת ופועלת ברציפות

1 - 00

P3 1 ממסר
)אופציונלי(

הדוד מוגדר לפעול עם מעגל הממסר )אופציונלי(. ניתן להגדיר אותו.
0 = כבוי

1 = אזור בקרה ראשי
2 = התראה כללית

3 = מצב חימום הסביבה פועל
4 = אספקה משסתום גז חיצוני

Aquaceleris 5 = בקרת

0-55

P4 2 ממסר
)אופציונלי(

הדוד מוגדר לפעול עם מעגל הממסר )אופציונלי(. ניתן להגדיר אותו.
0 = כבוי

1 = התראה כללית
2 = מצב חימום הסביבה פועל

3 = אספקה משסתום גז חיצוני
4 = אזור בקרה משני )מה-TA במעגל הממסר(

= 5

0-50

P5 3 ממסר
)אופציונלי(

הדוד מוגדר לפעול עם מעגל הממסר )אופציונלי(. ניתן להגדיר אותו.
0 = כבוי

1 = הפעלה מרחוק של החימום
2 = התראה כללית

3 = מצב חימום הסביבה פועל
4 = אספקה משסתום גז חיצוני

5 = בקרת Aquaceleris )לשימוש עם הדוד הזה רק אם מותקן מעגל ממסר שלישי(

0-50

מזהה 
משתנה
)מס' 17(

תיאורמשתנה
טווח

)מס' 21 איור 
)2-1

ברירת מחדל

t0 שעון עצר להדלקת
0-60018 שניותלדוד יש שעון עצר אלקטרוני שמונע מהמבער להידלק מוקדם מדי במצב חימום מרכזיחימום מרכז

t1 שעון עצר להכנת
6-84084 שניותבזמן ההדלקה הדוד מבצע הדלקת הכנה כדי להגיע לעוצמה המקסימלית שהוגדרהחימום מרכז

t2
השהיית הדלקת 
חימום סביבה 

CR-ו TA-מ

הדוד מוגדר להידלק מיד כשמדליקים את החימום. במערכות מסוימות )למשל מערכות אזוריות 
0-6000 שניותעם שסתומים תרמוסטטים ממונעים( צריך לפעמים להשהות את ההדלקה

t3תאורת תצוגה

כיוון מצב תאורת התצוגה.
0  אוטומטי: התצוגה מוארת בזמן השימוש ומתחילה להיכבות אחרי 15 שניות של חוסר 

פעילות. במקרה של תקלה, התצוגה מהבהבת.
1  כבוי: התצוגה תמיד מוארת בעוצמה נמוכה.
2  פועל: התצוגה תמיד דולקת בעוצמה גבוהה.

0-20

t4תצוגה

כיוון מה מחוונים 17 ו-21 מציגים )איור 2-1(.
0 מחוון 17 מציג את טמפרטורת חימום המים הביתיים שכוונה;

  במצב חורף, מחוון 21 מציג את טמפרטורת החימום המרכזי שכוונה. במצב קיץ, המחוון 
כבוי. 

1  כשהדוד פועל לחימום, מחוון 17 כבוי. כשהדוד לא פועל לחימום, המכוון מציג את 
טמפרטורת חימום המים הביתיים שכוונה.

  כשהדוד פועל לחימום, מחוון 21 מציג את טמפרטורת החימום של הדוד. כשהדוד 
לא פועל לחימום, במצב קיץ, המחוון כבוי. במצב חורף, המחוון מציג את טמפרטורת 

החימום המרכזי שכוונה.

0-11

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

SE
RV

IS
ER

Šifra 
Parametar

(na polju 17)
Parametar Opis

Opseg
(na polju 21 

sl. 2-1)

Fabrička 
postavka

P0 Sanitarni 
termostat

Određuje načn gašenja u sanitranom režimu rada.

1 Prilagođeno: do gašenja kotla dolazi na osnovu postavljene temperature. 
0 Fiksno: temperatura gašenja ima fiksnu vrednost bez obzira na vrednost temperature 

podešene na komandnoj tabli.

0 - 1 1

P1
Podešavanje 
zakašnjenja 

solarnog sistema

Kotao je postavljen tako da se uključuje odmah nakon zahteva za toplom sanitarnom 
vodom. U slučaju spajanja sa solranim rezervoarom postavljenim pre kotla moguće je 
kompenzovati rastojanje između rezervoara i kotla kako bi se toploj vodi dao načun da 
stigne do kotla. Postavite neophodno vreme da biste proverili da je voda dovoljno topla 
(pogledajte poglavlje Uparivanje solarnih panela)

0 = 30 
sekundi 0

P2 Funkcija 
cirkulacije

Cirkulator može da radi na dva načina. 
0 naizmenično: zimskom “režimu” cirkulatorom upravlja prostorni termostati ili daljinski upravljač
1 stalno: u “zimskom” režimu rada cirkulator se stalno napaja što znači da i stalno radi

0 - 1 0

P3 Relej 1
(opciono)

Kotao je pripremljen za rad sa relejskom karticom (opciona oprema) koja se može 
konfigurisati
0 = Isključeno
1 = Upravljanje glavnom zonom
2 = Opšti alarm
3 = Grejna faza uključena
4 = Napajanje sa spoljšanjeg gasnog ventila
5 = Komanda za grejač Aquaceleris sistema

0 - 5 5

P4 Relej 2
(opciono)

Kotao je pripremljen za rad sa relejskom karticom (opciona oprema) koja se može 
konfigurisati
0 = Isključeno
1 = Daljinsko punjenje
2 = Opšti alarm
3 = Grejna faza uključena
4 = Napajanje sa spoljšanjeg gasnog ventila
5 = Upravljanje sekundarnom zonom (sa ambientalnog termostata na kontakt relejske 
kartice)

0 - 5 0

P5 Relej 3
(opciono)

Kotao je pripremljen za rad sa relejskom karticom (opciona oprema) koja se može 
konfigurisati
0 = Isključeno
1 =Daljinsko upravljanje čilerom
2 = Opšti alarm
3 = Grejna faza uključena
4 = Napajanje sa spoljšanjeg gasnog ventila
5 = Komanda za grejač Aquaceleris sistema (može se koristiti na ovom modelu kotla 
samo ako je instalirana relejska kartica sa 3 releja)

0 - 5 0

Šifra 
Parametar

(na polju 17)
Parametar Opis

Opseg
(na polju 21 

sl. 2-1)

Fabrička 
postavka

t0
Tajmeri za 
uključenje 

grejanja

Kotao je opremljen elektronskim tajmerom koji sprečava prečesto uključivanje gorionika 
u fazi grejanja.

0 = 600 
sekundi 18

t1 Tajmer rampe 
grejanja

Kotao u fazi paljenja obavlja paljenje određenom brzinom kako bi dostignuo postavljenu 
maksimalnu snagu

0 - 840
sekundi 84

t2

Kašnjenje paljenja 
grejanja u odnosu 

na zahteve sa 
ambientalnog 
termostata i 

daljinskog upravljača 

Kotao je postavljen tako da se uključuje odmah nakon jednog zahteva. Kod posebnih 
grejnih sistema (npr. sistema podeljenih na zone sa termostatičkim motorizovanim 
ventilima i sil.) može biti neophodno zakasniti paljenje.

0 = 600 
sekundi 0

t3 Osvetljenje 
ekrana

Određuje način osvetljenja ekrana.
0 Automatsko: ekran se pali za vreme korišćenja i osvetljenje se gasi ako ekran ostane 

neaktivan 15 sekundi. U slučaju greške ekran treperi.
1 Isključeno: ekran je uvek osvetljen slabim intenzitetom.
2 Uključeno: ekran je uvek osvetljen jakim intenzitetom.

0 - 2 0

t4 Prikaz na ekranu

Određuje šta će biti prikazano na indikatorima 17 i 21 (sl. 2-1).
0 Indikator 17 prikazuje podešenu temperaturu sanitarne vode;
 Indikator 21 u zimskom režimu rada prikazuje podešenu temperaturu vode za grejanje; u letnjem 

režimu je ugašen 
1 Indikator 17 je ugašen ako postoji zahtev za toplom sanitarnom vodom; ako zahteva nema, 

indikator pokazuje podešenu vrednost sanitarne vode. 
 Indikator 21 pokazuje momentalnu izlaznu temperaturu vode u slučaju da postoji zahtev za 

grejanjem. Kada zahteva za grejanjem nema, u zimskom režimu prikazana je postavljena vrednost 
dok je u letnjem režimu indikator ugašen.

0 - 1 1
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Id 
პარამეტრი

(პ. 17)
პარამეტრი აღწერა დიაპაზონი

(პ. 21 ნახ. 2-1) ნაგულისხმევი

P0
საყოფაცხოვრებო 

ცხელი წყლის 
თერმოსტატი

საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის რეჟიმში ადგენს გამორთვის მეთოდს.

0 მუდმივი: გამორთვის ტემპერატურად მიიღება მაქსიმალური მნიშვნელობა 
სამართავ დაფაზე მონიშნული მნიშვნელობის მიუხედავად.

1 კორელაციური: ბოილერი გამოირთვება მინიჭებული ტემპერატურის შესაბამისად.

0 - 1 1

P1
დაპროგრამება 
დაგვიანების 

დროის 
შესაბამისად

ბოილერი დაყენებულია საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის მოთხოვნისთანავე 
ჩასართავად. თუ ბოილერის შესასვლელში მოთავსებულია წყლის გამაცხელებელი 
მზის ფუნქციით, მაშინ მანძილი წყლის გამაცხელებელსა და ბოილერს შორის 
შეიძლება გაკომპენსირდეს, რომ ცხელმა წყალმა შეძლოს მიაღწიოს ბოილერამდე. 
დროის დაყენება აუცილებელია რათა დარწმუნდეთ, რომ წყალი საკმარისად ცხელია 
(იხ. პარ. მზის ელემენტების ჩართვა)

0 – 30 წამი 0

P2 საცირკულაციო 
დგუშის მუშაობა

დგუში შეიძლება მუშაობდეს ორ რეჟიმში. 
0 ცვლადი: "ზამთრის" რეჟიმში საცირკულაციო დგუში იმართება ოთახის 

თერმოსტატით ან დისტანციური მართვით
1 მუდმივი: "ზამთრის" რეჟიმში საცირკულაციო დგუშს მუდმივად მიეწოდება კვება, 

რაც ნიშნავს, რომ ის მუდმივად მუშაობს.

0 - 1 0

P3 რელე 1 
(არჩევითი)

ბოილერს შეუძლია მუშაობა კონფიგურირებული რელეს დაფით (არჩევითი)
0 = გამორთვა
1 = მთავარი ზონის მართვა
2 =განგაშის საერთო სიგნალი
3 = გათბობის ფაზა აქტიურია
4 = გარე გაზის სარქველის კვება
5 = Aquaceleris PTC–ის მართვა

0 - 5 5

P4 რელე 2 
(არჩევითი)

ბოილერს შეუძლია მუშაობა კონფიგურირებული რელეს დაფით (არჩევითი)
0 = გამორთვა
1 =განგაშის საერთო სიგნალი
2 = გათბობის ფაზა აქტიურია
3 = გარე გაზის სარქველის კვება
4 = მეორადი ზონის კონტროლი (რელეს დაფის კონტაქტის TA–დან
5 = Comando zona secondaria (da TA su contatto scheda relè)

0 - 5 0

P5 რელე 3 
(არჩევითი)

ბოილერს შეუძლია მუშაობა კონფიგურირებული რელეს დაფით (არჩევითი)
0 = გამორთვა
1 = გამაციებლის დისტანციური ამოქმედება
2 =განგაშის საერთო სიგნალი
3 = გათბობის ფაზა აქტიურია
4 = გარე გაზის სარქველის კვება
5 =  Aquaceleris PTC–ს მართვა (ბოილერის ამ მოდელზე გამოსაყენებლად, თუ 

დამონტაჟებულია სამი რელეს დაფა)

0 - 5 0

Id 
პარამეტრი

(პ. 17)
პარამეტრი აღწერა დიაპაზონი

(პ. 21 ნახ. 2-1) ნაგულისხმევი

t0
ცენტრალური 

გათბობის 
ანთების დროის 
დაპროგრამება

ბოილერი აღჭურვილია ელექტრონული ტაიმერით, რომელიც ხელს უშლის 
სანთურის ხშირად ანთებას გათბობის ფაზაში. 0 – 600 წამი 18

t1
ცენტრალური 

გათბობის რამპის 
ტაიმერი

ანთების დროს ბოილერი ასრულებს ანთების მრუდს, რომ მიაღწიოს მაქსიმალურ 
დადგენილ სიმძლავრეს. 6 – 840 წამი 84

t2

TA CR 
მოთხოვნის 
გათბობის 
ჩართვის 

დაგვიანება

ბოილერი მოწყობილია მოთხოვნისთანავე ჩასართავად. კონკრეტული სისტემის 
შემთხვევაში (მაგ. ზონებად დაყოფილი მოწყობილობები, თერმოსტატიკური 
მოტორიზებული სარქველებით და სხვ.) შესაძლებელია საჭირო იყოს ანთების 
დაყოვნება.

0 – 600 წამი 0

t3 ეკრანის განათება

დაადგენს ეკრანის განათების რეჟიმს.
0 ავტომატური: ეკრანი ანათებს გამოყენების დროს და უმოქმედობის 15 წამის შემდეგ 

განათება სუსტდება. გაუმართაობის შემთხვევაში ეკრანი ციმციმებს.
1 გამორთული: ეკრანი არის ყოველთვის განათებული დაბალი ინტენსივობით
2 ჩართული: ეკრანი არის ყოველთვის განათებული მაღალი ინტენსივობით

0 - 2 0

t4 ეკრანის ჩვენება

დაადგენს, რასაც აჩვენებენ 17 და 21 მაჩვენებლები (ნახ. 2–1).
0 მაჩვენებელი 17 აჩვენებს საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის დადგენილ მნიშვნელობას;
 მაჩვენებელი 21 ზამთრის რეჟიმში აჩვენებს გათბობის დადგენილ მნიშვნელობას; 

ზაფხულის რეჟიმში მაჩვენებელი გამორთულია 
1 მაჩვენებელი 17 გამორთულია მოთხოვნის მიღებისას. მოთხოვნის არ არსებობისას 

მაჩვენებელი აჩვენებს საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის დადგენილ მნიშვნელობას.
 მოთხოვნის შემთხვევაში მაჩვენებელი 21 აჩვენებს მიწოდების მყისიერ 

ტემპერატურას. მოთხოვნის არ არსებობის შემთხვევაში ზაფხულის რეჟიმში 
მაჩვენებელი გამორთულია. ზამთრის რეჟიმში ის აჩვენებს გათბობის პარამეტრებს.

0 - 1 1
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Id 
Paramètre

(réf. 17)
Paramètre Description

Gamme
(réf. 21 Fig. 

2-1)
Défaut

P0 Thermostat 
sanitaire

Etablit la modalité d'extinction en sanitaire.

1 Corrélé: l'extinction de la chaudière s'effectue en fonction de la température configurée.
0 Fixe: la température d'extinction est fixe sur la valeur maximum indépendamment de 

la valeur configurée sur le panneau de commandes.

0 - 1 1

P1 Temporisation de 
retard solaire

La chaudière est configurée pour s'allumer tout de suite après une demande d'eau chaude 
sanitaire. En cas d'association avec un chauffe-eau solaire situé en amont de la chaudière, 
il est possible de compenser la distance entre le chauffe-eau et la chaudière pour permettre 
à l'eau d'arriver à la chaudière. Configurer le temps nécessaire pour vérifier que l'eau soit 
suffisamment chaude (voir parag. Association des panneaux solaires).

0 - 30 
secondes 0

P2 Fonctionnement 
du circulateur

Le circulateur peut fonctionner de deux façons. 
0 Intermittente: en "modalité" hiver le circulateur est géré par le thermostat ambiant ou 

par la commande à distance.
1 Continue: en modalité "hiver" le circulateur est toujours alimenté et donc toujours en 

fonction.

0 - 1 0

P3 Relais 1
(option)

La chaudière est prédisposée pour le fonctionnement avec la carte relais (option) 
configurable
0 = Off
1 = Commande zone principale
2 = Alarme générique
3 = Phase de chauffage active
4 = Alimentation de la soupape de gaz extérieure
5 = Commande PTC Aquaceleris.

0 - 5 5

P4 Relais 2
(option)

La chaudière est prédisposée pour le fonctionnement avec la carte relais (option) 
configurable
0 = Off
1 = Remplissage à distance
2 = Alarme générique
3 = Phase de chauffage active
4 = Alimentation de la soupape de gaz extérieure
5 = Commande zone secondaire (de TA sur contact carte relais).

0 - 5 0

P5 Relais 3
(option)

La chaudière est prédisposée pour le fonctionnement avec la carte relais (option) 
configurable
0 = Off
1 = Activation à distance chiller
2 = Alarme générique
3 = Phase de chauffage active
4 = Alimentation de la soupape de gaz extérieure
5 = Commande PTC Aquaceleris (A utiliser sur ce modèle de chaudière au cas où 
serait installée la carte à trois relais).

0 - 5 0

Id 
Paramètre

(réf. 17)
Paramètre Description

Gamme
(réf. 21 Fig. 

2-1)
Défaut

t0
Temporisations 

des allumages de 
chauffage

La chaudière est équipée d'un temporisateur électronique qui empêche les allumages trop 
fréquents du brûleur en phase de chauffage.

0 - 600 
secondes 18

t1 Minuterie rampe 
de chauffage

La chaudière en phase d'allumage effectue une rampe d'allumage pour arriver à la puis-
sance maximum configurée.

0 - 840
secondes 84

t2

Retard allumages 
chauffage selon 

les demandes TA 
et CR

La chaudière est configurée pour s'allumer tout de suite après une demande. Dans le cas 
d'installations particulières (ex: installations à zones avec des soupapes thermostatiques 
motorisées, etc.) il pourrait être nécessaire de retarder l'allumage.

0 - 600 
secondes 0

t3 Eclairage écran

Etablit la modalité d'éclairage de l'écran.
0 Automatique: l'écran s'éclaire lors de l'utilisation et s'abaisse après 15 secondes d'inac-

tivité, en cas d'anomalie l'écran fonctionne en modalité clignotante.
1 Off: l'écran est toujours éclairé à basse intensité
2 On: l'écran est toujours éclairé à haute intensité.

0 - 2 0

t4 Visualisation 
écran

Etablit ce que visualisent les indicateurs 17 et 21 (Fig. 2-1).
0 Indicateur 17 visualise le set sanitaire configuré;
 Indicateur 21 en modalité hiver visualise le set chauffage configuré; en modalité été 

l'indicateur est éteint.
1 Indicateur 17 en présence d'une demande l'indicateur est éteint, sans aucune demande 

l'indicateur visualise le set sanitaire configuré.
 Indicateur 21 en présence d'une demande l'indicateur visualise la température de refou-

lement instantanée de la chaudière, sans aucune demande en modalité été l'indicateur 
est éteint, en modalité hiver il visualise le set chauffage configuré.

0 - 1 1
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Id 
Parameter

(ref. 17)
Parameter Description Range

(ref. 21 Fig. 2-1) Default

P0 DHW thermostat

Establishes the switch-off method in DHW mode.

0 Fixed: the switch-off temperature is fixed on the maximum value independently from 
the value set on the control panel.

1 Correlated: the boiler switches off on the basis of the temperature set.

0 - 1 1

P1 Solar delay 
timing

The boiler is set to switch-on immediately after a request. for DHW In the case of coupling 
with a solar storage tank positioned upstream from the boiler, it is possible to compensate 
the distance between the storage tank and the boiler in order to allow the water to reach 
the boiler. Set the time necessary to verify that the water is hot enough (see par. Solar 
panels coupling)

0 - 30 seconds 0

P2 Pump  
functioning

The pump can function in two ways. 
0 intermittent: In winter “mode” the pump is managed by the room thermostat or by the 

remote control
1 continuous: In “winter” mode the pump is always powered and so functions continuously

0 - 1 0

P3 Relay 1
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay board (optional), which can be 
configured
0 = Off
1 = Main zone control
2 =General alarm
3 = CH phase active
4 = External gas valve power supply
5 = Aquaceleris PTC control

0 - 5 5

P4 Relay 2
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay board (optional), which can be 
configured
0 = Off
1 =General alarm
2 = CH phase active
3 = External gas valve power supply
4 = Secondary zone control (from TA on relay board contact

0 - 4 0

P5 Relay 3
(optional)

The boiler is set-up for functioning with the relay board (optional), which can be 
configured
0 = Off
1 = Chiller remote activation
2 =General alarm
3 = CH phase active
4 = External gas valve power supply
5 = Aquaceleris PTC control (To be used on this boiler model if a three relay board is 
installed)

0 - 5 0

Id 
Parameter

(ref. 17)
Parameter Description Range

(ref. 21 Fig. 2-1) Default

t0 Central heating 
ignitions timer

The boiler has electronic timing, which prevents the burner from igniting too often in 
central heating mode

0 - 600 
seconds 18

t1 Central heating 
ramp timer

In the ignition phase, the boiler performs an ignition ramp in order to arrive at the 
maximum power set

0 - 840
seconds 84

t2
CH ignition de-
lay from TA and 

CR request

The boiler is set to switch-on immediately after a request. In the case of particular sy-
stems (e.g. area systems with motorised thermostatic valves etc.) it could be necessary 
to delay switch-on

0 - 600 
seconds 0

t3 Display lighting

Establishes the display lighting mode.
0 Automatic: the display lights up during use and lowers after 15 seconds of inactivity. In 

the case of anomaly the display flashes.
1 Off: the display is always lit with low intensity
2 On: the display is always lit with high intensity.

0 - 2 0

t4 Display

Establishes what indicators 17 and 21 display (Fig. 2-1).
0 Indicator 17 displays the set DHW set;
 Indicator 21 in winter mode shows the set CH set, the indicator is off in summer mode 
1 Indicator 17 is off in the presence of a request. Without any request the indicator shows 

the set DHW set.
 In the presence of a request indicator 21 shows the instant flow temperature of the boiler. 

Without any request in the summer mode, the indicator is off. In winter mode it shows 
the set CH set.

0 - 1 1
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İd 
parametri
(ist. 17)

Parametr Təsvir
Diapazon

(ist. 21 Şəkil 
2-1).

Standart

P0 MQS termostatı

MQS rejimində söndürmə üsulunu təyin edir.

0 Stasionar: sönmə temperaturu idarə panelində təyin edilmiş kəmiyyətdən asılı olmadan 
maksimum kəmiyyətdə dəyişməz qalır.

1 Əlaqəli: kombi qazanı təyin edilmiş temperatur əsasında sönür

0 - 1 1

P1 Solar gecikmə 
vaxtı

Kombi qazanı MQS xahişinə uyğun dərhal işə düşmə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Solar 
saxlama çəni kombi qazanından əvvəl quraşdırıldığı hallarda saxlama çəni ilə kombi 
qazanı arasında məsafəni kompensasiya edərək suyun kombi qazanına çatmasına imkan 
yaratmaq olar. Suyun kifayət qədər qaynar olmasını təmin etmək üçün lazım olan vaxtı 
təyin edin (bax Solar panellərinin miftası)

0 - 30 saniyə 0

P2 Nasosun işi

Nasos iki yolla işləyə bilər 
0 aralıq: Qış "rejimində" nasos otaq termostatı və ya uzaqdan idarə qurğusu ilə idarə 

edilir.
1 davamlı: Qış "rejimində" nasos həmişə enerji altınd olur, beləliklə də, aramsız olaraq işləyir

0 - 1 0

P3 Rele 1 (xüsusi 
sifarişlə)

Kombi qazanı konfiqurasiya edilə bilən rele lövhəsi ilə (xüsusi sifarişlə təchiz edilir) 
işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
0 = Sönmə
1 = Əsas zonanın idarəsi
2 = Ümumi həyəcan siqnalı.
3 = MQ fazası aktivdir
4 = Xarici qaz klapanının enerji təchizi
5 = Aquaceleris PTC idarəsi

0 - 5 5

P4 Rele 2 (xüsusi 
sifarişlə)

Kombi qazanı konfiqurasiya edilə bilən rele lövhəsi ilə (xüsusi sifarişlə təchiz edilir) 
işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
0 = Sönmə
1 = Ümumi həyəcan siqnalı.
2 = MQ fazası aktivdir
3 = Xarici qaz klapanının enerji təchizi
4 = İkinci dərəcəli zonanın idarəsi (Rele lövhəsinin kontaktıdakı TA-dan
5 = Comando zona secondaria (da TA su contatto scheda relè)

0 - 5 0

P5 Rele 3 (xüsusi 
sifarişlə)

Kombi qazanı konfiqurasiya edilə bilən rele lövhəsi ilə (xüsusi sifarişlə təchiz edilir) 
işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
0 = Sönmə
1 = Soyuducusunun uzaqdan işə salınması
2 = Ümumi həyəcan siqnalı.
3 = MQ fazası aktivdir
4 = Xarici qaz klapanının enerji təchizi
5 = Aquaceleris PTC idarəsi (Bu kombi qazanında üç releli lövhə quraşdırıldıqda 
istifadə edilməlidir)

0 - 5 0

İd 
parametri
(ist. 17)

Parametr Təsvir
Diapazon

(ist. 21 Şəkil 
2-1).

Standart

t0
Mərkəzi isitmə 

sisteminin 
yandırma taymeri

Kombi qazanında elektron taymer vardır ki, o, mərkəzi isitmə rejimində kombi qazanının 
çox tex-tez alışmasının qarşısını alır. 0 - 600 saniyə 18

t1

Mərkəzi isitmə 
sisteminin 
sürətlənmə 

taymeri

Alışma fazasında kombi qazanı maksimum enerji kəmiyyətinə çatmaq üçün alışmanı 
sürətləndirir. 6 - 840 saniyə 84

t2

TA və CR 
xahişlərindən 

MQ alışmasının 
gecikməsi

Kombi qazanı tələbdən sonra dərhal işə düşmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər 
hansı səciyyəvi sistemlərdə (məs. mühərrikli termostatik klapanları və s. olan sahə 
sistemlərində) işə düşməni gecikdirmək tələb oluna bilər.

0 - 600 saniyə 0

t3 Ekranın 
işıqlanması

Ekranın işıqlanma rejimini təyin edir
0 Avtomat: ekran istifadə zamanı işıqlanır və 15 saniyə istifadəsiz qaldıqdan sonra sönür. 

Qeyri-normallıq baş verdikdə ekran yanıb-sönür.
1 Sönmüş: ekran həmişə alçaq gərginliklə yanır
2 Yanmış: ekran həmişə parlaq şəkildə yanır.

0 - 2 0

t4 Ekran

17 və 21 indikatorlarının ekranda nə göstərdiyini təyin edir (Şəkil 2-1).
0 17 indikatoru MQS dəstinin parametrlərini göstərir 
 21 indikatoru qış rejimində MQ dəstinin parametrlərini göstərir, yay rejimində bu 

indikator sönmüş olur. 
1 Xahiş olan hallarda 17 indikatoru sönülü olur. Heç bir xahiş olmadan indikator MQS 

dəstinin parametrlərini göstərir
 Xahiş olan hallarda 21 indikatoru kombi qazanının ani axın temperaturunu göstərir 

Yay rejimində heç bir xahiş olmadıqda indikator sönmüş olur. Qış rejimində o, MQ 
dəstinin parametrlərini göstərir.

0 - 1 1
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 Id
رقم املعيار 

)مرجع 17(
الوصفاملعيار

املعدل )مرجع  21 

شكل 2-1(
اإلفرتايض

P0 ترموستات املياه الساخنة

الصحية

تحديد طريقة اإلطفاء الخاصة باملياه الساخنة الصحية.

1 متصل: عملية إطفاء الغالية تتم عىل أساس درجة الحرارة املضبوطة عليها الغالية.
0 ثابت: تم تثبيت درجة حرارة اإلطفاء عىل أقىص قيمة بشكل مستقل عن القيمة املضبوطة يف لوحة األوامر التشغيلية.

1 - 01

P1توقيت التأخري الشميس

تم إعداد الغالية لتشتعل مبجرد طلب الحصول عىل مياه ساخنة صحية. يف حالة وصل الغالية األساسية بغالية شمسية موجودة فوقها 

فإنه يصبح من املمكن تعويض املسافة بني الغالية األساسية والغالية الشمسية إليجاد الطريقة املناسبة لوصول املياه الساخنة إىل الغالية 

األساسية. قم بضبط الوقت الالزم للتأكد من أن املياه املطلوبة ساخنة بالشكل الكايف )انظر الفقرة الخاصة  الربط مع األلواح الشمسية(.

00 - 30 ثانية

P2 تشغيل مضخة التدوير

ميكن أن تعمل مضخة التدوير بطريقتني: 

طريقة 0 املتقطّعة:  يف وضعية "الشتاء" يتم التحكم يف مضخة التدوير عن طريق ترموستات قياس درجة الحرارة املحيطة أو عن 

طريق جهاز التحكم و الضبط عن بُعد.

طريقة 1 مستمرة: يف وضعية "الشتاء" يتم تغذية مضخة التدوير دامئاً وبالتايل فإنها تعمل باستمرار.

1 - 00

P3)اختيارية( Relè 1

تم إعداد الغالية لتعمل مع لوحة Relè )اختيارية( ميكن ضبطها.

0 = إطفاء off1 = أمر تشغييل للمنطقة األساسية
= 1

2 = إنذار عام
3 = مرحلة التدفئة النشطة

4 = تغذية خارجية لصامم الغاز
PTC Aquaceleris 5 = األمر التشغييل

5 - 05

P4)اختيارية( Relè 2

تم إعداد الغالية لتعمل مع لوحة Relè )اختيارية( ميكن ضبطها.

0 = إطفاء off1 = ملء عن بُعد
= 1

2 = إنذار عام
3 = مرحلة التدفئة النشطة

4 = تغذية خارجية لصامم الغاز
)Relè عىل االتصال بلوحة TA 5 = أمر تشغييل للمنطقة الثانوية )من

5 - 00

P5)اختيارية( Relè 3

تم إعداد الغالية لتعمل مع لوحة Relè )اختيارية( ميكن ضبطها.

off 0 = إطفاء
chiller 1 = تشغيل عن بُعد ل

2 = إنذار عام3 = مرحلة التدفئة النشطة
= 3

4 = تغذية خارجية لصامم الغاز
)relè  يستخدم مع هذه النوعية من الغاليات يف حالة تركيب لوحة بها ثالثة( PTC Aquaceleris 5 = أمر تشغييل

5 - 00

 Id
رقم املعيار 

)مرجع 17(
الوصفاملعيار

املعدل )مرجع  21 

شكل 2-1(
اإلفرتايض

t0 توقيت عمليات االشتعال

الخاصة بالتدفئة
018 - 600 ثانيةتم تزويد الغالية بجهاز توقيت إليكرتوين مينع عمليات االشتعال الغري الزمة للموقد أثناء مرحلة التدفئة.

t1عندما تكون الغالية يف مرحلة االشتعال تقوم بعمل دفعة إشعال للوصول إىل القوة القصوى املضبوطة عليها.جهاز توقيت دفعة التدفئة
840 - 0

ثانية
84

t2
تأخري عمليات االشتعال 

الخاصة بالتدفئة طبقاً ل 

CR و TA

تم إعداد الغالية لتشتعل مبجرد الرغبة يف إشعالها. يف حالة الشبكات الخاصة )مثل شبكات املناطق التي بها صاممات ثرومستاتيكية آلية 

00 - 600 ثانية...الخ( قد يصبح من الرضوري تأخري عملية االشتعال.

t3 إضاءة شاشة العرض

واملراقبة

تحديد طريقة إضاءة شاشة العرض واملراقبة.

0 أوتوماتييك:  تيضء شاشة العرض واملراقبة أثناء االستخدام وتنخفض إضاءتها بعد مرور 15 ثانية من التشغيل وىف حالة وجود أى 
خلل أو عطب يف الغالية تيضء الشاشة بطريقة الوميض الضويئ التنبيهى.

1 إطفاء off: شاشة العرض واملراقبة مضاءة دامئاً بكثافة ضوئية منخفضة
2 تشغيل ON: شاشة العرض واملراقبة مضاءة دامئاً بكثافة ضوئية عالية

2 - 00

t4 طريقة العرض الخاصة

بشاشة العرض واملراقبة

تحديد ما يُراد أن تُظهره املؤرشات 17 و 21 )شكل 1-2( 

0 مؤرش 17 يُظهر ضبط املياه الساخنة الصحية املحدد يف السابق؛ مؤرش 21 يف وضعية الشتاء يُظهر الضبط الخاص بالتدفئة املحدد 
يف السابق؛ وىف وضعية الصيف ينطفئ املؤرش. 

1 مؤرش 17 يبقى املؤرش منطفئ عند الرغبة يف ذلك وىف حالة الرغبة يف تشغيله يُظهر مستوى ضبط املياه الساخنة الصحية املحددة 
يف السابق. مؤرش 21 يف حالة الرغبة يف تشغيله يُظهر درجة حرارة التدفق اللحظي للغالية و يف حالة عدم الرغبة يف تشغيله يف 

وضعية الصيف فإن املؤرش يبقى منطفئ وىف وضعية الشتاء يُظهر مستوى ضبط التدفئة املحدد مسبقاً.

1 - 01
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- пристрої для налаштування тиску мають 
бути щільно під’єднані, в газовому контурі 
не повинно бути витоків.

Примітка: всі дії з регулювання котла 
мають виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas). 
Налаштування пальника має відбуватися за 
допомогою диференційного манометру типу 
«U» або цифрового манометру, підключеного 
до штуцеру виміру тиску, який знаходиться 
понад закритою камерою (поз. 9 Мал. 1-30) та 
до штуцеру відбору тиску на виході газового 
клапану (поз. 4 Мал. 3-3), дотримуючись 
значень тиску, наведених у таблиці (параграф 
3.18) для того типу газу, на який налагоджено 
котел.

3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції ,  які  слід  виконати перед 
регулюванням.

 - Задати параметр S0 на 0 %.
 - Задати параметр S1 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
• Регулювання номінальної (максимальної) 

теплової потужності котла.
 - Задати максимальну потужність (99%), 

обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати латунною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) 
потужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф 3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

 П р и м і т к а :  в и к о н у в а т и  т і л ь к и 
після на лашт ув ання номіна льного 
(максимального) тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%), 
обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову 
потужність за допомогою пластмасового 

хрестоподібного гвинта (2),  який 
знаходиться на газовому клапані, 
утримуючи заблокованою латунну гайку 
(3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаючи 
котел.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла на опалення.

 Примітка:  виконувати тільки після 
налаштування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S0), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення 
у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі  нео бхіднос ті) 
максимальної теплової потужності котла 
на опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S1), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Ти с к ,  н а  я к и й  н а л а ш т о в у є т ь с я 
максимальна потужність котла в режимі 
опалення, має бути взятий з таблиці 
(параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ.

На етапі розпалення електронна плата 
виконує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «S4».

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел 
на інший тип газу живлення (відносно до 
вказаного на заводській табличці), слід 
замовити комплект для переналагодження, 
завдяки якому ця операція виконується 
миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип 
газу має виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

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

параметр типу газу (S2), потім вибрати 
(Ng) у разі подачі газу метану або (Lg) у разі 
подачі зрідженого нафтового газу GPL;

- відрегулювати номіна льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла на опалення;

- в і д р е г у л ю в а т и  ( з а  н е о б х і д н о с т і ) 
максимальну потужність опалення;

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

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

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

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

згоряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже 

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

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

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

Примітка: всі дії з регулювання котла 
мають виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas). 
Налаштування пальника має відбуватися за 
допомогою диференційного манометру типу 
«U» або цифрового манометру, підключеного 
до штуцеру виміру тиску, який знаходиться 
понад закритою камерою (поз. 9 Мал. 1-30) та 
до штуцеру відбору тиску на виході газового 
клапану (поз. 4 Мал. 3-3), дотримуючись 
значень тиску, наведених у таблиці (параграф 
3.18) для того типу газу, на який налагоджено 
котел.

3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції ,  які  слід  виконати перед 
регулюванням.

 - Задати параметр S0 на 0 %.
 - Задати параметр S1 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
• Регулювання номінальної (максимальної) 

теплової потужності котла.
 - Задати максимальну потужність (99%), 

обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати латунною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) 
потужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф 3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

 П р и м і т к а :  в и к о н у в а т и  т і л ь к и 
після на лашт ув ання номіна льного 
(максимального) тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%), 
обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову 
потужність за допомогою пластмасового 

хрестоподібного гвинта (2),  який 
знаходиться на газовому клапані, 
утримуючи заблокованою латунну гайку 
(3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаючи 
котел.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла на опалення.

 Примітка:  виконувати тільки після 
налаштування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S0), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення 
у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі  нео бхіднос ті) 
максимальної теплової потужності котла 
на опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S1), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Ти с к ,  н а  я к и й  н а л а ш т о в у є т ь с я 
максимальна потужність котла в режимі 
опалення, має бути взятий з таблиці 
(параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ.

На етапі розпалення електронна плата 
виконує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «S4».

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел 
на інший тип газу живлення (відносно до 
вказаного на заводській табличці), слід 
замовити комплект для переналагодження, 
завдяки якому ця операція виконується 
миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип 
газу має виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

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

параметр типу газу (S2), потім вибрати 
(Ng) у разі подачі газу метану або (Lg) у разі 
подачі зрідженого нафтового газу GPL;

- відрегулювати номіна льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла на опалення;

- в і д р е г у л ю в а т и  ( з а  н е о б х і д н о с т і ) 
максимальну потужність опалення;

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

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

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

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

згоряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже 

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

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

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

Примітка: всі дії з регулювання котла 
мають виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas). 
Налаштування пальника має відбуватися за 
допомогою диференційного манометру типу 
«U» або цифрового манометру, підключеного 
до штуцеру виміру тиску, який знаходиться 
понад закритою камерою (поз. 9 Мал. 1-30) та 
до штуцеру відбору тиску на виході газового 
клапану (поз. 4 Мал. 3-3), дотримуючись 
значень тиску, наведених у таблиці (параграф 
3.18) для того типу газу, на який налагоджено 
котел.

3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції ,  які  слід  виконати перед 
регулюванням.

 - Задати параметр S0 на 0 %.
 - Задати параметр S1 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
• Регулювання номінальної (максимальної) 

теплової потужності котла.
 - Задати максимальну потужність (99%), 

обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати латунною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) 
потужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф 3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

 П р и м і т к а :  в и к о н у в а т и  т і л ь к и 
після на лашт ув ання номіна льного 
(максимального) тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%), 
обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову 
потужність за допомогою пластмасового 

хрестоподібного гвинта (2),  який 
знаходиться на газовому клапані, 
утримуючи заблокованою латунну гайку 
(3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаючи 
котел.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла на опалення.

 Примітка:  виконувати тільки після 
налаштування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S0), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення 
у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі  нео бхіднос ті) 
максимальної теплової потужності котла 
на опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S1), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Ти с к ,  н а  я к и й  н а л а ш т о в у є т ь с я 
максимальна потужність котла в режимі 
опалення, має бути взятий з таблиці 
(параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ.

На етапі розпалення електронна плата 
виконує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «S4».

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел 
на інший тип газу живлення (відносно до 
вказаного на заводській табличці), слід 
замовити комплект для переналагодження, 
завдяки якому ця операція виконується 
миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип 
газу має виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

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

параметр типу газу (S2), потім вибрати 
(Ng) у разі подачі газу метану або (Lg) у разі 
подачі зрідженого нафтового газу GPL;

- відрегулювати номіна льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла на опалення;

- в і д р е г у л ю в а т и  ( з а  н е о б х і д н о с т і ) 
максимальну потужність опалення;

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

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

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

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

згоряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже 

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

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

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

Примітка: всі дії з регулювання котла 
мають виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas). 
Налаштування пальника має відбуватися за 
допомогою диференційного манометру типу 
«U» або цифрового манометру, підключеного 
до штуцеру виміру тиску, який знаходиться 
понад закритою камерою (поз. 9 Мал. 1-30) та 
до штуцеру відбору тиску на виході газового 
клапану (поз. 4 Мал. 3-3), дотримуючись 
значень тиску, наведених у таблиці (параграф 
3.18) для того типу газу, на який налагоджено 
котел.

3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції ,  які  слід  виконати перед 
регулюванням.

 - Задати параметр S0 на 0 %.
 - Задати параметр S1 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
• Регулювання номінальної (максимальної) 

теплової потужності котла.
 - Задати максимальну потужність (99%), 

обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати латунною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) 
потужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф 3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

 П р и м і т к а :  в и к о н у в а т и  т і л ь к и 
після на лашт ув ання номіна льного 
(максимального) тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%), 
обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову 
потужність за допомогою пластмасового 

хрестоподібного гвинта (2),  який 
знаходиться на газовому клапані, 
утримуючи заблокованою латунну гайку 
(3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаючи 
котел.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла на опалення.

 Примітка:  виконувати тільки після 
налаштування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S0), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення 
у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі  нео бхіднос ті) 
максимальної теплової потужності котла 
на опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S1), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Ти с к ,  н а  я к и й  н а л а ш т о в у є т ь с я 
максимальна потужність котла в режимі 
опалення, має бути взятий з таблиці 
(параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ.

На етапі розпалення електронна плата 
виконує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «S4».

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел 
на інший тип газу живлення (відносно до 
вказаного на заводській табличці), слід 
замовити комплект для переналагодження, 
завдяки якому ця операція виконується 
миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип 
газу має виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

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

параметр типу газу (S2), потім вибрати 
(Ng) у разі подачі газу метану або (Lg) у разі 
подачі зрідженого нафтового газу GPL;

- відрегулювати номіна льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла на опалення;

- в і д р е г у л ю в а т и  ( з а  н е о б х і д н о с т і ) 
максимальну потужність опалення;

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

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

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

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

згоряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже 

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

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

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

Примітка: всі дії з регулювання котла 
мають виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas). 
Налаштування пальника має відбуватися за 
допомогою диференційного манометру типу 
«U» або цифрового манометру, підключеного 
до штуцеру виміру тиску, який знаходиться 
понад закритою камерою (поз. 9 Мал. 1-30) та 
до штуцеру відбору тиску на виході газового 
клапану (поз. 4 Мал. 3-3), дотримуючись 
значень тиску, наведених у таблиці (параграф 
3.18) для того типу газу, на який налагоджено 
котел.

3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції ,  які  слід  виконати перед 
регулюванням.

 - Задати параметр S0 на 0 %.
 - Задати параметр S1 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
• Регулювання номінальної (максимальної) 

теплової потужності котла.
 - Задати максимальну потужність (99%), 

обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати латунною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) 
потужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф 3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

 П р и м і т к а :  в и к о н у в а т и  т і л ь к и 
після на лашт ув ання номіна льного 
(максимального) тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%), 
обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову 
потужність за допомогою пластмасового 

хрестоподібного гвинта (2),  який 
знаходиться на газовому клапані, 
утримуючи заблокованою латунну гайку 
(3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаючи 
котел.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла на опалення.

 Примітка:  виконувати тільки після 
налаштування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S0), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення 
у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі  нео бхіднос ті) 
максимальної теплової потужності котла 
на опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S1), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Ти с к ,  н а  я к и й  н а л а ш т о в у є т ь с я 
максимальна потужність котла в режимі 
опалення, має бути взятий з таблиці 
(параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ.

На етапі розпалення електронна плата 
виконує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «S4».

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел 
на інший тип газу живлення (відносно до 
вказаного на заводській табличці), слід 
замовити комплект для переналагодження, 
завдяки якому ця операція виконується 
миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип 
газу має виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

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

параметр типу газу (S2), потім вибрати 
(Ng) у разі подачі газу метану або (Lg) у разі 
подачі зрідженого нафтового газу GPL;

- відрегулювати номіна льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла на опалення;

- в і д р е г у л ю в а т и  ( з а  н е о б х і д н о с т і ) 
максимальну потужність опалення;

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

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

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

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

згоряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже 

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

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

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

Примітка: всі дії з регулювання котла 
мають виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas). 
Налаштування пальника має відбуватися за 
допомогою диференційного манометру типу 
«U» або цифрового манометру, підключеного 
до штуцеру виміру тиску, який знаходиться 
понад закритою камерою (поз. 9 Мал. 1-30) та 
до штуцеру відбору тиску на виході газового 
клапану (поз. 4 Мал. 3-3), дотримуючись 
значень тиску, наведених у таблиці (параграф 
3.18) для того типу газу, на який налагоджено 
котел.

3.8 НАЯВНІ РЕГУЛЮВАННЯ.
Примітка: щоб виконати регулювання на 
газовому клапані, слід зняти пластмасовий 
ковпачок (6), потім, по завершенні операції, 
повернути його на місце.

• Операції ,  які  слід  виконати перед 
регулюванням.

 - Задати параметр S0 на 0 %.
 - Задати параметр S1 на 99 %.
• Увімкнути функцію сажотрусу.
 - Увійти в режим «сажотрусу системи ГВП», 

відкривши кран з гарячою водою.
• Регулювання номінальної (максимальної) 

теплової потужності котла.
 - Задати максимальну потужність (99%), 

обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати латунною гайкою (3 
Мал. 3-3) номінальну (максимальну) 
потужність котла, зважаючи на значення 
максимального тиску, наведені у таблиці 
(параграф 3.18) залежно від типу газу; 
при обертанні за годинниковою стрілкою 
тепловий потенціал збільшиться, проти 
годинникової стрілки - зменшиться.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла.

 П р и м і т к а :  в и к о н у в а т и  т і л ь к и 
після на лашт ув ання номіна льного 
(максимального) тиску.

 - Задати мінімальну потужність (0%), 
обертаючи регулято «регулювання 
опалення» (1).

 - Відрегулювати мінімальну теплову 
потужність за допомогою пластмасового 

хрестоподібного гвинта (2),  який 
знаходиться на газовому клапані, 
утримуючи заблокованою латунну гайку 
(3);

• Вийти з режиму «сажотрусу», не вимикаючи 
котел.

• Регулювання мініма льної  теплової 
потужності котла на опалення.

 Примітка:  виконувати тільки після 
налаштування мінімального тиску в котлі.

 - Регулювання мінімальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S0), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Тиск, відносного якого налаштовується 
мінімальна потужність котла в режимі 
опалення, не має бути меншим за значення 
у таблиці (параграф 3.18).

• Регулювання (в разі  нео бхіднос ті) 
максимальної теплової потужності котла 
на опалення.

 - Регулювання максимальної теплової 
потужності на опалення відбувається 
шляхом зміни параметру (S1), при 
збільшенні значення – тиск підвищується, 
при зменшенні - знижується.

 - Ти с к ,  н а  я к и й  н а л а ш т о в у є т ь с я 
максимальна потужність котла в режимі 
опалення, має бути взятий з таблиці 
(параграф 3.18).

3.9 ФУНКЦІЯ ПОВІЛЬНОГО 
АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ.

На етапі розпалення електронна плата 
виконує безперервну подачу газу під тиском, 
пропорційним заданому параметру «S4».

3.6 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

Якщо необхідно переналагодити котел 
на інший тип газу живлення (відносно до 
вказаного на заводській табличці), слід 
замовити комплект для переналагодження, 
завдяки якому ця операція виконується 
миттєво.
Операція з переналагодження на інший тип 
газу має виконуватися фахівцем (наприклад, 
з Технічного Сервісного Центру Iммergas).
Щоб перейти на інший тип газу, необхідно:
- вiдключити напругу вiд агрегата;
- замінити форсунки головного пальника, 

вставляючи між газовим колектором та 
форсунками відповідні кільцеві прокладки 
з комплекту;

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

параметр типу газу (S2), потім вибрати 
(Ng) у разі подачі газу метану або (Lg) у разі 
подачі зрідженого нафтового газу GPL;

- відрегулювати номіна льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла;

- відрегулювати мініма льну теплову 
потужність котла на опалення;

- в і д р е г у л ю в а т и  ( з а  н е о б х і д н о с т і ) 
максимальну потужність опалення;

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

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

Такі налаштування мають виконуватися 
відповідно до використовуваного типу газу, 
згідно вказівок з таблиці (параграф 3.18).

3.7 НЕОБХІДНІ ПЕРЕВІРКИ ПІСЛЯ 
ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ КОТЛА НА 
ІНШИЙ ТИП ГАЗУ.

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

згоряння;
- полум’я горілки не має бути не дуже 

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

Умовні позначення:
 1 - Котушка
 2 - Регулювальний гвинт 

мiнiмальної потужності
 3 - Регулювальна гайка 

максимальної 
потужності

 4 - Штуцер для відбору 
тиску на виході газового 
клапану

 5 - Штуцер для відбору 
тиску на вході газового 
клапану

 6 - Захисний ковпачок

ГАЗОВИЙ клапан SIT 845 ГАЗОВИЙ клапан VK 4105 M
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Gaz valfı SIT 845

Açıklamalar:
 1 - Bobin
 2 - Asgari güç ayar cıvatası
 3 - Azami güç ayar cıvatası
 4 - Gaz valf çıkış basınç tutuşu
 5 - Gaz valf giriş basınç tutuşu
 6 - Muhafaza tapası

Gaz valfı VK 4105 M

- kalibrasyon için kullanılan basınç testerleri-
nin tamamen kapalı olmasını ve devreye gaz 
sızdırmamasını.

Not: kombi cihazlarının tüm ayar işlemleri 
uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır 
(örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi). 
Brülör dara ayarı haznenin üzerinde bulunan 
basınç alma noktalarına bağlı “U” diferansiyel 
ya da dijital bir manometre ile 9 Şek. 1-30 ve 
gaz valf çıkışı basınç alma (böl. 4 Şek. 3-3), 
kombinin hazırlanmış olduğu gaz türü için 3.18 
tabloya taşınmış basınç değerini gözönüne alarak 
yapılmalıdır.

3.8 GEREKLI AYARLAR.
Not: gaz valfi üzerinde ayar yapabilmek için 
plastik tapayı (6) çıkartmak gerekir, ayar 
işlemlerinin hitamında tapayı tekrar yerine 
takınız.

• Kalibrasyon hazırlık operasyonları.
 - S0 parametresini % 0’a ayarlayın.
 - S1 parametresini % 99’a ayarlayın.
• Baca temizleme işlevini etkin kılın.
 - “Kullanım suyu baca temizleme” moduna bir 

sıcak kullanım musluğunu açarak girin.
• Kombi cihazının nominal termik güç ayarı.
 - Azami kuvveti (99%) “ısıtma ayarlama” 

selektörünü (1) çevirerek ayarlayın.
 - Kombinin nominal güç ayarını tabelalara 

taşınmış azami basınç değerlerine dikkat 
göstererek pirinç somun (3 Şek. 3-3) üze-
rinden (Parag. 3.18) gaz türüne göre yapın; 
saat yönünde çevrildiğinde termik güç artar, 
saatin aksi yönünde azalır.

• Kombi cihazının nominal termik güç ayarı.
 Not: yalnızca nominal basınç kalibrasyonunu 

yaptıktan sonra işleme devam ediniz.
 - Azami kuvveti (0%) daima “ısıtma ayarlama” 

selektörünü (1) çevirerek ayarlayın.
 - Kullanma suyu aşamasında asgari termik güç 

ayarı pirinç somun sabit tutularak (3) ve gaz 
valfının üzerinde yer alan artı tornavida başlı 
plastik vidaya (2) müdahale edilerek yapılır;

• Baca temizleme” modundan çıkın ve kombiyi 
işler halde tutun.

• Kombi cihazının kalorifer fazında asgari termik 
güç ayarı.

 Not: yalnızca kullanım suyu asgari basınç 
kalibrasyonunu yaptıktan sonra işleme devam 
ediniz.

 - Kalorifer aşamasında asgari termik güç 
ayarının yapılması parametrenin (S0) 
değiştirilmesi suretiyle yapılır, değer yüksel-
tilince basınç artar, düşürülünce ise basınç 
azalır.

 - Kombinin kalorifer aşamasında asgari güç 
basınç ayarı tabloda belirtilmiş değerlerden 
aşağı seviyede olmamalıdır (Parag. 3.18).

• Isıtma aşamasında kombinin asgari termik güç 
ayarının yapılması (gerekli durumda).

 - Kalorifer aşamasında asgari termik güç 
ayarının yapılması parametrenin (S1) 
değiştirilmesi suretiyle yapılır, değer yüksel-
tilince basınç artar, düşürülünce ise basınç 
azalır.

 - Isıtma aşamasında kombinin asgari güç 
basınç ayarı tabloda belirtilmiş değerler 
bazında yapılmış olmalıdır (Parag. 3.18).

3.6 GAZ TÜRÜNÜN DEĞIŞIMI 
HALINDE KOMBIDE DÖNÜŞÜM 
YAPILMASI.

Kombi cihazının etiketinde belirtilen gaz 
türünden farklı bir gaz türüyle çalışabilmesi 
için dönüşüm yapılması durumunda bu işlemin 
süratle yapılabilmesine olanak sağlayan setin 
talep edilmesi gerekmektedir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri için 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisine).
Belli bir tür gazdan diğer tür gaza geçiş için 
aşağıda belirtilen şartlar gerekmektedir:
- cihazın elektrik gerilimini kesiniz;
- ana brülör’ün memelerini değiştiriniz ve bu 

işlemi yaparken gaz kollektörü ile memeler 
arasına setle birlikte sunulan tutuş pullarını 
yerleştirmeyi ihmal etmeyiniz;

- cihazın elektrik gerilimini tekrar veriniz;
- kombinin tuş takımı vasıtasıyla gaz türü pa-

rametresini (S2) seçiniz ve daha sonra Metan 
alimentasyonu yapılması halinde (Ng) veya 
LPG olması halinde de (Lg) seçiniz;

- kombinin nominal termik gücünü ayarlayınız;
- kombinin ısıtma aşamasında asgari termik 

gücünü ayarlayınız;
- kombinin kalorifer aşamasında asgari termik 

gücünü ayarlayınız;
- azami ısıtma gücünü ayarlayınız (gerekiyorsa);
- gaz aktarım ayar düzeneklerini mühürleyiniz 

(ayarlarda değişiklik yapılması halinde);
- dönüşüm işlemlerini tamamladıktan sonra, set-

le birlikte sunulan etiketi cihazın veri etiketinin 
yakınına yerleştiriniz. Bu yeni konulan etiket 
üzerinde daha önce kullanılan eski gaz türünün 
sabir 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. 3.18).

3.7 GAZ DÖNÜŞÜMÜ SONRASINDA 
YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER.

Dönüştürme işlemleri yapılırken, kullanılan 
gaz tipine uygun önceden tesbit edilmiş hortum 
ağızları ölçülerine sadık kalındığından ve dara 
ayarlarının sabit basınçta yapıldığından emin 
olunduktan sonra, kontrol edilmesi gerekenler:
- yanma haznesine alev erişiminin olmaması;
- brülör alevinin ne aşırı yüksek ne de aşırı 

alçak olmamasını ve sabit olmasını (brülörden 
ayrılmamalıdır);
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Válvula GAS SIT 845 Válvula GAS VK 4105 M

- Los comprobadores de presión utilizados para 
la calibración estén bien cerrados y no haya 
pérdidas de gas en el circuito.

Nota: Todas las operaciones relativas a las regula-
ciones de las calderas las debe realizar un técnico 
habilitado (por ejemplo el Servicio de asistencia 
técnica Immergas). 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. 1-30) 
y a la toma de presión de salida de la válvula 
de gas (det. 4 Fig. 3-3), respetando el valor de 
presión indicado en la tabla (Apdo. 3.18) para el 
tipo de gas para el que la caldera está preparada.

3.8 REGULACIONES POSIBLES.
Nota: Para realizar las regulaciones en la válvula 
del gas es necesario quitar la caperuza de plásti-
co (6) y al finalizar las regulaciones volverla a 
montar.

• Operaciones preliminares de calibración.
 - Configure el parámetro S0 en 0 %.
 - Configure el parámetro S1 en 99 %.
• Active la función deshollinador.
 - Entre en modo “deshollinador sanitario” 

abriendo el grifo del agua caliente sanitaria.
• Regulación de la potencia térmica nominal de 

la caldera.
 - Configure la potencia al máximo (99%) gi-

rando el selector “regulación de calefacción” 
(1).

 - Regule con la tuerca de latón (3 Fig. 3-3) la 
potencia nominal de la caldera, respetando 
los valores de presión máxima de las tablas 
(Apdo. 3.18) según el tipo de gas; girándola en 
sentido horario, la potencia térmica aumenta, 
en sentido antihorario se reduce.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera.

 Nota: realícela sólo después de haber calibrado 
la presión nominal.

 - Configure la potencia al mínimo (0%) uti-
lizando siempre el selector “regulación de 
calefacción” (1).

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
se lleva a cabo mediante el tornillo de plástico 
de estrella (2) situado en la válvula de gas y 
manteniendo bloqueada la tuerca de latón 
(3);

• Salga del modo “Deshollinador” y mantenga la 
caldera en funcionamiento.

• Regulación de la potencia térmica mínima de 
la caldera en fase de calefacción.

 Nota: lleve a cabo sólo después de calibrar la 
presión mínima de la caldera.

 - La regulación de la potencia térmica mínima 
en fase de calefacción se obtiene modificando 
el parámetro (S0), aumentando el valor la 
presión aumenta, y reduciéndolo la presión 
disminuye.

 - La presión a la que se debe regular la poten-
cia térmica mínima de la caldera en fase de 
calefacción no debe ser inferior a la indicada 
en las tablas (Apdo. 3.18).

• Regulación (si es necesario) de la potencia 
térmica máxima de la caldera en fase de cale-
facción.

 - La regulación de la potencia térmica máxima 
en fase de calefacción se obtiene modificando 
el parámetro (S1), aumentando el valor la 
presión aumenta, y reduciéndolo la presión 
disminuye.

 - La presión a la que se debe regular la poten-
cia térmica máxima de la caldera en fase de 
calefacción debe ser efectuada consultando 
lo expresado en las tablas (Apdo. 3.18).

3.9 FUNCIÓN DE ENCENDIDO 
AUTOMÁTICO LENTO.

La tarjeta electrónica en fase de encendido lleva 
a cabo una emisión de gas constante con presión 
proporcional al parámetro “S4” programado.

3.6 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 un técnico autorizado 
(por ejemplo el Servicio de Asistencia Técnica 
Immergas).
Para cambiar de gas es necesario:
- Quitar la corriente eléctrica.
- Sustituir los inyectores del quemador principal 

colocando las arandelas de estanqueidad sumi-
nistradas con el kit entre el colector de gas y los 
inyectores.

- Volver a suministrar corriente eléctrica.
- Seleccionar utilizando el teclado de la caldera, 

el parámetro tipo de gas (S2) y después selec-
cionar (Ng) en caso de alimentación de Metano 
o (Lg) en caso de alimentación de GLP.

- Regular la potencia térmica nominal de la 
caldera.

- Regular la potencia térmica mínima de la 
caldera.

- Regular la potencia térmica mínima de la 
caldera en modo calefacción.

- Regular (si es necesario) la potencia máxima 
de calefacción.

- Precintar los dispositivos de regulación del 
caudal de gas (si se cambian las regulaciones).

- Una vez realizada la transformación, colocar 
el adhesivo incluido en el kit conversión cerca 
de la placa de datos. En ésta borre los datos re-
lativos al anterior tipo de gas con un rotulador 
indeleble.

Para efectuar estas regulaciones se debe tener 
en cuenta el tipo de gas en uso, siguiendo las 
indicaciones de las tablas (apdo. 3.18).

3.7 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).

Leyenda:
 1 - Bobina
 2 - Tornillo de regulación 

potencia mínima
 3 - Tuerca de regulación 

potencia máxima
 4 - Toma de presión de salida 

de la válvula del gas
 5 - Toma de presión de entra-

da de la válvula del gas
 6 - Caperuza de protección УС
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Газовый клапан SIT 845

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Гайка, регулирующая 

минимальную мощность
 3 - Гайка, регулирующая 

максимальную мощность
 4 - Точка замера давления на 

выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на 

входе газового клапана
 6 - Защитный колпачок

Газовый клапан VK 4105 M

3.7 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 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере 

сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и 

стабильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для 

тарирования,  полнос тью закрыты и 
отсутствует утечка газа в системе.

Примечание: все операции по настройке 
б ойлера должны быть произведены 
квалифицированным персоналом (например, 
Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование горелки 
должно быть произведено цифровым 
или «U» -образным дифференциальным 
манометром, который подключён к отводам 
газового давления, над герметичной камерой 
(парт. 9 Илл. 1-30) и на отводе давления, на 
выходе газового клапана (дет. 4 Илл. 3-3), 
придерживаться давления, приведённого в 
таблице (Параг. 3.18) для того вида газа, для 
которого предрасположен бойлер.

3.8 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
Примечание: для проведения настройки 
газового клапана, снять пластиковую заглушку 
(6), по окончании настройки установить 
заглушку на место.

• Предварительные операции тарирования.
 - Установить параметр S0 на 0 %.
 - Установить параметр S1 на 99 %.
• Подключить функцию трубочиста.
 - Перейти в режим «трубочиста ГВС», для 

этого открыть кран ГВС.
• Настройка номинальной термической 

мощности бойлера.
 - Установить максимальную мощность 

(99%), поворачивая регулятор «настройка 
температуры отопления» (1).

 - Настроить при помощи латунной гайки (3 
Илл. 3-3) номинальную мощность бойлера, 
придерживаться значений максимального 
давления, указанных в таблице (Параг. 3.18) 
в зависимости от вида газа, поворачивая 
по часовой стрелке, тепловая мощность 
увеличивается, против часовой стрелки, 
уменьшается.

• Настройка минимальной термической 
мощности бойлера.

 Примечание: приступать только после 
тарирования номинального давления.

 - Установить минимальную мощность (0%), 
также с помощью регулятора «настройка 
температуры отопления» (1).

 - Отрегулировать минимальную тепловую 
мощность с помощью пластмассового 
винта с крестообразным шлицем (2) 
который находится на газовом клапане, 
лат унная гайка должна оставаться 
блокированной (3);

• Выйти из режима «Трубочист» и оставить 
бойлер в работе.

• Регулирование минимальной термической 
мощности бойлера на этапе отопления.

 Примечание: приступать только после 
тарирования минимального давления 
бойлера.

 - Настройка минимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параме тра (S0) , 
при увеличении значения давление 
увеличивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
минимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, не должна 
быть ниже значения, указанного в таблице 
(Параг. 3.18).

• Регулирование (при необходимости) 
максимальной термической мощность 
бойлера на этапе отопления.

 - Настройка максимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параме тра (S1) , 
при увеличении значения давление 
увеличивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
максимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, должна быть 
выполнена в соответствии с указаниями в 
таблице (Параг. 3.18).

3.9 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ.

Электронная плата на этапе включения 
постоянно выделяет газ при давлении, 
п р оп о рц и он а л ь н о м  у с т а н ов л е н н о м у 
параметру «S4».

3.6 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект, со всем 
необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой 
тип г а з а  должна быть пр оизв едена 
квалифицированным персоналом (например, 
Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, 

н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  м е ж д у 
подключением газа и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы, входящие в 
комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта 

бойлера, параметр вида газа (S2) и затем 
выбрать (Ng) если на бойлер поступает 
Метан или (Lg) если на бойлер поступает 
СНГ;

- отрегулировать номинальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления;

- запечатать устройство регулирования 
г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

- по сле  тог о  ка к  бы ла  пр оизв едена 
модификация, установить самоклеющуюся 
этикетку, входящую в комплект рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмывающегося фломастера на 
табличке необходимо удалить технические 
данные предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типу газа, следя указаниям 
таблиц (Параг. 3.18).
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Газовый клапан SIT 845

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Гайка, регулирующая 

минимальную мощность
 3 - Гайка, регулирующая 

максимальную мощность
 4 - Точка замера давления на 

выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на 

входе газового клапана
 6 - Защитный колпачок

Газовый клапан VK 4105 M

3.7 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 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере 

сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и 

стабильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для 

тарирования,  полнос тью закрыты и 
отсутствует утечка газа в системе.

Примечание: все операции по настройке 
б ойлера должны быть произведены 
квалифицированным персоналом (например, 
Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование горелки 
должно быть произведено цифровым 
или «U» -образным дифференциальным 
манометром, который подключён к отводам 
газового давления, над герметичной камерой 
(парт. 9 Илл. 1-30) и на отводе давления, на 
выходе газового клапана (дет. 4 Илл. 3-3), 
придерживаться давления, приведённого в 
таблице (Параг. 3.18) для того вида газа, для 
которого предрасположен бойлер.

3.8 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
Примечание: для проведения настройки 
газового клапана, снять пластиковую заглушку 
(6), по окончании настройки установить 
заглушку на место.

• Предварительные операции тарирования.
 - Установить параметр S0 на 0 %.
 - Установить параметр S1 на 99 %.
• Подключить функцию трубочиста.
 - Перейти в режим «трубочиста ГВС», для 

этого открыть кран ГВС.
• Настройка номинальной термической 

мощности бойлера.
 - Установить максимальную мощность 

(99%), поворачивая регулятор «настройка 
температуры отопления» (1).

 - Настроить при помощи латунной гайки (3 
Илл. 3-3) номинальную мощность бойлера, 
придерживаться значений максимального 
давления, указанных в таблице (Параг. 3.18) 
в зависимости от вида газа, поворачивая 
по часовой стрелке, тепловая мощность 
увеличивается, против часовой стрелки, 
уменьшается.

• Настройка минимальной термической 
мощности бойлера.

 Примечание: приступать только после 
тарирования номинального давления.

 - Установить минимальную мощность (0%), 
также с помощью регулятора «настройка 
температуры отопления» (1).

 - Отрегулировать минимальную тепловую 
мощность с помощью пластмассового 
винта с крестообразным шлицем (2) 
который находится на газовом клапане, 
лат унная гайка должна оставаться 
блокированной (3);

• Выйти из режима «Трубочист» и оставить 
бойлер в работе.

• Регулирование минимальной термической 
мощности бойлера на этапе отопления.

 Примечание: приступать только после 
тарирования минимального давления 
бойлера.

 - Настройка минимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параме тра (S0) , 
при увеличении значения давление 
увеличивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
минимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, не должна 
быть ниже значения, указанного в таблице 
(Параг. 3.18).

• Регулирование (при необходимости) 
максимальной термической мощность 
бойлера на этапе отопления.

 - Настройка максимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параме тра (S1) , 
при увеличении значения давление 
увеличивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
максимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, должна быть 
выполнена в соответствии с указаниями в 
таблице (Параг. 3.18).

3.9 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ.

Электронная плата на этапе включения 
постоянно выделяет газ при давлении, 
п р оп о рц и он а л ь н о м  у с т а н ов л е н н о м у 
параметру «S4».

3.6 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект, со всем 
необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой 
тип г а з а  должна быть пр оизв едена 
квалифицированным персоналом (например, 
Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, 

н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  м е ж д у 
подключением газа и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы, входящие в 
комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта 

бойлера, параметр вида газа (S2) и затем 
выбрать (Ng) если на бойлер поступает 
Метан или (Lg) если на бойлер поступает 
СНГ;

- отрегулировать номинальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления;

- запечатать устройство регулирования 
г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

- по сле  тог о  ка к  бы ла  пр оизв едена 
модификация, установить самоклеющуюся 
этикетку, входящую в комплект рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмывающегося фломастера на 
табличке необходимо удалить технические 
данные предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типу газа, следя указаниям 
таблиц (Параг. 3.18).
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Газовый клапан SIT 845

Условные обозначения:
 1 - Катушка
 2 - Гайка, регулирующая 

минимальную мощность
 3 - Гайка, регулирующая 

максимальную мощность
 4 - Точка замера давления на 

выходе газового клапана
 5 - Точка замера давления на 

входе газового клапана
 6 - Защитный колпачок

Газовый клапан VK 4105 M

3.7 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 
произведено тарирование на установленном 
давлении, необходимо проверить, что:
- отсутствуют порывы пламени в камере 

сгорания;
- пламя в горелке не слишком низкое и 

стабильное (не отходит от горелки);
- пробники давления, используемые для 

тарирования,  полнос тью закрыты и 
отсутствует утечка газа в системе.

Примечание: все операции по настройке 
б ойлера должны быть произведены 
квалифицированным персоналом (например, 
Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas). Тарирование горелки 
должно быть произведено цифровым 
или «U» -образным дифференциальным 
манометром, который подключён к отводам 
газового давления, над герметичной камерой 
(парт. 9 Илл. 1-30) и на отводе давления, на 
выходе газового клапана (дет. 4 Илл. 3-3), 
придерживаться давления, приведённого в 
таблице (Параг. 3.18) для того вида газа, для 
которого предрасположен бойлер.

3.8 НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ.
Примечание: для проведения настройки 
газового клапана, снять пластиковую заглушку 
(6), по окончании настройки установить 
заглушку на место.

• Предварительные операции тарирования.
 - Установить параметр S0 на 0 %.
 - Установить параметр S1 на 99 %.
• Подключить функцию трубочиста.
 - Перейти в режим «трубочиста ГВС», для 

этого открыть кран ГВС.
• Настройка номинальной термической 

мощности бойлера.
 - Установить максимальную мощность 

(99%), поворачивая регулятор «настройка 
температуры отопления» (1).

 - Настроить при помощи латунной гайки (3 
Илл. 3-3) номинальную мощность бойлера, 
придерживаться значений максимального 
давления, указанных в таблице (Параг. 3.18) 
в зависимости от вида газа, поворачивая 
по часовой стрелке, тепловая мощность 
увеличивается, против часовой стрелки, 
уменьшается.

• Настройка минимальной термической 
мощности бойлера.

 Примечание: приступать только после 
тарирования номинального давления.

 - Установить минимальную мощность (0%), 
также с помощью регулятора «настройка 
температуры отопления» (1).

 - Отрегулировать минимальную тепловую 
мощность с помощью пластмассового 
винта с крестообразным шлицем (2) 
который находится на газовом клапане, 
лат унная гайка должна оставаться 
блокированной (3);

• Выйти из режима «Трубочист» и оставить 
бойлер в работе.

• Регулирование минимальной термической 
мощности бойлера на этапе отопления.

 Примечание: приступать только после 
тарирования минимального давления 
бойлера.

 - Настройка минимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параме тра (S0) , 
при увеличении значения давление 
увеличивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
минимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, не должна 
быть ниже значения, указанного в таблице 
(Параг. 3.18).

• Регулирование (при необходимости) 
максимальной термической мощность 
бойлера на этапе отопления.

 - Настройка максимальной термической 
мощности на этапе отопления, получается 
при модификации параме тра (S1) , 
при увеличении значения давление 
увеличивается, при уменьшении, давление 
понижается.

 - Давление, на котором регулируется 
максимальная термическая мощность 
бойлера на этапе отопления, должна быть 
выполнена в соответствии с указаниями в 
таблице (Параг. 3.18).

3.9 ФУНКЦИЯ МЕДЛЕННОГО 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ.

Электронная плата на этапе включения 
постоянно выделяет газ при давлении, 
п р оп о рц и он а л ь н о м  у с т а н ов л е н н о м у 
параметру «S4».

3.6 ПЕРЕВОД БОЙЛЕРА С ОДНОГО 
ВИДА ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА 
ДРУГОЙ.

В том случае, если необходимо перенастроить 
аппарат, на газ отличный оттого, что указан на 
заводской паспортной табличке, необходимо 
запросить специальный комплект, со всем 
необходимым для проведения данной 
модификации, которая может быть быстро 
произведена.
Операция по перенастройке на другой 
тип г а з а  должна быть пр оизв едена 
квалифицированным персоналом (например, 
Авторизированной Сервисной Службой 
компании Immergas).
Для перевода с одного топливного газа на 
другой необходимо:
- отключить напряжения от агрегата;
- заменить сопла основной горелки, 

н е о б х о д и м о  у с т а н о в и т ь  м е ж д у 
подключением газа и соплами, специальные 
уплотнительные шайбы, входящие в 
комплект;

- подключить напряжение к агрегату;
- выбрать при помощи кнопочного пульта 

бойлера, параметр вида газа (S2) и затем 
выбрать (Ng) если на бойлер поступает 
Метан или (Lg) если на бойлер поступает 
СНГ;

- отрегулировать номинальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность бойлера;

- отрегулировать минимальную тепловую 
мощность на этапе отопления;

- отрегулировать (при необходимости) 
максимальную мощность отопления;

- запечатать устройство регулирования 
г а з ов ог о  р ас хода  (при изменении 
настройки);

- по сле  тог о  ка к  бы ла  пр оизв едена 
модификация, установить самоклеющуюся 
этикетку, входящую в комплект рядом 
с заводской паспортной табличкой. С 
помощью несмывающегося фломастера на 
табличке необходимо удалить технические 
данные предыдущего типа газа.

Данные настройки должны относиться к 
используемому типу газа, следя указаниям 
таблиц (Параг. 3.18).
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מזהה 
משתנה
)מס' 17(

תיאורמשתנה
טווח

)מס' 21 איור 
)2-1

ברירת מחדל

P0 תרמוסטט מים
חמים ביתיים

מפעיל את מצב כיבוי הדוד במצב חימום מים ביתיים.

0  קבוע: טמפרטורת הכיבוי קבועה לערך המקסימלי ללא קשר לערך שהוגדר בלוח הבקרה.
1  קשור: הדוד נכבה בהתאם לטמפרטורה שהוגדרה.

1 - 01

P1 השהיית חימום
סולארי

הדוד מכוון להידלק מיד כשמתחילים לחמם את המים הביתיים. אם מחברים לו מיכל אחסון עם 
לוח סולארי מעל הדוד, ניתן לקזז את המרחק שבין מיכל האחסון לבין הדוד על מנת לאפשר 
למים להגיע לדוד. כוון את משך הזמן הדרוש כדי לוודא שהמים מספיק חמים )ראה את הסעיף 

לגבי חיבור לוחות סולאריים(

0-300 שניות

P2פעולת המשאבה

המשאבה יכולה לפעול בשתי דרכים: 
0  לסירוגין: במצב "חורף" המשאבה נשלטת על ידי תרמוסטט טמפרטורת החדר או השלט 

הרחוק
1  רציף: במצב "חורף" המשאבה תמיד דולקת ופועלת ברציפות

1 - 00

P3 1 ממסר
)אופציונלי(

הדוד מוגדר לפעול עם מעגל הממסר )אופציונלי(. ניתן להגדיר אותו.
0 = כבוי

1 = אזור בקרה ראשי
2 = התראה כללית

3 = מצב חימום הסביבה פועל
4 = אספקה משסתום גז חיצוני

Aquaceleris 5 = בקרת

0-55

P4 2 ממסר
)אופציונלי(

הדוד מוגדר לפעול עם מעגל הממסר )אופציונלי(. ניתן להגדיר אותו.
0 = כבוי

1 = התראה כללית
2 = מצב חימום הסביבה פועל

3 = אספקה משסתום גז חיצוני
4 = אזור בקרה משני )מה-TA במעגל הממסר(

= 5

0-50

P5 3 ממסר
)אופציונלי(

הדוד מוגדר לפעול עם מעגל הממסר )אופציונלי(. ניתן להגדיר אותו.
0 = כבוי

1 = הפעלה מרחוק של החימום
2 = התראה כללית

3 = מצב חימום הסביבה פועל
4 = אספקה משסתום גז חיצוני

5 = בקרת Aquaceleris )לשימוש עם הדוד הזה רק אם מותקן מעגל ממסר שלישי(

0-50

מזהה 
משתנה
)מס' 17(

תיאורמשתנה
טווח

)מס' 21 איור 
)2-1

ברירת מחדל

t0 שעון עצר להדלקת
0-60018 שניותלדוד יש שעון עצר אלקטרוני שמונע מהמבער להידלק מוקדם מדי במצב חימום מרכזיחימום מרכז

t1 שעון עצר להכנת
6-84084 שניותבזמן ההדלקה הדוד מבצע הדלקת הכנה כדי להגיע לעוצמה המקסימלית שהוגדרהחימום מרכז

t2
השהיית הדלקת 
חימום סביבה 

CR-ו TA-מ

הדוד מוגדר להידלק מיד כשמדליקים את החימום. במערכות מסוימות )למשל מערכות אזוריות 
0-6000 שניותעם שסתומים תרמוסטטים ממונעים( צריך לפעמים להשהות את ההדלקה

t3תאורת תצוגה

כיוון מצב תאורת התצוגה.
0  אוטומטי: התצוגה מוארת בזמן השימוש ומתחילה להיכבות אחרי 15 שניות של חוסר 

פעילות. במקרה של תקלה, התצוגה מהבהבת.
1  כבוי: התצוגה תמיד מוארת בעוצמה נמוכה.
2  פועל: התצוגה תמיד דולקת בעוצמה גבוהה.

0-20

t4תצוגה

כיוון מה מחוונים 17 ו-21 מציגים )איור 2-1(.
0 מחוון 17 מציג את טמפרטורת חימום המים הביתיים שכוונה;

  במצב חורף, מחוון 21 מציג את טמפרטורת החימום המרכזי שכוונה. במצב קיץ, המחוון 
כבוי. 

1  כשהדוד פועל לחימום, מחוון 17 כבוי. כשהדוד לא פועל לחימום, המכוון מציג את 
טמפרטורת חימום המים הביתיים שכוונה.

  כשהדוד פועל לחימום, מחוון 21 מציג את טמפרטורת החימום של הדוד. כשהדוד 
לא פועל לחימום, במצב קיץ, המחוון כבוי. במצב חורף, המחוון מציג את טמפרטורת 

החימום המרכזי שכוונה.

0-11
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מקרא:
-  סליל  1  

-  אום כוונון עוצמת   2  
מינימום

-  אום כוונון עוצמת   3  
מקסימום

-  נקודת לחץ יציאה   4  
של שסתום גז

-  נקודת לחץ כניסה   5  
של שסתום גז

-  מכסה הגנה  6  

SIT 845 שסתום גז VK 4105 M שסתום גז

3.6  המרת הדוד לסוגי גז אחרים
אם צריך להמיר את הדוד לסוג גז שונה מזה המצוין 
ההמרה  ערכת  את  להזמין  יש  הנתונים,  בלוחית 

המתאימה, להמרה מהירה וקלה.
)למשל  הדוד  את  להמיר  רשאי  מוסמך  טכנאי  רק 

.)Immergas טכנאי שירות של
כדי להמיר לסוג אחר של גז, יש לבצע את הפעולות 

הבאות:
-  נתק את המכשיר מהחשמל;

-  החלף את מזרקי המבער הראשי, תוך הקפדה 
על הכנסת טבעות האיטום המיוחדות שכלולות 

בערכה, בין סעפת הגז למזרקים;
-  חבר את המכשיר לחשמל;

-  לחץ על הלחצן של הדוד כדי לבחור את ערך 
סוג הגז )S2( ובחר )Ng( לאספקת מתאן או 

)Lg( לאספקת גפ”מ;
-  כוון את עוצמת החום הנומינלית של הדוד;

-  כוון את עוצמת החימום המינימלית של הדוד;
-  כוון את עוצמת החום המינימלית של הדוד במצב 

חימום;
-  לסיום, כוון את עוצמת החימום המקסימלית;

-  אטום את התקני הוויסות של ספיקת הגז )אם 
ההגדרות שונו(;

-  בסיום ההמרה, הדבק את המדבקה שבערכת 
ההמרה ליד לוחית הנתונים. באמצעות עט סימון 
בלתי-מחיק, מחק את הנתונים הקשורים לסוג 

הגז הקודם.
יש לכוון את כל הערכים לפי סוג הגז שבו משתמשים, 

בהתאם לטבלה שבסעיף 3-18.

3.7  בדיקות לאחר ההמרה לסוג גז אחר
פיה  באמצעות  בוצע  שההמרה  שווידאת  אחרי 
לסוג הגז שבו משתמשים  בעלת הקוטר המתאים 
את  בדוק  הנכון,  ללחץ  בהתאם  כוונו  ושההגדרות 

הדברים הבאים:
-  אין להבה בתא הבערה

-  להבת המבער אינה גבוהה מדי או נמוכה מדי 
והיא יציבה )לא מתנתקת מהמבער(

לכיול  -  הטסטרים של הלחץ שבהם השתמשת 
סגורים היטב ואין דליפה ממערכת הגז

שים לב: רק טכנאי מוסמך רשאי לבצע את פעולות 
 .)Immergas הכיוון בדוד )למשל טכנאי שירות של
באמצעות  המבער  של  הכוונונים  כל  את  לבצע  יש 
מד לחץ דיגיטלי דיפרנציאלי מסוג “U” שמונח מעל 
התא האטום )חלק 9 באיור 1-30( ופתח לחץ שסתום 
הגז )חלק 4 באיור 3-3( תוך שמירה על ערך הלחץ 
שרשום בטבלה )סעיף 3.18( בהתאם לסוג הגז שבו 

משתמשים בדוד.

3.8  כוונונים אפשריים
כדי לכוונן את שסתום הגז, הסר את מכסה הפלסטיק 

)6(; לאחר הכוונון, חבר בחזרה את המכסה.

•  פעולות כיול מקדימות.
-  הגדר את המשתנה S0 לערך 0%  

-  הגדר את המשתנה S1 לערך 99%  
•  הפעלת פונקציית ניקוי ארובה.

-  עבור למצב ‘ניקוי ארובת חימום מים ביתיים’   
ופתח את ברז המים החמים הביתיים.
•  כוונון עוצמת החום הנומינלי של הדוד.

המקסימלית  לרמה  העוצמה  את  -  הגדר   
“בורר  הבורר  סיבוב  באמצעות   )99%(

טמפרטורת חימום מרכזי” )1(.
-  כוונן את העצמה הנומינלית של הדוד באום   
על  שמירה  תוך   ,)3.3 איור   3( המתכתי 
ערכי הלחץ המקסימלי שרשומים בטבלאות 
בסיבוב  הגז;  לסוג  בהתאם  )סעיף 3.18( 
החימום  פוטנציאל  השעון  כיוון  עם  האום 
יורד. בסיבוב האום נגד כיוון השעון פוטנציאל 

החימום עולה.
•  כוונון עוצמת החום המינימלית של הדוד.

  שים לב: המשך רק אחרי שכיילת את הלחץ 
המינימלי של הדוד.

המינימלית  לרמה  העוצמה  את  -  הגדר   
)0%( עדיין באמצעות סיבוב הבורר “בורר 

טמפרטורת חימום מרכזי” )1(.
באמצעות  המינימלי  החום  קלט  את  -  כוון   
הברגים הרוחביים )2( בשסתום הגז, כשאום 

המתכת חסום )3(.
•  צא ממצב ‘ניקוי ארובה’ ושמור על הדוד פועל.

•  כוונון עוצמת החום המינימלית של הדוד בזמן 
חימום.

  שים לב: המשך רק אחרי שכיילת את הלחץ 
המינימלי של הדוד.

-  כדי לכוון את עוצמת החום המינימלית בזמן   
חימום, שנה את המשתנה )S0(. בהעלאת 
הלחץ  הערך  ובהורדת  עולה  הלחץ  הערך 

יורד.
החום  תפוקת  את  מכוונים  שאליו  -  הלחץ   
המינימלית של הדוד צריך להיות גדול מהערך 

המינימלי שרשום בטבלאות )סעיף 3.18(.
•  כוונון )כל( תפוקת החום המקסימלית של הדוד 

בזמן חימום.
-  כדי לכוון את תפוקת החום המקסימלית בזמן   
חימום, שנה את המשתנה )S1(. בהעלאת 
הלחץ  הערך  ובהורדת  עולה  הלחץ  הערך 

יורד.

החום  תפוקת  את  מכוונים  שאליו  -  הלחץ   
מרכזי  חימום  בזמן  הדוד  של  המקסימלית 
שרשומים  לערכים  בהתאם  להיות  צריך 

בטבלאות )סעיף 3.18(.

3.9  פונקציית הדלקה אוטומטית איטית
אספקה  מספק  המודפס  המעגל  ההדלקה,  בזמן 

.”S4“ קבועה של גז בהתאם ללחץ שמכוון בערך
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NAPOMENA: sve operacije koje se odnose na 
prilagođavanje kotlova mora obaviti kvalifikovani 
tehničar (na primer Tehnički Servis preduzeća 
Immergas). Kalibrisanje gorionika se mora 
obaviti sa diferencijalnim manometrom u obliku 
slova "U" ili onim digitalnim koji je povezan za 
izlaz pritiska iznad zatvorene komore (komad 9 
Sl. 1-30) i na izlaz pritiska ventila za gas (komad 
4 Sl. 3-3), pridržavajući se vrednosti pritiska 
navedenoj u tabeli (Pogl. 3.18) za vrstu gasa za 
koju je kotao pripremljen.

3.8  EVENTUALNA PRILAGOĐAVANJA.
NAPOMENA: za obavljanje prilagođavanja na 
vantilu za gas morate skinuti plastičnu kapicu (6), 
na kraju prilagođavanja ponovo postavite kapicu.

• Pripremne radnje za kalibraciju.
 - Postavite parametar S0 na 0 %.
 - Postavite parametar S1 na 99 %.
• Aktivirajte opciju čišćenje odžaka
 - Uđite u režim “čišćenje odžaka za sanitarnu 

vodu” tako što ćete otvoriti slavinu tople 
sanitarne vode.

• Prilagođavanje nominalne toplotne snage kotla.
 - Postavite snagu na maksimum (99%) pomiću 

regulatora za “podešavanje grejanja” (1).
 -  Prilagodite na mesinganoj matici (3 Sl. 3-3) 

nominalnu snagu kotla, pridržavajte se 
vrednosti maksimalnog pritiska navedenih 
u tabelama (Pogl. 3.18) u zavisnosti od vrste 
gasa. Okretanjem matice u smeru kazaljki na 
satu povećavate toplotnu snagu, okretanjem 
u smeru suprotnom od kazaljki na satu, 
smanjujete snagu.

• Podešavanje minimalne toplotne snage kotla.
 NAPOMENA: nastavite samo ako ste već 

obavili kalibrisanje nominalnog pritiska.
 - Postavite snagu na minimum (0%) tako 

pomoću regulatora za “podešavanje grejanja” 
(1).

 - Podesite minimalnu toplotne snagu se 
pomoću plastičnog zvezdastog plastičnog 
šrafa (2) koji se nalazi na ventilu za gas i koji 
je blokiran mesinganom matica (3);

• Izađite iz opcije “Čišćenje odžaka” i ostavite 
kotao u radu.

• Prilagođavanje minimalne toplotne snage kotla 
u fazi grejanja.

 NAPOMENA: nastavite samo ako ste već 

obavili kalibrisanje minimalnog pritiska kotla.
 - Podešavanje minimalne toplotne snage u fazi 

grejanja se postiže izmenom parametra (S0); 
ako povećate vrednost pritisak se povećava, 
ako je smanjite pritisak se spušta.

 - Pritisak na koji se mora podesiti minimalna 
termička snaga kotla u fazi grejanja ne sme 
da bude niži od onog navedenog u tabeli 
(poglavlje 3.18).

• Podešavanje (eventualno) maksimalne toplotne 
snage kotla u fazi grejanja.

 - Podešavanje maksimalne toplotne snage u 
fazi grejanja se postiže izmenom parametra 
(S1); ako povećate vrednost pritisak se 
povećava, ako je smanjite pritisak se spušta.

 - Pritisak na koji se mora podesiti maksimalna 
termička snaga se mora odnositi na vrednosti 
navedene u tabeli (poglavlje 3.18).

3.9 OPCIJA SPOROG AUTOMATSKOG 
UKLJUČIVANJA.

Elektronska kartica u fazi paljenja vrši 
konstantno snabdevanje gasa sa pritiskom koji 
je proporcionalan podešenom "S4" parametru.

Objašnjenja:
 1 - Kolut
 2 - Šraf za prilagođavanje 

minimalne snage
 3 - Matica za prilagođavanje 

maksimalne snage
 4 - Izlaz pritiska gasnog ventila
 5 - Ulaz pritiska gasnog ventila
 6 - Zaštitna kapica

Ventil GAS SIT 845

3.6  ONVERZIJA KOTLA U SLUČAJU 
PROMENE GASA

Kada se aparat bude prilagođavao na drugu vrstu 
gasa u odnosu na onu na ploči sa podacima, 
morate zatražiti komplet sa svim potrebnim za 
transformaciju koja će se brzo obaviti.
Operacija prilagođavanja na vrstu gasa se mora 
poveriti osposobljenom tehničaru ( na primer 
Tehničkom Servisu preduzeča Immergas).
Za prelazak sa jedne vrste gasa na drugi morate:
-  iskopčati napajanje aparata;
-  zameniti mlaznice glavnog gorionika i to na 

način da postavite između kolektora gasa i 
mlaznica prikladne podizače za nepropusnost 
koje imate u kompletu;

-  uključiti napajanja aparata;
- izabrati na tastaturi kotla parametar vrste gasa 

(S2) pa onda izabrati (Ng) u slučaju napajanja 
Metanom ili (Lg) u slučaju napajanja tečnim 
gasom (LPG-om);

-  regulisati nominalnu toplotnu snagu kotla;
-  regulisati minimalnu toplotnu snagu kotla;
-  regulisati minimalnu toplotnu snagu kotla u 

fazi grejanja;
-  regulisati (eventualno) maksimalnu snagu 

grejanja;
-  obaviti zaptivanje uređaja 
-  nakon što obavite transformaciju, stavite 

nalepnicu koju imate u kompletu za konverziju 
u blizinu pločice za podacima. Na njoj morate 
da izbrišete markerom stare podatke gasa.

Ove regulacije se moraju odnositi na vrstu gasa 
koji se koristi na način da se slede indikacije iz 
tabele (Pogl. 3.18).

3.7  KONTROLE KOJE SE MORAJU 
OBAVITI POSLE KONVERZIJE 
GASA.

Nakon što ste se uverili da se transformacija 
obavila sa mlaznicama propisanog prečnika 
za vrstu gasa koji se koristi i da je kalibrisanje 
obavljeno na odgovarajućem pritisku, uverite 
se da:
-  da nema vraćanja plamena u komori za 

sagorevanje;
-  da plamen gorionika nije previsok ili prenizak 

i da je stabilan ( da se ne odvaja od gorionika);
-  su testirači pritiska koji se koriste za kalibrisanje 

dobro zatvoreni i da nema propuštanja gasa u 
krugu. 
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- კალიბრაციისას გამოყენებული წნევის 
ტესტერები სრულად დახურულია და 
სისტემაში გაზის გაჟონვა არ ხდება.

შენიშვნა:  რეგულირების პროცედურები 
უნდა შესრულდეს მხოლოდ კვალიფიციური 
ტ ე ქ ნ ი კ ო ს ი ს  მ ი ე რ  ( მ ა გ . ,  I m m e r g a s - ი ს 
გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
ცენტრის სპეციალისტების მიერ). სანთურის 
დ ა რ ე გ უ ლ ი რ ე ბ ა  უ ნ დ ა  შ ე ს რ უ ლ დ ე ს  U 
დიფერენციალით ან ციფრული ტიპის საზომით, 
რომელიც განთავსებულია შემჭიდროებული 
ნაკვეთურის ზემოთ (პარ. 9 ნახ. 1–30) და 
გაზის სარქველის წნევის გამოსასვლელი 
(პარ. 4 ნახ. 3–3) იმ წნევის დაცვით, რომელიც 
მოცემულია ცხრილში (პარ. 3.18), იმ ტიპის აირის 
შესაბამისად, რომელიც გამოიყენება.

3.8 შესაძლო დარეგულირებები.
შენიშვნა: აირის სარქვლის დასარეგულირებლად 
მ ო ხ ს ე ნ ი თ  პ ლ ა ს ტ მ ა ს ი ს  ხ უ ფ ი  ( 6 ) ; 
დარეგულირების შემდეგ ისევ მოარგეთ ხუფი.

• პირველადი კალიბრაციის სამუშაოები.
 - S0 პარამეტრს მიანიჭეთ 0 %.
 - S1 პარამეტრს მიანიჭეთ 99 %.
• გაააქტიურეთ საკვამურის მწმენდავის 

ფუნქცია.
 - გადადით “საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 

საკვამურის მწმენდავის” რეჟიმში, ამისთვის 
გახსენით საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
ონკანი.

• ბოილერის ნომინალური თერმული სითბოს 
გამოსავლის დარეგულირება.

 - დააყენეთ მაქსიმალური სიმძლავრე 
( 9 9 % )  “ გ ა თ ბ ო ბ ი ს  რ ე გ უ ლ ი რ ე ბ ა ” 
მარეგულირებელის მობრუნებით (1).

 - დაარეგულირეთ ბოილერის ნომინალური 
სიმძლავრე ლატუნის ქანჩით (3 ნახ. 3.3), 
ცხრილში მითითებული მაქსიმალური 
წნევის გათვალისწინებით (პარ. 3.18) 
გაზის ტიპის შესაბამისად; საათის ისრის 
მიმართულებით მობრუნებით სითბო 
მოიმატებს, საათის ისრის საწინააღმდეგოდ 
– მოიკლებს.

• ბოილერის მინიმალური თერმული სითბოს 
გამოსავლის დარეგულირება.

 შენიშვნა: გააგრძელეთ მხოლოდ ბოილერის 
მინიმალური წნევის დაკალიბრების შემდეგ.

 - დააყენეთ მინიმალური სიმძლავრე (0%) 
“გათბობის რეგულირება” მარეგულირებელის 
მობრუნებით (1).

 - დაარეგულირეთ მინიმალური თერმული 
ს ი მ ძ ლ ა ვ რ ე  პ ლ ა ს ტ მ ა ს ი ს  ხ რ ა ხ ნ ი ს 
გამოყენებით (2) გაზის სარქველზე, ლატუნის 
ქანჩი უნდა დარჩეს ბლოკირებული (3);

• გამოდით "საკვამურის გაწმენდის" რეჟიმიდან 
და დატოვეთ ბოილერი მომუშავე.

• დაარეგულირეთ ბოილერის მინიმალური 
სითბოს გამოსავალი გათბობის ფაზაში.

 შენიშვნა: გააგრძელეთ მხოლოდ ბოილერის 
მინიმალური წნევის დაკალიბრების შემდეგ.

 - ს ი თ ბ ო ს  მ ი ნ ი მ ა ლ უ რ ი  გ ა მ ო ს ა ვ ლ ი ს 
დასარეგულირებლად გათბობის ფაზაში, 
შეცვალეთ პარამეტრი (5),  გაზარდეთ 
მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ბ ა ,  თ უ  წ ნ ე ვ ა  ი ზ რ დ ე ბ ა , 
შეამცირეთ, თუ ვარდება.

 - წნევა,  რომლის შესაბამისადაც უნდა 
დარეგულირდეს სითბოს მინიმალური 
გამოსავალი, არ უნდა იყოს ცხრილებში 
მითითებულზე დაბალი (პარ. 3.18).

• დაარეგულირეთ (თუ საჭიროა) ბოილერის 
მინიმალური სითბოს გამოსავალი გათბობის 
ფაზაში.

 ს ი თ ბ ო ს  მ ი ნ ი მ ა ლ უ რ ი  გ ა მ ო ს ა ვ ლ ი ს 
დასარეგულირებლად გათბობის ფაზაში, 
შეცვალეთ პარამეტრი (S1), გაზარდეთ 
მ ნ ი შ ვ ნ ე ლ ო ბ ა ,  თ უ  წ ნ ე ვ ა  ი ზ რ დ ე ბ ა , 
შეამცირეთ, თუ ვარდება.

 - წნევა,  რომლის შესაბამისადაც უნდა 
დარეგულირდეს სითბოს მინიმალური 
გამოსავალი გათბობის ცენტრალურ ფაზაზე, 
არ უნდა იყოს ცხრილებში მითითებულზე 
დაბალი (პარ. 3.18).

3.9 ნელი ავტომატური ჩართვის ფუნქცია.
ჩართვის ეტაპზე ელექტრული დაფა მუდმივად 
გამოყოფს გაზს დადგენილი "S4" პარამეტრის 
პროპორციულად.

განმარტება:
 1  -  კოჭა
 2 - მინიმალური სიმძლავრის 

დამარეგულირებელი ქანჩი
 3 - მაქსიმალური სიმძლავრის 

დამარეგულირებელი ქანჩი
 4 - აირის სარქვლის 

გამოსავალი წნევის 
წერტილი

 5 - აირის სარქვლის შემშვები 
წნევის წერტილი

 6 - დამცავი გარსაცმი
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3.6 ბოილერის გარდაქმნა სხვა ტიპის 
აირებისთვის.

თუ საჭიროა ბოილერის გადაყვანა სხვა ტიპის 
აირზე სამუშაოდ, რომელიც განსხვავდება 
მახასიათებლებში მითითებული აირის 
ტიპისგან, მოითხოვეთ სწრაფი გარდაქმნის 
კომპლექტი.
გარდაქმნა უნდა შესრულდეს მხოლოდ 
კვალიფიციური ტექნიკოსის მიერ (მაგ., 
Immergas-ის გაყიდვების შემდგომი ტექნიკური 
დახმარების ცენტრის სპეციალისტების მიერ).
ბროილერის გარდაქმნისთვის საჭიროა შემდეგი 
ოპერაციების შესრულება:
- ძაბვის გათიშვა მოწყობილობაში;
- გ ა მ ო ც ვ ა ლ ე თ  ძ ი რ ი თ ა დ ი  ს ა ნ თ უ რ ი ს 

ი ნ ჟ ე ქ ტ ო რ ე ბ ი ,  ჩ ა ს ვ ი თ  ს პ ე ც ი ა ლ უ რ ი 
შემჭიდროებული რგოლები, რომლებიც 
არსებობს კომპლექტში, აირის მილსადენსა და 
ინჟექტორებს შორის;

- ჩართეთ ძაბვა მოწყობილობაში;
- ბოილერის ღილაკიანი პულტის გამოყენებით 

აირჩიეთ გაზის ტიპის პარამეტრი (S2) და 
შემდეგ აირჩიეთ (Ng) მეთანის შემთხვევაში ან 
(Lg) LPG–ს შემთხვევაში;

- დაარეგულირეთ ბოილერის ნომინალური 
სითბოს გამოსავალი;

- დაარეგულირეთ ბოილერის მინიმალური 
სითბოს სიმძლავრე;

- დაარეგულირეთ ბოილერის ნომინალური 
სითბოს გამოსავალი გათბობის ფაზაში;

- დაარეგულირეთ (საბოლოოდ) მაქსიმალური 
გათბობის სიმძლავრე;

- შეამოწმეთ აირის  ნაკადის  სიჩქარის 
რ ე გ უ ლ ა ც ი ი ს  მ ო წ ყ ო ბ ი ლ ო ბ ე ბ ი ს 
შ ე მ ჭ ი დ რ ო ე ბ ე ბ ი  ( თ უ  პ ა რ ა მ ე ტ რ ე ბ ი 
შეცვლილია);

- გარდაქმნის პროცესის დასრულების შემდეგ 
მიაკარით სტიკერი, რომელიც არსებობს 
გარდაქმნის კომპლექტში,  მონაცემთა 
ფირფიტის გვერდით. სპეციალური მარკერით 
წაშალეთ მონაცემები, რომლებიც ახლა ძველი 
ტიპის აირს.

ეს  კორექტირებები  უნდა შესრულდეს 
გამოყენებული აირის ტიპის მიხედვით, 
ცხრილის შესაბამისად (პარ. 3.18).

3.7 სხვა ტიპის აირისთვის გარდაქმნის 
შემდგომი შემოწმებები.

მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ გარდაქმნა 
სწორად შესრულდა შესაბამისი დიამეტრის 
მქონე შესაფრქვევით, რომელიც განკუთვნილია 
ამ ტიპის აირისთვის, და რომ პროცედურა 
შესრულდა სწორი წნევით, შეამოწმეთ რომ:
- წვის ნაკვეთურში არ არის ალი
- სანთურის ალი არ არის ძალიან მაღალი 

ან დაბალი და სტაბილურია (არ გამოდის 
სანთურიდან)
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- les prises de pression utilisées pour l’étalonnage 
soient parfaitement fermées et qu’il n’y a pas de 
fuite de gaz dans le circuit.

N.B.: toutes les opérations relatives aux réglages 
des chaudières doivent être effectuées par un 
technicien qualifié (par exemple le Service 
d’Assistance Technique Immergas). L’étalonnage 
du brûleur doit être effectué avec un manomètre 
différentiel en «U» ou digital, branché à la prise 
de pression placée au-dessus de la chambre 
étanche (part. 9 Fig. 1-30) et à la prise de pres-
sion de sortie vanne gaz (part. 4 Fig. 3-3), en 
respectant la valeur de pression indiquée dans 
le tableau (Parag. 3.18) pour le type de gaz pour 
lequel la chaudière est prédisposée.

3.8 EVENTUELS RÉGLAGES.
N.B.: pour effectuer les réglages sur la vanne gaz, 
il faut enlever le capuchon en plastique (6), à la 
fin des réglages remonter le capuchon.

• Opérations préalables d’étalonnage.
 - Configurer le paramètre S0 à 0 %.
 - Configurer le paramètre S1 à 99 %.
• Activer la fonction ramoneur.
 - Entrer en modalité “ramoneur sanitaire” en 

ouvrant un robinet de l’eau chaude sanitaire.
• Réglage de la puissance thermique nominale 

de chaudière.
 - Configurer la puissance au maximum (99%) 

en tournant le sélecteur “réglage chauffage” 
(1).

 - Régler sur l’écrou en laiton (3 Fig. 3-3) la puis-
sance nominale de la chaudière, en respectant 
les valeurs de pression maximale indiquées 
dans les tableaux (Parag. 3.18) selon le type 
de gaz; en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre, la puissance thermique aug-
mente, dans le sens contraire elle diminue.

• Réglage de la puissance thermique minimale 
de chaudière.

 N.B.: procéder seulement après avoir effectué 
l’étalonnage de la pression nominale.

 - Configurer la puissance au minimum (0%) 
en utilisant toujours le sélecteur “réglage 
chauffage” (1).

 - Régler la puissance thermique minimale en 
agissant sur la vis en plastique à tête en croix 
(2) placée sur la vanne gaz, en gardant bloqué 
l’écrou en laiton (3).

• Sortir de la modalité “Ramoneur” et garder la 
chaudière en fonction.

• Réglage de la puissance thermique minimale 
de chaudière en phase chauffage.

 N.B.: procéder seulement après avoir effectué 
l’étalonnage de la pression minimale de chau-
dière.

 - Le réglage de la puissance thermique mini-
male en phase chauffage s’obtient en modi-
fiant le paramètre (S0), en augmentant la 
valeur la pression augmente, en la diminuant 
la pression baisse.

 - La pression à laquelle régler la puissance 
thermique minimale de la chaudière en phase 
chauffage ne doit pas être inférieure à celle 
indiquée dans les tableaux (Parag. 3.18).

• Réglage (éventuellement) de la puissance 
thermique maximale de chaudière en phase 
chauffage.

 - Le réglage de la puissance thermique maxi-
male en phase chauffage s’obtient en modi-
fiant le paramètre (S1), en augmentant la 
valeur la pression augmente, en la diminuant 
la pression baisse.

 - La pression à laquelle régler la puissance 
thermique maximale de la chaudière en 
phase chauffage doit être effectuée selon les 
indications des tableaux (Parag. 3.18).

3.9 FONCTION ALLUMAGE LENT 
AUTOMATIQUE.

La carte électronique en phase d’allumage 
effectue une distribution de gaz constante avec 
pression proportionnelle au paramètre “S4” 
configuré.

Légende:
 1 - Bobine
 2 - Vis de réglage puissance 

minimale
 3 - Ecrou de réglage puissance 

maximale
 4 - Prise pression sortie vanne 

gaz
 5 - Prise pression entrée vanne 

gaz
 6 - Capuchon de protection

Vanne GAZ SIT 845

3.6 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 un technicien qualifié (par exemple le 
Service d’Assistance Technique Immergas).
Pour passer d’un gaz à l’autre il faut:
- couper le courant à l’appareil;
- remplacer les gicleurs du brûleur principal en 

prêtant attention à placer, entre le collecteur 
gaz et les gicleurs, les rondelles d’étanchéité 
fournies avec le kit;

- redonner le courant à l’appareil;
- sélectionner à l’aide du boîtier de commandes 

de la chaudière le paramètre type de gaz (S2) 
puis sélectionner (Ng) en cas d’alimentation à 
Méthane ou (Lg) en cas d’alimentation à GPL;

- régler la puissance thermique nominale de la 
chaudière;

- régler la puissance thermique minimale de la 
chaudière;

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

- régler (éventuellement) la puissance maximale 
de chauffage;

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

- 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. 3.18).

3.7 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 en usage et que l’étalonnage 
soit fait à la pression établie, il faut s’assurer que:
- il n’y ait pas de remous de flamme dans la 

chambre de combustion;
- la flamme du brûleur ne soit pas excessivement 

haute ou basse, et qu’elle soit stable (qu’elle ne 
se détache pas du brûleur);

Vanne GAZ VK 4105 M
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SIT 845 GAS valve

Key:
 1 - Coil
 2 - Minimum power 

adjustment nut
 3 - Maximum power 

adjustment nut
 4 - Gas valve outlet pressure 

point
 5 - Gas valve inlet pressure 

point
 6 - Protection hood

VK 4105 M GAS valve

Burner adjustment must be carried out using a 
differential “U” or digital type pressure gauge lo-
cated above the sealed chamber (part. 9 Fig. 1-30) 
and the gas valve pressure outlet (part. 4 Fig. 3-3), 
keeping to the pressure value given in the table 
(Par. 3.18) according to the type of gas for which 
the boiler is prepared.

3.8 POSSIBLE ADJUSTMENTS
N.B.: to adjust the gas valve, remove the plastic 
cap (6); after adjusting, refit the cap.

• Preliminary calibration operations.
 - Set parameter S0 at 0 %.
 - Set parameter S1 at 99 %.
• Activate the chimney sweep function.
 - Enter the “DHW chimney sweep” mode, 

opening a DHW cock.
• Adjustment of boiler nominal thermal heat 

output.
 - Set the power at maximum (99%) by turning 

the “CH regulator” selector (1).
 - Adjust the boiler nominal power on the brass 

nut (3 Fig. 3.3), keeping to the maximum 
pressure values stated in the tables (Par. 3.18) 
according to the type of gas; by turning 
clockwise the heat potential increases, anti-
clockwise it decreases.

• Adjustment of boiler minimum thermal heat 
output.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
minimum boiler pressure.

 - Set the power at minimum (0%) still using 
the “CH regulator” selector (1).

 - Adjust the minimum thermal input by ope-
rating on the cross plastic screws (2) on the 
gas valve maintaining the brass nut blocked 
(3);

• Exit the “Chimney sweep” mode and keep the 
boiler functioning.

• Adjustment of the boiler minimum heat output 
in heating phase.

 N.B.: only proceed after having calibrated the 
minimum boiler pressure.

 - To adjust the minimum heat output during 
the heating phase, change parameter (S0), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler minimum 
heat output must be adjusted, must not be 
lower than that stated in the tables (Par. 3.18).

• Adjustment (any) of the boiler maximum heat 
output in heating phase.

 - To adjust the maximum heat output during 
the heating phase, change parameter (S1), 
increasing the value the pressure increases, 
reducing it the pressure drops.

 - The pressure to which the boiler maximum 
heat output must be adjusted in central 
heating phase, must not be carried out in re-
ference to that stated in the tables (Par. 3.18).

3.9 SLOW AUTOMATIC IGNITION 
FUNCTION.

In ignition phase, the P.C.B. supplies constant 
gas with pressure proportional to the parameter 
“S4” set.

3.6 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.
Boiler conversion must be carried out by a 
qualified technician (e.g. Immergas After-Sales 
Technical Assistance Service).
To convert to another type of gas the following 
operations are required:
- remove the voltage from the appliance;
- replace the main burner injectors, making sure 

to insert the special seal rings supplied in the 
kit, between the gas manifold and the injectors;

- apply voltage to the appliance;
- use the boiler push button control panel to 

select the gas parameter type (S2) and select 
(Ng) in case of Methane supply or (Lg) in the 
case of LPG;

- adjust the boiler nominal heat output;
- adjust the boiler minimum heat power;
- adjust the boiler nominal heat output in heating 

phase;
- adjust (eventually) the maximum heating 

power;
- seal the gas flow rate regulation devices (if 

settings are modified);
- after completing conversion, apply the sticker, 

present in the conversion kit, near to the data-
plate. Using an indelible marker pen, cancel the 
data relative to the old type of gas.

These adjustments must be made with reference 
to the type of gas used, following that given in 
the table (par. 3.18).

3.7 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 a qualified technician (e.g. 
Immergas After-Sales Technical Assistance). 
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- kalibrləmə üçün istifadə edilən təzyiq 
ölçücülərinin tam bağlanması və qaz 
borularında sızmanın olmaması.

Qeyd: kombi qazanını bütün tənizmləmə 
əməliyyatları peşəkar texnik həyata keçirməlidir 
(məs. İmmergas satışdan sonra texniki yardım 
xidməti) Odluğun tənzimlənməsi differensial 
"U" və ya qaz klapanının təzyiq çıxışı nöqtəsinə 
birəşdirilmiş rəqəmsal növlü təzyiq ölçücülər 
(par. 9 Şəkil 1-30) və qaz klapanının təzyiq 
çıxışı vasitəsilə həyata keçirilməlidir (hissə 4 
Şəkil 3-3), cədvəldə verilən təzyiq kəmiyyəti 
saxlanmalıdır (Bənd 3.18) və kombi qazanının 
nəzərdə tutulduğu qazın növünə uyğun olmalıdır.

3.8 MÜMKÜN TƏNZİMLƏMƏLƏR.
Q.: qaz klapanını tənzimləmək üçün plastik 
qapağı (6) çıxarın və tənzimləmədən sonra 
yerinə bərkidin.

• İlkin kalibrasiya əməliyyatları.
 - S0 parametrini 0%-ə təyin edin
 - S1 parametrini 99%-ə təyin edin
• Bacanın təmizlənməsi funksiyasını işə salın
 - MQS kranını açaraq "MQS bacasının 

silinməsi" rejiminə daxil olun.
• Kombi qazanının nominal termik istilik 

çıxışının tənzimlənməsi.
 - "MQ tənzimləyici" selektorunu (1) 

çevirməklə gücü maksimuma (99%) qoyun.
 - Kombi qazanının nominal enerjisini 

tənzimləyin (3 Təs 3.3) və qaz növündən 
asılı olaraq cədvəldə göstərilmiş maksimum 
təzyiq vahidlərinə uyğun saxlayın (Par. 3.18), 
kəmiyyətlər qazın növünə görədir; bu 
zaman saat əqrəbi istiqamətdinə qaykanı 
çevirmə istiliyi artırır, saat əqrəbinin əksi 
istiqamətində isə - azaldır.

• Kombi qazanının minimum termik istilik 
səmərəsinin tənzimlənməsi

 Qeyd: ancaq kombi qazanının minimum 
təzyiqini kalibrasiya etdikdən sonra davam 
edin

 - Hələ də "MQ tənzimləyici" selektorundan 
(1) istifadə etməklə gücü minimuma (0%) 
qoyun.

 - Bürünc qaykanı bloklanmış (3) saxlayaraq 
qaz klapanında çarpaz plastmas vintləri 
(2) işə salın və minimum termik səmərəni 
tənzimləyin.

• "Bacanı təmizləmə" rejimindən çıxın və kombi 
qazanını işlək vəziyyətdə saxlayın

• Kombi qazanının nominal istilik çıxışını istilik 
mərhələsində nizamlayın;

 Qeyd: ancaq kombi qazanının minimum 
təzyiqini kalibrasiya etdikdən sonra davam 
edin

 - Qızdırma fazasında minimum istilik 
səmərəsini tənzimləmək üçün, (S0) 
parametrini dəyişin, kəmiyyəti artdıqda 
təzyiq artır, azaldıqda təzyiq aşağı düşür.

 - Kombi  qazanın ın  minimum is t i l ik 
səmərəsinin  tənzimlənəcəyi  təzyiq 
cədvəl lərdə  göstər i ld iyindən aşağı 
olmamalıdır (Bənd 3.18).

• Qızdırma fazasında kombi qazanının 
maksimum istilik səmərəsinin tənzimlənməsi 
(hər hansı)

 - Qızdırma fazasında maksimum istilik 
səmərəsini tənzimləmək üçün, (S1) 
parametrini dəyişin, kəmiyyəti artdıqda 
təzyiq artır, azaldıqda təzyiq aşağı düşür.

 - Kombi qazanının maksimum isti l ik 
səmərəsinin mərkəzi qızdırma fazasında 
tənzimlənəcəyi təzyiq cədvəllərdə göstərilmiş 
kəmiyyət lərdən kənar  o lmamal ıdı r 
(Bənd 3.18).

3.9 ASTA AVTOMATİK ALIŞMA 
FUNKSİYASI

Alışma fazasında PCB təyin edilmiş "S4" 
parametrinə mütənasib olan təzyiqlə davamlı 
olaraq qaz təchiz edir.

Açar sözlər:
 1 - Çarx
 2 - Minimum enerji 

tənzimləmə vinti
 3 - Maksimum enerji 

tənzimləmə muftası
 4 - Qaz klapanın çıxış təzyiqi 

nöqtəsi
 5 - Qaz klapanın giriş təzyiqi 

nöqtəsi
 6 - Qoruyucu qapaq

SIT 845 Qaz Klapanı

3.6 KOMBİ QAZANINI DİGƏR NÖVLÜ 
QAZLARA KEÇİRMƏ

Əgər kombi qazanı məlumat lövhəsində qeyd 
edilmiş fərqli qaz növünə keçirilməlidirsə, bu 
zamam cəld və asan çevrilmə üçün müvafiq alət 
dəstini istəyin.
texniki xidmət müdaxiləsi səlahiyyəti şirkət 
tərəfindən həyata keçirilməlidir (məs., Immergas 
Satış-Sonrası Texniki Yardım Xidməti).
Digər növ qaza çevirmək üçün aşağıdakı 
əməliyyatlar tələb edilir:
- cihazdan gərginliyi çıxarın;
- əsas odluq injektorlarını yenisi ilə əvəz edin 

və bu zaman dəstə daxil olan xüsusi kipkəc 
həlqələrini qaz manifoldu ilə injektorlar arasına 
taxmağı unutmayın;

- cihaza gərginlik verin;
- qaz parametri növünü (S2) seçmək üçün kombi 

qazanının basma düyməli idarə lövhəsindən 
istifadə edin və Metan üçün (Ng), maye 
propan-butan üçün (Lg) seçin;

- kombi qazanının nominal istilik çıxışını 
nizamlayın;

- kombi qazanının minimum istilik gücünü 
tənzimləyin;

- kombi qazanının nominal istilik çıxışını istilik 
mərhələsində nizamlayın;

- maksimum istilik gücünü nizamayın;
- qaz axını dərəcəsinin nizamlayıcı cihazını 

bağlayın (ayarlar dəyişdirildikdə);
- çevrilməni başa çatdırdıqdan sonra çevirmə 

dəstində olan etiketi məlumat lövhəsinin yanına 
yapışdırın. Silinməyən marker qələmindən 
istifadə edərək köhnə qaz növünü yenisi ilə 
dəyişin.

Bu tənzimləmələr cədvəldə verilmiş məlumata 
əsasən istifadə edilmiş qaz növünə istinadla 
aparılmalıdır.

3.7 BAŞQA NÖV QAZ NÖVÜNƏ 
KEÇİRİLDİKDƏN 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 alov yoxdur
- odlluqdakı alovun çox hündür və ya çox 

alçaq olmamasını və sabit olmasını (odluqdan 
çıxmamasını);

VK 4105 M QAZ klapanı
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لوحة الرموز و العالمات: 

1 ـ  بوبني
2 ـ  براغي ضبط ومعايرة أقل قوة 

3 ـ  حلقة ضبط ومعايرة ألقىص قوة 
4 ـ  مفتاح ضغط خروج صامم الغاز 
5 ـ  مفتاح ضغط دخول صامم الغاز 

6 ـ  غطاء حامية

GAS SIT 845 صامم غاز VK 4105 M صامم غاز

6.3 ضبط ومعايرة الغالية يف حالة تبديل الغاز. 
يف حالة رضورة موامئة الجهاز ليصبح متوافق مع غاز مختلف عن ذلك املحدد 
يف لوحة البيانات، يصبح من الرضوري طلب املجموعة الالزمة للقيام بعملية 
املوامئة هذه، حيث ميكن تركيب هذه املجموعة والقيام بهذه العملية برسعة. 

عملية املوامئة والضبط هذه لتعمل الغالية مع نوعية الغاز الجديدة، يجب 

أن يقوم بها فني مختص مؤهل للقيام بهذه العملية )مثل خدمة العمالء 

  .)IMMERGAS والدعم الفني

للتحول من استخدام نوعية غاز إىل استخدام نوعية أخرى يجب عمل التايل: 

- نزع الضغط عن الجهاز؛ 
-  استبدال فوهات املوقد الرئييس مع االنتباه لرضورة وضع حلقات التثبيت 
ومنع الترسب املناسبة املوجودة مع املجموعة بني صامم تجميع وصالت 

الغاز وبني الفوهات؛  

- قم بتزويد الجهاز مرة أخرى بالضغط ؛ 
-  قم باختيار معاير نوعية الغاز )S2( يف لوحة مفاتيح الغالية ثم قم بعد 
ذلك باختيار )nG( يف حالة تزويد الجهاز بالغاز الطبيعي أو )LG( يف 

حالة تزويد الجهاز بغاز البرتول املسال GPL؛ 

- قم بضبط القدرة الحرارية االسمية للغالية؛ 
-  قم بضبط الغالية عىل أقل قدرة حرارية يف مرحلة تسخني املياه؛ 

-  قم بضبط الغالية عىل أقل قدرة حرارية يف مرحلة التدفئة؛ 
-  قم بضبط القدرة القصوى للتدفئة )يف حالة الرغبة يف ذلك(؛

يف  تنوعات  وجود  حالة  )يف  الغاز  ضخ  معدل  ضبط  أجهزة  بغلق  -  قم 
مستويات الضبط(؛

-  بعد القيام بعملية املوامئة والتغيري، قم بوضع الالصق املوجود يف مجموعة 
التحويل واملوامئة بالقرب من لوحة البيانات. يجب شطب البيانات الخاصة 

دائم  قلم  باستخدام  البيانات  لوحة  عىل  املوجودة  السابقة  الغاز  بنوعية 

مناسب )ال ميكن إزالة كتابته(.

عمليات الضبط واملوامئة هذه يجب أن تتم مبراعاة نوعية الغاز املستخدم 

مع إتباع كل التعليامت والتوضيحات املوجودة يف الجدول )فقرة 18.3(.

7.3  عمليات ضبط محتملة.
مالحظة هامة: للقيام بعمليات الضبط الخاصة بصامم الغاز يلزم نزع الغطاء 

البالستيىك )6(، و بعد انتهاء عمليات الضبط يلزم إعادته مرة أخرى إىل مكانه.

•  عمليات املعايرة األولية.
ـ اضبط املعيار S0 عىل 0 %

ـ اضبط املعيار S1 عىل 99 %
• تشغيل وظيفة مسح وتنظيف املدخنة

ـ  يبدأ العمل بخاصية “مسح وتنظيف مدخنة املياه الساخنة الصحية” بفتح  
صنبور املياه الساخنة الصحية.

• ضبط القوة الحرارية االسمية للغالية؛
 5  ( االنضغاط  زرا  باستخدام  القصوى )99%(  الحرارية  القوة  ـ  اضبط 

و 6 شكل 2-1(.
ـ  اضبط باستخدام حلقة التحكم النحاسية )3 شكل 3-3( القوة االسمية 
الجداول  يف  املوجودة  القصوى  الضغط  لقيم  االنتباه  رضورة  مع  للغالية 

)فقرة 18.3.( طبقاً لنوعية الغاز املستخدم؛ حيث أنه  بلف حلقة التحكم 
النحاسية يف اتجاه عقارب الساعة تزيد القوة الحرارية وبلفها بعكس اتجاه 

عقارب الساعة تخفض القوة الحرارية.

• ضبط القوة الحرارية الدنيا للغالية.
مالحظة هامة: تابع اإلجراء فقط بعد القيام بعملية معايرة وضبط الضغط  

األسمى.

ـ  اضبط القوة الحرارية الدنيا )%0( دامئا باستخدام منتقي ضبط التدفئة 
 .)1(

ـ  اضبط القوة الحرارية الدنيا وذلك عن طريق الربغي الحلزوين البالستييك 
باستخدام مفك صليبة )2(، وذلك املسامر موجود عىل صامم الغاز مع 

الحفاظ عيل غلق الحلقة النحاسية )3(؛

•  اخرج من وظيفة “تنظيف املدخنة” وحافظ عىل استمرار الغالية يف العمل.
•  ضبط القوة الحرارية الدنيا للغالية يف حالة تشغيلها عىل وضعية التدفئة؛
الحّد  وضبط  معايرة  بعملية  القيام  بعد  فقط  اإلجراء  تابع  هامة:  مالحظة 

األدىن ملستوى ضغط الغالية.

ـ  تتم عملية ضبط القوة الحرارية الدنيا يف مرحلة التدفئة عن طريق تعديل 
املعيار )P4( حيث أنه بزيادته يزيد الضغط وبتقليله يقل الضغط.

مرحلة  يف  للغالية  الدنيا  الحرارية  القوة  ضبط  عليه  يتم  الذي  -  الضغط 
التدفئة يجب أال يكون أقل من الضغط املحّدد يف الجداول )فقرة 18.3(. 

•  ضبط القوة الحرارية القصوى للغالية يف حالة تشغيلها عىل وضعية التدفئة 
)عند الرغبة يف ذلك(.

طريق  عن  التدفئة  مرحلة  يف  القصوى  الحرارية  القوة  ضبط  عملية  ـ  تتم 
تعديل املعيار )S1( حيث أنه بزيادته يزيد الضغط وبتقليله يقل الضغط.

مرحلة  يف  للغالية  القصوى  الحرارية  القوة  ضبط  عليه  يتم  الذي  ـ  الضغط 
التدفئة يجب أن يكون يف حدود الضغط املحدد يف الجداول )فقرة 18.3(.

لنوعية  الغالية  وموامئة  تحويل  عمليات  بعد  عملها  يجب  8.3  فحوصات 
الغاز الجديدة.

بعد التأكد من أن عملية التحويل واملوامئة قد متت بالشكل الصحيح باستخدام 

الفوهات ذات القطر املحدد لنوعية الغاز الجديد املستخدم وبعد عمل معايرة 

املناسبة ملستوى الضغط املحدد، يجب التأكد مام ييل:

-  أنه ليس هناك قصور يف شعلة اللهب املوجودة يف غرفة االحرتاق؛
-  أن شعلة لهب املوقد ليست عالية بشكل زائد أو منخفضة بشكل زائد حيث 

يجب أن تكون متوسطة ثابتة )بحيث ال تنفصل عن املوقد(؛

-  أدوات الفحص التجريبي للضغط املستخدمة لعملية املعايرة يجب أن تكون 
مغلقة متاماً وال يجب وجود أي ترسبات يف دائرة الغاز.

مالحظة هامة: كل عمليات الضبط واملعايرة الخاصة بالغالية يجب أن يقوم 

بها فقط فني مختص مؤهل للقيام بذلك )مثل مركز خدمة العمالء و الدعم 

الفني IMMERGAS(. عملية معايرة املوقد يجب أن تتم باستخدام 

مقياس ضغط تفاضيل ب “U” أو رقمي موصول مبفتاح الضغط املوجود فوق 

غرفة االحرتاق املغلقة )الجزء 9 شكل 1-30( ومبفتاح الضغط الخاص بصامم 

خروج الغاز )جزء 4 شكل 3-3(، مع االنتباه جيداً لصامم الضغط املوجود 

يف الجدول )فقرة 18.3( لنوعية الغاز املفروض استخدام الغالية معها.

9.3   وظيفة االشتعال البطيء األوتوماتيكية بتوصيل عىل دفعات موقوتة.
تقوم بطاقة الغالية اإللكرتونية يف مرحلة اإلشعال بعملية ضخ متزايدة لتوصيل 

الغاز بقيم ضغط تعادل قياس S4 املربمج
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3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В таком у режимі виключаються всі 
регулювання, залишається працювати 
лише запобіжний термостат температури та 
термостат обмеження. Щоб задіяти функцію 
«сажотрусу» слід натиснути на кнопку 
скидання «Reset» (5) і дочекатися, поки 
функцію буде активовано, при відсутністі 
запиту на ГВП.

На роботу функції сигналізує індикація 
температ ури прямої лінії (подачі) на 
індикаторі (17), потужність у процентному 
вигляді на індикаторі (21) і запалення 

відповідної поначки .

Завдяки цій функції  фахівець може 
перевірити параметри згоряння. 
Коли функція працює, можна вибрати 
перевірку у стані опалення або системи 
ГВП, шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, регулюючи потужність 
шляхом обертання регулятора «регулювання 
опалення» (1).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .

Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки «Reset» (5) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
роботу, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при 
перебування котла в режимі очікування 
така функція активується кожні  18 
годин після останньої перевірки / подачі 
живлення на котел. При роботі в режимі 
ГВП самоперевірка розпочинається через 
10 хвилин після відбору та триває приблизно 
10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від 
системи з сонячними панелями воду, 
попередньо нагріту максимально до 65°C. 
У будь-якому разі, необхідно завжди 
встановлювати змішувальний клапан н 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Зауваження: для справної роботи котла 
температура, обрана на клапані сонячної 
с ис тем и  м а є  пе р е в и щ у в ат и  на  5 ° C 
температуру, обрану на панелі керування 
котла.

Для коректного використання котла за 
цих умов необхідно задати параметр P0 
(термостат системи ГВП) на «1», і параметр 
P1 (таймер затримки сончних панелей) 
на час, достатній для отримання води 
з  в одона грів ача ,  р озт а шов а ног о  на 
вході у котел: чим більша відстань від 
водонагрівача, тим більший час очікування 
слід задати; з такими регулюваннями котел не 
увімкнеться, якщо температура води на вході 
у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану регулятором для гарячої 
води.

3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку підведення 

газу.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та 

роботи.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення.
- Перевірити справну роботу пристроїв 

керування та регулювання агрегат у, 
зокрема:

 - перевірити спрацювання головного 
вимикача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- п е р е в і ри т и  р о б о т у  і он і з а ц і й н ог о 
контролеру за полум’ям, час спрацьовання 
якого не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- В і з у а л ь но  пе р е в і ри т и ,  щ о б  о т в і р 
з апо біжного к лапан у в оди не  бу в 
закупорений.

- Перевірити, що напір в розширювальнім 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари.

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бу ти слідів 

обгорання або чорноти.
Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог 
чинного законодавства.
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3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В таком у режимі виключаються всі 
регулювання, залишається працювати 
лише запобіжний термостат температури та 
термостат обмеження. Щоб задіяти функцію 
«сажотрусу» слід натиснути на кнопку 
скидання «Reset» (5) і дочекатися, поки 
функцію буде активовано, при відсутністі 
запиту на ГВП.

На роботу функції сигналізує індикація 
температ ури прямої лінії (подачі) на 
індикаторі (17), потужність у процентному 
вигляді на індикаторі (21) і запалення 

відповідної поначки .

Завдяки цій функції  фахівець може 
перевірити параметри згоряння. 
Коли функція працює, можна вибрати 
перевірку у стані опалення або системи 
ГВП, шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, регулюючи потужність 
шляхом обертання регулятора «регулювання 
опалення» (1).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .

Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки «Reset» (5) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
роботу, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при 
перебування котла в режимі очікування 
така функція активується кожні  18 
годин після останньої перевірки / подачі 
живлення на котел. При роботі в режимі 
ГВП самоперевірка розпочинається через 
10 хвилин після відбору та триває приблизно 
10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від 
системи з сонячними панелями воду, 
попередньо нагріту максимально до 65°C. 
У будь-якому разі, необхідно завжди 
встановлювати змішувальний клапан н 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Зауваження: для справної роботи котла 
температура, обрана на клапані сонячної 
с ис тем и  м а є  пе р е в и щ у в ат и  на  5 ° C 
температуру, обрану на панелі керування 
котла.

Для коректного використання котла за 
цих умов необхідно задати параметр P0 
(термостат системи ГВП) на «1», і параметр 
P1 (таймер затримки сончних панелей) 
на час, достатній для отримання води 
з  в одона грів ача ,  р озт а шов а ног о  на 
вході у котел: чим більша відстань від 
водонагрівача, тим більший час очікування 
слід задати; з такими регулюваннями котел не 
увімкнеться, якщо температура води на вході 
у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану регулятором для гарячої 
води.

3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку підведення 

газу.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та 

роботи.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення.
- Перевірити справну роботу пристроїв 

керування та регулювання агрегат у, 
зокрема:

 - перевірити спрацювання головного 
вимикача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- п е р е в і ри т и  р о б о т у  і он і з а ц і й н ог о 
контролеру за полум’ям, час спрацьовання 
якого не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- В і з у а л ь но  пе р е в і ри т и ,  щ о б  о т в і р 
з апо біжного к лапан у в оди не  бу в 
закупорений.

- Перевірити, що напір в розширювальнім 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари.

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бу ти слідів 

обгорання або чорноти.
Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог 
чинного законодавства.
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3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В таком у режимі виключаються всі 
регулювання, залишається працювати 
лише запобіжний термостат температури та 
термостат обмеження. Щоб задіяти функцію 
«сажотрусу» слід натиснути на кнопку 
скидання «Reset» (5) і дочекатися, поки 
функцію буде активовано, при відсутністі 
запиту на ГВП.

На роботу функції сигналізує індикація 
температ ури прямої лінії (подачі) на 
індикаторі (17), потужність у процентному 
вигляді на індикаторі (21) і запалення 

відповідної поначки .

Завдяки цій функції  фахівець може 
перевірити параметри згоряння. 
Коли функція працює, можна вибрати 
перевірку у стані опалення або системи 
ГВП, шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, регулюючи потужність 
шляхом обертання регулятора «регулювання 
опалення» (1).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .

Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки «Reset» (5) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
роботу, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при 
перебування котла в режимі очікування 
така функція активується кожні  18 
годин після останньої перевірки / подачі 
живлення на котел. При роботі в режимі 
ГВП самоперевірка розпочинається через 
10 хвилин після відбору та триває приблизно 
10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від 
системи з сонячними панелями воду, 
попередньо нагріту максимально до 65°C. 
У будь-якому разі, необхідно завжди 
встановлювати змішувальний клапан н 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Зауваження: для справної роботи котла 
температура, обрана на клапані сонячної 
с ис тем и  м а є  пе р е в и щ у в ат и  на  5 ° C 
температуру, обрану на панелі керування 
котла.

Для коректного використання котла за 
цих умов необхідно задати параметр P0 
(термостат системи ГВП) на «1», і параметр 
P1 (таймер затримки сончних панелей) 
на час, достатній для отримання води 
з  в одона грів ача ,  р озт а шов а ног о  на 
вході у котел: чим більша відстань від 
водонагрівача, тим більший час очікування 
слід задати; з такими регулюваннями котел не 
увімкнеться, якщо температура води на вході 
у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану регулятором для гарячої 
води.

3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку підведення 

газу.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та 

роботи.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення.
- Перевірити справну роботу пристроїв 

керування та регулювання агрегат у, 
зокрема:

 - перевірити спрацювання головного 
вимикача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- п е р е в і ри т и  р о б о т у  і он і з а ц і й н ог о 
контролеру за полум’ям, час спрацьовання 
якого не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- В і з у а л ь но  пе р е в і ри т и ,  щ о б  о т в і р 
з апо біжного к лапан у в оди не  бу в 
закупорений.

- Перевірити, що напір в розширювальнім 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари.

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бу ти слідів 

обгорання або чорноти.
Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог 
чинного законодавства.
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3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В таком у режимі виключаються всі 
регулювання, залишається працювати 
лише запобіжний термостат температури та 
термостат обмеження. Щоб задіяти функцію 
«сажотрусу» слід натиснути на кнопку 
скидання «Reset» (5) і дочекатися, поки 
функцію буде активовано, при відсутністі 
запиту на ГВП.

На роботу функції сигналізує індикація 
температ ури прямої лінії (подачі) на 
індикаторі (17), потужність у процентному 
вигляді на індикаторі (21) і запалення 

відповідної поначки .

Завдяки цій функції  фахівець може 
перевірити параметри згоряння. 
Коли функція працює, можна вибрати 
перевірку у стані опалення або системи 
ГВП, шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, регулюючи потужність 
шляхом обертання регулятора «регулювання 
опалення» (1).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .

Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки «Reset» (5) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
роботу, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при 
перебування котла в режимі очікування 
така функція активується кожні  18 
годин після останньої перевірки / подачі 
живлення на котел. При роботі в режимі 
ГВП самоперевірка розпочинається через 
10 хвилин після відбору та триває приблизно 
10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від 
системи з сонячними панелями воду, 
попередньо нагріту максимально до 65°C. 
У будь-якому разі, необхідно завжди 
встановлювати змішувальний клапан н 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Зауваження: для справної роботи котла 
температура, обрана на клапані сонячної 
с ис тем и  м а є  пе р е в и щ у в ат и  на  5 ° C 
температуру, обрану на панелі керування 
котла.

Для коректного використання котла за 
цих умов необхідно задати параметр P0 
(термостат системи ГВП) на «1», і параметр 
P1 (таймер затримки сончних панелей) 
на час, достатній для отримання води 
з  в одона грів ача ,  р озт а шов а ног о  на 
вході у котел: чим більша відстань від 
водонагрівача, тим більший час очікування 
слід задати; з такими регулюваннями котел не 
увімкнеться, якщо температура води на вході 
у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану регулятором для гарячої 
води.

3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку підведення 

газу.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та 

роботи.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення.
- Перевірити справну роботу пристроїв 

керування та регулювання агрегат у, 
зокрема:

 - перевірити спрацювання головного 
вимикача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- п е р е в і ри т и  р о б о т у  і он і з а ц і й н ог о 
контролеру за полум’ям, час спрацьовання 
якого не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- В і з у а л ь но  пе р е в і ри т и ,  щ о б  о т в і р 
з апо біжного к лапан у в оди не  бу в 
закупорений.

- Перевірити, що напір в розширювальнім 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари.

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бу ти слідів 

обгорання або чорноти.
Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог 
чинного законодавства.
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3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В таком у режимі виключаються всі 
регулювання, залишається працювати 
лише запобіжний термостат температури та 
термостат обмеження. Щоб задіяти функцію 
«сажотрусу» слід натиснути на кнопку 
скидання «Reset» (5) і дочекатися, поки 
функцію буде активовано, при відсутністі 
запиту на ГВП.

На роботу функції сигналізує індикація 
температ ури прямої лінії (подачі) на 
індикаторі (17), потужність у процентному 
вигляді на індикаторі (21) і запалення 

відповідної поначки .

Завдяки цій функції  фахівець може 
перевірити параметри згоряння. 
Коли функція працює, можна вибрати 
перевірку у стані опалення або системи 
ГВП, шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, регулюючи потужність 
шляхом обертання регулятора «регулювання 
опалення» (1).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .

Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки «Reset» (5) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
роботу, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при 
перебування котла в режимі очікування 
така функція активується кожні  18 
годин після останньої перевірки / подачі 
живлення на котел. При роботі в режимі 
ГВП самоперевірка розпочинається через 
10 хвилин після відбору та триває приблизно 
10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від 
системи з сонячними панелями воду, 
попередньо нагріту максимально до 65°C. 
У будь-якому разі, необхідно завжди 
встановлювати змішувальний клапан н 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Зауваження: для справної роботи котла 
температура, обрана на клапані сонячної 
с ис тем и  м а є  пе р е в и щ у в ат и  на  5 ° C 
температуру, обрану на панелі керування 
котла.

Для коректного використання котла за 
цих умов необхідно задати параметр P0 
(термостат системи ГВП) на «1», і параметр 
P1 (таймер затримки сончних панелей) 
на час, достатній для отримання води 
з  в одона грів ача ,  р озт а шов а ног о  на 
вході у котел: чим більша відстань від 
водонагрівача, тим більший час очікування 
слід задати; з такими регулюваннями котел не 
увімкнеться, якщо температура води на вході 
у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану регулятором для гарячої 
води.

3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку підведення 

газу.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та 

роботи.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення.
- Перевірити справну роботу пристроїв 

керування та регулювання агрегат у, 
зокрема:

 - перевірити спрацювання головного 
вимикача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- п е р е в і ри т и  р о б о т у  і он і з а ц і й н ог о 
контролеру за полум’ям, час спрацьовання 
якого не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- В і з у а л ь но  пе р е в і ри т и ,  щ о б  о т в і р 
з апо біжного к лапан у в оди не  бу в 
закупорений.

- Перевірити, що напір в розширювальнім 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари.

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бу ти слідів 

обгорання або чорноти.
Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог 
чинного законодавства.
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3.10 ФУНКЦІЯ «САЖОТРУСУ».
Увімкнення цієї функції примушує котел 
працювати при змінній потужності протягом 
15 хвилин.
В таком у режимі виключаються всі 
регулювання, залишається працювати 
лише запобіжний термостат температури та 
термостат обмеження. Щоб задіяти функцію 
«сажотрусу» слід натиснути на кнопку 
скидання «Reset» (5) і дочекатися, поки 
функцію буде активовано, при відсутністі 
запиту на ГВП.

На роботу функції сигналізує індикація 
температ ури прямої лінії (подачі) на 
індикаторі (17), потужність у процентному 
вигляді на індикаторі (21) і запалення 

відповідної поначки .

Завдяки цій функції  фахівець може 
перевірити параметри згоряння. 
Коли функція працює, можна вибрати 
перевірку у стані опалення або системи 
ГВП, шляхом відкриття будь-якого крану 
з гарячою водою, регулюючи потужність 
шляхом обертання регулятора «регулювання 
опалення» (1).
Робота на опалення або на виробництво 
гарячої води супроводжується індикацією 
миготливих  або .

Після перевірок вимкнути функцію шляхом 
натискання кнопки «Reset» (5) протягом 8 
секунд.

3.11 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
НАСОСУ.

Котел оснащений функцією, яка запускає 
насос щонайменш 1 раз у 24 години на 30 
секунд, щоб зменшити ризик блокування 
насосу через тривалі простої.

3.12 ФУНКЦІЯ ПРОТИ БЛОКУВАННЯ 
ТРИХОДОВОГО КЛАПАНУ.

Котел оснащено функцією, яка кожні 24 
години вмикає блок триходового клапану з 
повіднею, виконуючи повний цикл з метою 
зменшення ризику блокування триходового 
клапану через тривалі простої.

3.13 ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ 
РАДІАТОРНИХ БАТАРЕЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ.

Вода у зворотній лінії опалення зменшується 
навіть нижче за 4°C, котел розпочинає 
роботу, щоб досягти температури у 42°C.

3.14 ПЕРІОДИЧНА САМОПЕРЕВІРКА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТИ.

Під час роботи на опалення або при 
перебування котла в режимі очікування 
така функція активується кожні  18 
годин після останньої перевірки / подачі 
живлення на котел. При роботі в режимі 
ГВП самоперевірка розпочинається через 
10 хвилин після відбору та триває приблизно 
10 секунд.

Примітка: Під час самоперевірки котел та 
індикація не працюють.

3.15 ФУНКЦІЯ ДЛЯ РОБОТИ У 
СПОЛУЧЕННІ З СОНЯЧНИМИ 
ПАНЕЛЯМИ.

Котел може працювати, отримуючи від 
системи з сонячними панелями воду, 
попередньо нагріту максимально до 65°C. 
У будь-якому разі, необхідно завжди 
встановлювати змішувальний клапан н 
гідравлічному контурі на вході у котел в місці 
входу холодної води.

Зауваження: для справної роботи котла 
температура, обрана на клапані сонячної 
с ис тем и  м а є  пе р е в и щ у в ат и  на  5 ° C 
температуру, обрану на панелі керування 
котла.

Для коректного використання котла за 
цих умов необхідно задати параметр P0 
(термостат системи ГВП) на «1», і параметр 
P1 (таймер затримки сончних панелей) 
на час, достатній для отримання води 
з  в одона грів ача ,  р озт а шов а ног о  на 
вході у котел: чим більша відстань від 
водонагрівача, тим більший час очікування 
слід задати; з такими регулюваннями котел не 
увімкнеться, якщо температура води на вході 
у котел дорівнюватиме або перевищуватиме 
температуру, задану регулятором для гарячої 
води.

3.16 ЩОРІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АГРЕГАТУ.

Щонайменше, один раз на рік слід проводити 
такі заходи.
- Очищати теплообмінник з боку підведення 

газу.
- Очищати головний пальник.
- Оглянути витяжний димовий ковпак на 

наявність пошкоджень або корозії.
- Перевірити справність розпалення та 

роботи.
- Перевірити правильні налаштування 

пальника в режимі ГВП та опалення.
- Перевірити справну роботу пристроїв 

керування та регулювання агрегат у, 
зокрема:

 - перевірити спрацювання головного 
вимикача (знеструмлення) на вході котла;

 - перевірити спрацьовання регулювального 
термостату системи опалення;

 - перевірити спрацювання регулювального 
термостату в системі ГВП;

- Перевірити щільність газового контуру 
агрегату та всієї системи опалення.

- п е р е в і ри т и  р о б о т у  і он і з а ц і й н ог о 
контролеру за полум’ям, час спрацьовання 
якого не має перевищувати 10 секунд.

- Візуально перевірити відсутність витоків 
води та окислення на місцях з’єднань.

- В і з у а л ь но  пе р е в і ри т и ,  щ о б  о т в і р 
з апо біжного к лапан у в оди не  бу в 
закупорений.

- Перевірити, що напір в розширювальнім 
баці, після зниження тиску в системі до 
нуля (за показаннями манометру котла) 
дорівнював 1,0 барам.

- Перевірити, щоб статичний тиск в системі 
(при холодній системі та після наповнення 
системи за допомогою крану наповнення) 
становив від 1 до 1,2 бари.

- Візуально перевірити, щоб запобіжні і 
контрольні пристрої не були ушкоджені та/
або не мали слідів замикання, зокрема:

 - запобіжний термостат від перегріву;
 - реле тиску води;
 - реле тиску повітря.
- Перевірити неушкодженість і цілісність 

електроустаткування, зокрема:
 - дроти електричного мають проходити по 

відповідних каналах;
 - на дротах не повинно бу ти слідів 

обгорання або чорноти.
Примітка: з приводу періодичного технічного 
обслуговування агрегату доречно перевірити 
також теплову систему, згідно до вимог 
чинного законодавства.
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3.9 OTOMATIK YAVAŞ ATEŞLEME 
IŞLEVI.

Ateşleme aşamasındaki elektronik kart 
ayarlanmış “S4” parametresine oranlı bir basınçla 
bir gaz dağıtımı yapar.

3.10 “BACA TEMIZLEME” İŞLEVI.
Bu işlev devreye sokulduğunda, kombiyi 
değişken bir güçte 15 dakika zorlar.
Bu durumda tüm ayarlar devredışı kalır ve 
yalnızca emniyet termostatı ile limit termostatı 
aktiftirler. Baca temizleme işlevini harekete 
geçirmek için “Reset” (5) düğmesine işlev 
kullanım suyu talepleri olmadan aktive olana 
kadar basmak gerekir.

Aktive olduğu gösterge (17) üzerinde gönderim 
ısısının, gösterge (21) üzerinde güç yüzdesinin 

ve ilgili ateşleme sembolünün  belirtilmesi 
ile işaret edilir.

Bu işlev teknisyene yakıt parametrelerini tetkik 
etme olanağı verir. 
İşlevin aktive olmasından itibaren ısıtma du-
rumunda veya kullanım durumunda tetkik 
yapılmasını seçmek her hangi bir sıcak kullanım 
suyu musluğunu açarak ve kuvveti “ısıtma ayarı” 
(1) selektörünü çevirmek suretiyle ayarlayarak 
mümkündür.
Isıtma veya kullanım suyunun işleyişi, yanıp 
sönen  veya  ilgili sembolleri tarafından 
görüntülenir.

Tetkikler bittiğinde işlevi “Reset” (5) düğmesine 
8 saniye basarak etkisiz duruma getirin.

3.11 POMPA ENGELI KALDIRMA IŞLEVI.
Kombi, uzun süreli hareketsizlikten kaynaklı 
pompa engeli riskini azaltmak için pompayı her 
24 saatte en azından 1 kez 30 saniye çalıştıran bir 
işlev ile donatılmıştır.

3.12 ÜÇ YOLLU ENGEL KALDIRMA 
IŞLEVI.

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.

3.13 TERMOSIFONLARI BUZLANMAYA 
KARŞI KORUMA IŞLEVI.

Tesisatta geri dönüş su ısısının 4°C dereceden 
daha düşük olması halinde kombi 42°C derece 
ısıya erişene kadar çalışır.

3.14 ELEKTRONIK KART PERIYODIK 
OTOMATIK TETKIKI.

Kalorifer konumunda çalışma esnasında veyahut 
da kombi stand-by konumdayken işlev, kombinin 
son kontrolünden / beslenmesinden itibaren 
18 saatte bir devreye girer. Kullanım suyu konu-
munda çalışması esnasında ise, su kullanımından 
10 dakika sonra başlayan otokontrol yaklaşık 
10 saniye sürer.

Not: Otokontrol esnasında kombi, bildirimler de 
dahil olmak üzere, aktivite dışı kalır.

3.15 GÜNEŞ PANELLERI EŞLEŞME 
IŞLEVI.

Kombi, azami 65°C ısıda önceden dış güneş 
paneli sistemi ile ısıtılmış su kabul etmek üzere 
hazırlanmıştır. Her koşulda, kombi girişindeki 
hidrolik devre üzerine karıştırıcı valf takılması 
gereklidir.

Not: kombinin iyi şekilde çalışması için; solar 
valfı üzerinde seçilen ısı, kombinin kumanda 
paneli üzerinde seçilen ısıya oranla 5°C daha 
yüksek olması gerekir.

Bu koşulda P0 parametresini (kullanma suyu 
termostatı) “1” üzerine ve P1 (solar geçikme 
zamanlaması) parametresini kombinin girişine 
koyulmuş bir boylerden su kabul etmesine 
yetecek bir süreye ayarlamak tavsiye edilebilir, 
boylerden mesafe ne kadar fazla olursa ayar-
lanacak bekleme süresi de o kadar fazla olur, 
bu ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra, su 
kombinin girişindeyken ısı, sıcak kullanım suyu 
selektörü ile ayarlanana eşit veya daha yüksek 
olduğunda kombi çalışmaz.

3.16 CIHAZIN YILLIK KONTROL 
BAKIMI.

En azından yıllık periyodlarda aşağıda belir-
tilen bakım ve kontrol işlemlerinin izlenmesi 
gereklidir.
- Değiştirici duman haznesinin temizliği.
- Ana brülör’ün temizlenmesi.
- Duman davulumbazlarında bozukluk ve 

aşınma mevcudiyetini görerek kontrol edin.
- Ateşleme ve işlevlerin düzenliliğini kontrol 

edin.
- Boylerin ısıtma ve kullanım suyu amaçlı 

çalışması esnasında doğru ayarlamalarının 
yapılmış olmasının kontrolü.

- Özellikle aşağıda belirtilen başta olmak üzere 
cihazın kumanda ve ayar aksamının düzenli 
çalışmasının kontrol edin:

 - kombi dışında yer alan ana elektrik şalterinin 
çalışması;

 - tesisat ayar termostatının müdahalesi;
 - kullanım suyu ayar termostatının müdaha-

lesi;
- Cihazın ve tesisatın gaz devrelerinin 

sızdırmazlığı kontrol edin.
- Gaz eksikliği, iyonizasyonlu alev kontrol 

düzeneklerinin müdahalelerini kontrol ediniz, 
müdahale süresinin 10 saniyeden az olması 
gerekmektedir.

- Rakor ve bağlantılarda/dan su kaçağı, sızıntısı 
ve paslanma olup olmadığını görsel olarak 
kontrol edin.

- Su emniyet valfının tahliyesinin tıkalı 
olmadığını görerek kontrol edin.

- Genleşme tankının doluluğunun, tesisatın 
basıncı boşaltılarak sıfıra (kombi manometresi 
üzerinde görülebilir) getirilmesinden sonra, 
1,0 bar olduğunu kontrol edin.

- Tesisatın statik basıncının (soğuk tesisatta ve 
doldurma musluğu aracılığı ile tesisatın doldur-
duktan sonra) 1 ile 1,2 bar arasında olduğunu 
kontrol edin.

- Emniyet ve kontrol düzeneklerinin, özellikle de 
aşağıdaki hususlar doğrultusunda, görsel ola-
rak arızalı veyahut da kısa devrede olmamasını 
kontrol ediniz:

 - ısı emniyet termostatı;
 - su presostatı;
 - hava presostatı.
- Elektrik tesisatının sağlam ve tam olduğunu 

kontrol edin, özellikle:
 - elektrik giriş kablolarının kablo yuvalarında 

olmaları gerekir;
 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir.
Not: cihazın periyodik bakım işlemleri esnasında 
termik tesisatın bakımının da yapılması tavsiye 
olunur, bu işlemlerin yürürlükte olan yasal 
düzenlemelere riayet edilerek yürütülmesi 
gerekmektedir.
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3.10 FUNCIÓN “DESHOLLINADOR”.
Al activar esta función, la caldera alcanza la 
potencia variable durante 15 minutos.
En este estado se desactivan todas las regula-
ciones y se quedan activos sólo el termostato de 
seguridad y el termostato límite. Para accionar 
la función deshollinador hay que presionar el 
pulsador “Reset” (5) hasta la activación de la 
función en ausencia de solicitudes sanitarias.

Su activación la señala el indicador (17) que 
indica la temperatura de ida, el porcentaje de 
potencia en el indicador (21) y el encendido del 

relativo símbolo  .

Esta función permite que el técnico pueda con-
trolar los parámetros de combustión. 
Una vez activada la función es posible elegir si 
realizar el control con la calefacción o en sani-
tario, abriendo cualquier grifo del agua caliente 
sanitaria, regulando la potencia mediante la 
rotación del selector “regulación calefacción” (1).
El funcionamiento en calefacción o sanitario se 
visualiza mediante los relativos símbolos   o 

parpadeantes.

Una vez acabados los controles desactive la 
función presionando el botón Reset (5) durante 
8 segundos.

3.11 FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO BOMBA.
La caldera dispone de una función que hace 
arrancar la bomba al menos 1 vez cada 24 horas, 
durante 30 segundos, para reducir el riesgo de 
bloqueo de la bomba por inactividad prolongada.

3.12 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.

3.13 FUNCIÓN ANTIHIELO 
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.

3.14 AUTOCONTROL PERIÓDICO 
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 
de la caldera. En caso de funcionamiento en 
modo sanitario el autocontrol empieza antes de 
10 minutos después de finalizar el servicio en 
curso y dura unos 10 segundos.

Nota: durante el autocontrol la caldera permane-
ce inactiva, incluyendo los señalamientos.

3.15 FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN DE 
PANELES SOLARES.

La caldera está preparada para recibir agua pre-
calentada por un sistema de paneles solares, hasta 
una temperatura máxima de 65 °C. En cualquier 
caso, es siempre necesario instalar una válvula 
mezcladora en el circuito hidráulico anterior a 
la caldera en la entrada del agua fría.

Nota: para un buen funcionamiento de la calde-
ra, la temperatura seleccionada en la válvula solar 
debe ser 5 ºC mayor respecto a la temperatura 
seleccionada en el panel de mandos de la caldera.

En esta condición se recomienda configurar el 
parámetro P0 (termostato sanitario) en “1” y el 
parámetro P1 (temporización de retardo solar) 
a un tiempo suficiente para recibir el agua desde 
un acumulador situado delante de la caldera; 
mientras mayor es la distancia del acumulador 
mayor es el tiempo de espera que hay que con-
figurar. Una vez realizadas estas regulaciones, 
cuando el agua en entrada en la caldera tiene una 
temperatura igual o mayor a la configurada en 
el selector de agua caliente sanitaria, la caldera 
no se enciende.

3.16 CONTROL Y MANTENIMIENTO 
ANUAL DEL APARATO.

Las siguientes operaciones de control y manteni-
miento se deben realizar al menos una vez al año.
- Limpiar el intercambiador lado humos.
- Limpiar el quemador principal.
- Controlar visualmente la ausencia de deterioro 

o corrosión en la campana de humos.
- 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 
eléctrico situado fuera de la caldera.

 - El funcionamiento del termostato de regula-
ción de la instalación.

 - El funcionamiento del termostato de regula-
ción sanitario.

- Controlar la estanqueidad del circuito de gas 
del aparato 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 existan pérdidas 
de agua y oxidaciones en las uniones.

- Controlar visualmente que la salida de la válvu-
la de seguridad del agua no esté obstruida.

- 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 bares.

- 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.
 - Presostato aire.
- Comprobar la conservación y la integridad de 

la instalación eléctrica, especialmente:
 - Los cables de alimentación eléctrica deben 

estar dentro de los sujetacables.
 - No deben existir signos de ennegrecimiento 

o quemaduras.
Nota: Para el mantenimiento periódico del 
equipo, es oportuno realizar también el control 
y el mantenimiento de la instalación térmica, en 
conformidad con lo indicado por la normativa 
vigente.
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3.10 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции, бойлер 
включается на переменной мощности на 
15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. 
Для запуска функции трубочиста, нажать 
кнопку «Сброс» (5) до запуска функции, при 
отсутствии запроса ГВС.

При запуске функции, на индикаторе 
(17) отображается температура подачи, 
процентное соотношение мощнос ти 
н а  и н д и к а т о р е  ( 2 1 )  и  в к л ю ч а е т с я 

соответствующий значок .

Questa funzione permette al tecnico di verificare 
i parametri di combustione. 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. 
После того, как запущена функция, можно 
выбрать, в каком режиме выполнять 
проверку: отопления или ГВС, открывая 
любой кран горячей воды, настроить 
мощ н о с т ь ,  п ов о р ач и в а я  р е г у л я т о р 
«настройка отопления» (1).
При работе в режиме отопления или ГВС 
отображаются соответствующие мигающие 
значки  или .

По завершения проверок, отключить 
функцию, нажимая на кнопку «Reset» (Сброс) 
(5) в течение 8 секунд.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который 
запускает насос 1 раз, каждые 24 часа 
на период, равный 30  секунд с целью 
уменьшения риска блокирования, из-за 
большого простоя.

3.12 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Бойлер оснащён функцией,  которая 
каждые 24  часа запускает 3-ходовый 
моторизированный блок, выполняя полный 
цикл, чтобы сократить риск блокирования 
трёхходового блока в связи с длительным 
простоем.

3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температ у ра возврата воды из 
отопительной системы ниже 4°C, бойлер 
запачкается до достижения 42°C.

3.14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или 
в режиме ожидания бойлера, каждые 18 
часов после последней проверки/питания 
запускается настоящая функция. Если бойлер 
работает в режиме производства горячей 
воды, то самопроверка запускается через 10 
минут после произведённого забора воды 
на 10 секунд. 

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Б о й л е р  о с н а щ ё н  д л я  п о л у ч е н и я 
предварительно нагретой воды системой 
солнечных панелей до максимальной 
температуры 65°C. В любом случае на 
гидравлическую систему необходимо 
установить смесительный клапан на входе в 
бойлер на входе холодной воды.

П ри ме ч а н и е :  д л я  х о р оше й  р а б о т ы 
бойлера, на солнечном клапане должна 
быть установлена температура выше 5°C 
относительно температуры, выбранной на 
панели управления.

В  нас тоящих условиях  не о бходимо 
установить параметр P0 (термостат ГВС) на 
«1» и параметр P1 (программирование по 
времени задержки солнечной функции) на 
время, достаточное для получения горячей 
воды с водонагревателя, установленного 
на входе в котёл, чем больше расстояние 
водонагревателя, тем больше должно быть 
установлено время ожидания. Выполнить 
настоящие настройки, когда температура 
воды на входе будет равняться или будет 
больше установленной на регуляторе ГВС, 
бойлер не запустится.

3.16 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 отсу тствие на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования 
г о р е л к и  в  р е ж и м а х  п о д о г р е в а 
сантехнической воды и воды в отопительной 
системе.

- П р о в е р я т ь  п р а в и л ь н о с т ь 
ф у н к ц и он и р ов а н и я  у п р а в л я ющ и х 
и регулирующих устройств агрегата, в 
частности:

 - с р а б а т ы в а н и е  р у б и л ь н и к а  - 
переключателя, установленного за 
бойлером;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС;

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и всей установки.

- П р ов е ри т ь  в к л ю ч е н и е  з а щ и т н ог о 
устройства, против отсу тствия газа 
проверки ионизированного пламени, 
затраченное на это время должно быть 
ниже 10 секунд.

- Визуально проверить отсутствие утечек 
води и окисления на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоянии 
и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- В и з у а л ь н о  п р о в е р я т ь ,  ч т о б ы 
предохранительные и управляющие 
устройства не были короткозамкнуты и/
или подвергну ты несанкционированным 
изменениям, в частности проверять:

 - п р е д о х р а н и т е л ь н ы й  т е р м о с т а т 
температуры;

 - реле давления воды;
 - реле давления воздуха.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, 
следующее:

 - электрические провода должны проходить 
через специально предназначенные для 
этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание: при проведении периодического 
техобслуживания агрегата, следует провести 
проверку и техобслуживание тепловой 
установки, в соответствии с указаниями 
действующих нормативных требований.
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3.10 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции, бойлер 
включается на переменной мощности на 
15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. 
Для запуска функции трубочиста, нажать 
кнопку «Сброс» (5) до запуска функции, при 
отсутствии запроса ГВС.

При запуске функции, на индикаторе 
(17) отображается температура подачи, 
процентное соотношение мощнос ти 
н а  и н д и к а т о р е  ( 2 1 )  и  в к л ю ч а е т с я 

соответствующий значок .

Questa funzione permette al tecnico di verificare 
i parametri di combustione. 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. 
После того, как запущена функция, можно 
выбрать, в каком режиме выполнять 
проверку: отопления или ГВС, открывая 
любой кран горячей воды, настроить 
мощ н о с т ь ,  п ов о р ач и в а я  р е г у л я т о р 
«настройка отопления» (1).
При работе в режиме отопления или ГВС 
отображаются соответствующие мигающие 
значки  или .

По завершения проверок, отключить 
функцию, нажимая на кнопку «Reset» (Сброс) 
(5) в течение 8 секунд.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который 
запускает насос 1 раз, каждые 24 часа 
на период, равный 30  секунд с целью 
уменьшения риска блокирования, из-за 
большого простоя.

3.12 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Бойлер оснащён функцией,  которая 
каждые 24  часа запускает 3-ходовый 
моторизированный блок, выполняя полный 
цикл, чтобы сократить риск блокирования 
трёхходового блока в связи с длительным 
простоем.

3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температ у ра возврата воды из 
отопительной системы ниже 4°C, бойлер 
запачкается до достижения 42°C.

3.14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или 
в режиме ожидания бойлера, каждые 18 
часов после последней проверки/питания 
запускается настоящая функция. Если бойлер 
работает в режиме производства горячей 
воды, то самопроверка запускается через 10 
минут после произведённого забора воды 
на 10 секунд. 

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Б о й л е р  о с н а щ ё н  д л я  п о л у ч е н и я 
предварительно нагретой воды системой 
солнечных панелей до максимальной 
температуры 65°C. В любом случае на 
гидравлическую систему необходимо 
установить смесительный клапан на входе в 
бойлер на входе холодной воды.

П ри ме ч а н и е :  д л я  х о р оше й  р а б о т ы 
бойлера, на солнечном клапане должна 
быть установлена температура выше 5°C 
относительно температуры, выбранной на 
панели управления.

В  нас тоящих условиях  не о бходимо 
установить параметр P0 (термостат ГВС) на 
«1» и параметр P1 (программирование по 
времени задержки солнечной функции) на 
время, достаточное для получения горячей 
воды с водонагревателя, установленного 
на входе в котёл, чем больше расстояние 
водонагревателя, тем больше должно быть 
установлено время ожидания. Выполнить 
настоящие настройки, когда температура 
воды на входе будет равняться или будет 
больше установленной на регуляторе ГВС, 
бойлер не запустится.

3.16 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 отсу тствие на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования 
г о р е л к и  в  р е ж и м а х  п о д о г р е в а 
сантехнической воды и воды в отопительной 
системе.

- П р о в е р я т ь  п р а в и л ь н о с т ь 
ф у н к ц и он и р ов а н и я  у п р а в л я ющ и х 
и регулирующих устройств агрегата, в 
частности:

 - с р а б а т ы в а н и е  р у б и л ь н и к а  - 
переключателя, установленного за 
бойлером;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС;

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и всей установки.

- П р ов е ри т ь  в к л ю ч е н и е  з а щ и т н ог о 
устройства, против отсу тствия газа 
проверки ионизированного пламени, 
затраченное на это время должно быть 
ниже 10 секунд.

- Визуально проверить отсутствие утечек 
води и окисления на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоянии 
и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- В и з у а л ь н о  п р о в е р я т ь ,  ч т о б ы 
предохранительные и управляющие 
устройства не были короткозамкнуты и/
или подвергну ты несанкционированным 
изменениям, в частности проверять:

 - п р е д о х р а н и т е л ь н ы й  т е р м о с т а т 
температуры;

 - реле давления воды;
 - реле давления воздуха.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, 
следующее:

 - электрические провода должны проходить 
через специально предназначенные для 
этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание: при проведении периодического 
техобслуживания агрегата, следует провести 
проверку и техобслуживание тепловой 
установки, в соответствии с указаниями 
действующих нормативных требований.
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3.10 ФУНКЦИЯ «ТРУБОЧИСТА».
При включении данной функции, бойлер 
включается на переменной мощности на 
15 минут.
При данном режиме работы невозможно 
осуществить никакие настройки и остаётся 
включенным только предохранительный 
термостат и ограничивающий термостат. 
Для запуска функции трубочиста, нажать 
кнопку «Сброс» (5) до запуска функции, при 
отсутствии запроса ГВС.

При запуске функции, на индикаторе 
(17) отображается температура подачи, 
процентное соотношение мощнос ти 
н а  и н д и к а т о р е  ( 2 1 )  и  в к л ю ч а е т с я 

соответствующий значок .

Questa funzione permette al tecnico di verificare 
i parametri di combustione. 
Эта функция позволяет технику проверить 
параметры горения. 
После того, как запущена функция, можно 
выбрать, в каком режиме выполнять 
проверку: отопления или ГВС, открывая 
любой кран горячей воды, настроить 
мощ н о с т ь ,  п ов о р ач и в а я  р е г у л я т о р 
«настройка отопления» (1).
При работе в режиме отопления или ГВС 
отображаются соответствующие мигающие 
значки  или .

По завершения проверок, отключить 
функцию, нажимая на кнопку «Reset» (Сброс) 
(5) в течение 8 секунд.

3.11 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ НАСОСА.

Бойлер оснащён функцией, который 
запускает насос 1 раз, каждые 24 часа 
на период, равный 30  секунд с целью 
уменьшения риска блокирования, из-за 
большого простоя.

3.12 ФУНКЦИЯ 
АНТИБЛОКИРОВАНИЯ 
ТРЁХХОДОВОЙ ГРУППЫ.

Бойлер оснащён функцией,  которая 
каждые 24  часа запускает 3-ходовый 
моторизированный блок, выполняя полный 
цикл, чтобы сократить риск блокирования 
трёхходового блока в связи с длительным 
простоем.

3.13 ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ТЕРМОСИФОНОВ.

Если температ у ра возврата воды из 
отопительной системы ниже 4°C, бойлер 
запачкается до достижения 42°C.

3.14 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
САМОПРОВЕРКА 
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА.

Во время работы в режиме отопления или 
в режиме ожидания бойлера, каждые 18 
часов после последней проверки/питания 
запускается настоящая функция. Если бойлер 
работает в режиме производства горячей 
воды, то самопроверка запускается через 10 
минут после произведённого забора воды 
на 10 секунд. 

Примечание: во время самопроверки бойлер 
находится в пассивном состоянии, включая 
сигнализации.

3.15 ФУНКЦИЯ КОМБИНАЦИИ 
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Б о й л е р  о с н а щ ё н  д л я  п о л у ч е н и я 
предварительно нагретой воды системой 
солнечных панелей до максимальной 
температуры 65°C. В любом случае на 
гидравлическую систему необходимо 
установить смесительный клапан на входе в 
бойлер на входе холодной воды.

П ри ме ч а н и е :  д л я  х о р оше й  р а б о т ы 
бойлера, на солнечном клапане должна 
быть установлена температура выше 5°C 
относительно температуры, выбранной на 
панели управления.

В  нас тоящих условиях  не о бходимо 
установить параметр P0 (термостат ГВС) на 
«1» и параметр P1 (программирование по 
времени задержки солнечной функции) на 
время, достаточное для получения горячей 
воды с водонагревателя, установленного 
на входе в котёл, чем больше расстояние 
водонагревателя, тем больше должно быть 
установлено время ожидания. Выполнить 
настоящие настройки, когда температура 
воды на входе будет равняться или будет 
больше установленной на регуляторе ГВС, 
бойлер не запустится.

3.16 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 отсу тствие на 

вытяжном кожухе повреждений или 
коррозии.

- Проверять правильность включения и 
функционирования агрегата.

- Проверять правильность тарирования 
г о р е л к и  в  р е ж и м а х  п о д о г р е в а 
сантехнической воды и воды в отопительной 
системе.

- П р о в е р я т ь  п р а в и л ь н о с т ь 
ф у н к ц и он и р ов а н и я  у п р а в л я ющ и х 
и регулирующих устройств агрегата, в 
частности:

 - с р а б а т ы в а н и е  р у б и л ь н и к а  - 
переключателя, установленного за 
бойлером;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры воды в отопительной 
системе;

 - срабатывание термостата регулировки 
температуры ГВС;

- Проверить герметичность газовой системы 
агрегата и всей установки.

- П р ов е ри т ь  в к л ю ч е н и е  з а щ и т н ог о 
устройства, против отсу тствия газа 
проверки ионизированного пламени, 
затраченное на это время должно быть 
ниже 10 секунд.

- Визуально проверить отсутствие утечек 
води и окисления на переходниках.

- Визуально проверять, не засорились ли 
сливные отверстия предохранительных 
клапанов.

- Проверить, что нагрузка расширительного 
бака, после разгрузки давления установки 
до нуля (значение считывается с манометра 
бойлера), равно 1,0 бар.

- Проверять, чтобы статическое давление 
системы (при системе в холодном состоянии 
и после доливки воды в нее через кран 
заполнения) составляло от 1 до 1,2 бар.

- В и з у а л ь н о  п р о в е р я т ь ,  ч т о б ы 
предохранительные и управляющие 
устройства не были короткозамкнуты и/
или подвергну ты несанкционированным 
изменениям, в частности проверять:

 - п р е д о х р а н и т е л ь н ы й  т е р м о с т а т 
температуры;

 - реле давления воды;
 - реле давления воздуха.
- Проверять сохранность и целостность 

электрооборудования, в частности, 
следующее:

 - электрические провода должны проходить 
через специально предназначенные для 
этого кабельные каналы;

 - они не должны быть почерневшими или 
подгоревшими.

Примечание: при проведении периодического 
техобслуживания агрегата, следует провести 
проверку и техобслуживание тепловой 
установки, в соответствии с указаниями 
действующих нормативных требований.
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3.10  פונקציית “ניקוי ארובה”
כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מאלצת את הדוד 

לפעול בתפוקה משתנה במשך 15 דקות.
תרמוסטט  ורק  כוונון,  שום  מאפשר  לא  זה  מצב 
פעילים.  נשארים  ההגבלה  ותרמוסטט  הבטיחות 
על  לחץ  ניקוי הארובה,  פונקציית  את  להפעיל  כדי 
את  מחמם  אינו  שהדוד  בזמן   )5( “איפוס”  הלחצן 

המים הביתיים.

ההפעלה מסומנת על ידי טמפרטורת המים במחוון 
)17( שיעור העוצמה במחוון )21( והידלקות הסמל 

.

פונקציה זו מאפשרת לטכנאי לבדוק משתני בערה. 
את  לבדוק  אם  לבחור  ניתן  פועלת,  כשהפונקציה 
מים  חימום  או  מרכזי  חימום  במצב  המשתנים 
וויסות  החמים  המים  ברז  פתיחת  ידי  על  ביתיים 
העוצמה באמצעות סיבוב הבורר “טמפרטורת חימום 

מרכזי” )1(.
ניתן לראות אם הדוד פועל במצב חימום מרכזי או 
. חימום מים ביתיים בהתאם לסמלים  או 

בסיום הבדיקה, בטל את הפונקציה באמצעות לחיצה 
על הלחצן “איפוס” )5( במשך 8 שניות.

3.11  פונקציית מניעת חסימה של 
המשאבה

לדור יש מצב פעולה שמפעיל את המשאבה פעם 
להפחית  מנת  על  שניות   30 למשך  שעות  ב-24 
מתקופה  כתוצאה  תיחסם  שהמחשבה  הסיכון  את 

ממושכת של חוסר פעילות.

3.12  פונקציית מניעת חסימה תלת שלבית
הדוד כולל פונקציה שמפעילה יחידה תלת-שלבית 
ממונעת פעם ב-24 שעות, לביצוע מחזור שלם וכך 
כתוצאה  תלת-שלבית  חסימה  של  הסיכון  הפחתת 

מתקופה ממושכת של חוסר פעילות.

3.13  פונקציית מניעת קפיאה של 
הרדיאטורים

נמוכה  האספקה  במערכת  המים  טמפרטורת  אם 
מגיעה  שהטמפרטורה  עד  מופעל  הדוד   ,4°C-מ

.42°C-ל

3.14 מעגל מודפס בדיקה עצמית 
תקופתית

מצב  או  מרכזי  חימום  במצב  פועל  הדוד  כאשר 
המתנה, הפונקציה פועלת כל 18 שעות מאז הפעם 
מים  חימום  של  במצב  פעל.  הדוד  האחרונה שבה 
דקות   10 תוך  מתחילה  העצמית  הבדיקה  ביתיים 
מסיום תהליך צריכת המים למשך של כ-10 שניות.

נשאר  הדוד  העצמית,  הבדיקה  במהלך  לב:  שים 
כבוי, כולל האיתות.

3.15 פונקציית חיבור לוחות סולאריים
באמצעות  מראש  שחוממו  מים  לקבל  יכול  הדוד 
לטמפרטורה  עד  סולאריים  לוחות  של  מערכת 
צריך  תמיד  המקרים,  בכל   .65°C של  מקסימלית 
להתקין שסתום ערבוב במערכת ההידראולית שמעל 

הדוד בכניסת המים הקרים.

הערה: כדי שהדוד יפעל כמו שצריך, הטמפרטורה 
גבוהה  להיות  צריכה  הסולארי  בשסתום  שבוחרים 
ב-5°C מאשר הטמפרטורה שבוחרים בלוח הבקרה 

של הדוד.

 P0 המשתנה  את  להגדיר  צריך  כזה,  במצב 
ואת   ”1“ לערך  ביתיים(  חמים  מים  )תרמוסטט 
המשתנה P1 )השהיית חימום סולארי( לטמפרטורה 
האחסון  ממיכל  המים  את  לקבל  כדי  שמספיקה 
רחוק  האחסון  שמיכל  ככל  הדוד.  מעל  שנמצא 
יותר.  ארוך  השהייה  משך  להגדיר  צריך  כך  יותר, 
לדוד  המים  כניסת  כאשר  הכיוונים,  ביצוע  לאחר 
מהטמפרטורה  גבוהה  או  זהה  בטמפרטורה  היא 
שהוגדרה באמצעות בורר טמפרטורת המים החמים 

הביתיים, הדוד לא דולק.

3.16  תחזוקת מכשיר ובדיקה שנתית
ופעולות התחזוקה הבאות  יש לבצע את הבדיקות 

לפחות פעם בשנה.
-  נקה את צד הפליטה של מחליף החום.

-  נקה את המבער הראשי.
-  בדוק ויזואלית את מכסה האדים לזיהוי בלאי או 

קורוזיה.
-  ודא שהתאורה והתפקוד תקינים.

כמו שצריך במצבים של  מכויל  -  ודא שהמבער 
חימום מים ביתיים וחימום מרכזי.

כמו  פועלים  והכוונון  הבקרה  שהתקני  -  ודא 
שצריך, במיוחד:

-  התערבות המתג החשמלי הראשי שנמצא   
מחוץ לדוד;

-  התערבות תרמוסטט הבקרה של המערכת;  
המים  של  הבקרה  תרמוסטט  -  התערבות   

החמים הביתיים.
-  בדוק שמערכת הגז והמערכת הפנימית אטומות 

כמו שצריך.
שמשמש  ההתקן  של  ההתערבות  את  -  בדוק 
לבקרת להבה של יינון ללא גז. זמן ההתערבות 

צריך להיות פחות מ-10 שניות.
-  חפש ויזואלית דליפות מים או חמצון בחיבורים 

או מהחיבורים.
של  הבטיחות  ניקוז  ששסתום  ויזואלית  -  בדוק 

המים אינו חסום.
והבאתו  המערכת  לחץ  סניקת  שלאחר  -  ודא 
כלי  לחץ  הדוד(,  של  הלחץ  במד  )קרא  לאפס 

ההתפשטות הוא 1.0 בר.
)במערכת  המערכת  של  הסטטי  שהלחץ  -  ודא 
קרה ולאחר מילוי מחדש של המערכת באמצעות 

שסתום המילוי( נמצא בין 1 ל-1.2 בר.
-  בדוק ויזואלית שהתקני הבטיחות והבקרה לא 

שונו ו/או קוצרו, במיוחד:

-  תרמוסטט בטיחות הטמפרטורה;  
-  מתג לחץ המים;  

-  מתג לחץ האוויר.  
-  בדוק את המצב והתקינות של מערכת החשמל, 

במיוחד:
-  שכבלי החשמל נמצאים בתוך הבידוד;  

-  שאין סימני שריפה או בערה.  
שים לב: בזמן הבדיקה והתחזוקה התקופתית של 
המכשיר צריך לבדוק ולבצע תחזוקה גם למערכת 
החימום המרכזית, בהתאם לתקנות הקבועות בחוק.
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3.10 FUNKCIJA "DIMNJAČAR".
Ako se ova funkcija aktivira, ona postavlja kotao 
na promenjivu snagu u trajanju od 15 minuta.
U tom stanju su isključena sva podešavanja 
i ostaje aktivan samo bezbednosni termostat 
temperature i granični termostat. Za aktiviranje 
funkcije za čišćenje odžaka morate da pritisnete 
dugme "Reset" (5) sve dok se funkcija ne uključi. 
Tom prilikom ne sme da dođe do zahteva za 
sanitarnom vodom.

Prikaz izlazne temperature na indikatoru 
za temperaturu (17), prikaz procenta snage 
na indikatoru za grejanje (21) i uključenje 

odgovarajućeg simbola  ukazuju na 
aktiviranje ove funkcije.

Ova funkcija daje mogućnost tehničaru da 
proveri parametre sagorevanja. 
Kada se ona aktivira, možete da odaberete da li 
želite da sprovedete kontrolu u režimu grejanja ili 
u režimu proizvodnje sanitarne tople vode. Ako 
izaberete sanitarni režim dovoljno je otvoriti bilo 
koji salvinu za toplu sanitarnu vodu i podesiti 
snagu pomoću regulatora za "podešavanje 
grejanaj" (1).
Rad u režimu grejanja ili u režimu proizvodnje 
sanitarne tople vode je prikazan pomoću 
treptećih simbola  ili .

Kada završite kontrolu, isključite ovu funkciju 
pritiskom na dugme “Reset” (5) i držite ga 
pritisnutim 8 sekundi.

3.11 FUNKCIJA PROTIV BLOKADE 
PUMPE.

Kotao je opremljen funkcijom koja pokreće 
pumpu barem 1 put na svakih 24 sata u trajanju 
od 30 sekunda da bi se smanjio rizik od blokade 
pumpe zbog duže neaktivnosti.

3.12 FUNKCIJA PROTIV BLOKADE 
TROKRAKOG SISTEMA.

Kotao je opremljen funkcijom koja uključuje 
jedan ceo ciklus motorizovanog trokrakog 
sistema na svakih 24 sata kako bi se smanjio 
rizik od njegove blokade zbog duže neaktivnosti.

3.13 FUNKCIJA PROTIV SMRZAVANJA 
RADIJATORA.

Ako je povratni deo uređaja na temperaturi 
nižoj od 4°C, kotao se pušta u rad sve dok ne 
dostigne 42°C.

3.14 PERIODIČNA AUTOMATSKA 
KONTROLA ELEKTRONSKE 
KARTICE.

Tokom rada u načinu grejanje ili kada je kotao u 
stanju stand-by, funkcija se aktivira svako 18 sati 
od poslednje kontrole /napajanja kotla. U slučaju 
rada u sanitarnom načinu, automatska kontrola 
počinje u roku od 10 minuta posle kraja uzimanja 
u toku i to u trajanju od 10 sekunda.

NAPOMENA: tokom automatske kontrole kotao 
ostaje neaktivnim, uključujući i signalizacije.

3.15 FUNKCIJA UPARIVANJA SOLARNIH 
PANELA I KOTLA.

Kotao može da primi vodu koja je prethodno 
zagrejana u sistemu koji radi na solarne panele 
i njena maksimalna temperatura sme da bude 
65°C. U svakom slučaju, neophodno je postaviti 
na vodovodni sistem ispred kotla ventil za 
mešanje koji se mora pozicionirati na ulaz 
hladne vode.

Napomena: za dobar rad kotla podešena 
temperatuna na solarnom ventilu mora biti veća 
za 5°C od temperature podešene na komandnoj 
tabli kotla.

U ovom slučaju vam savetujemo da postavite 
parametar P0 (termostat za sanitarnu vodu) na 
vrednost "1", a parametar P1 (tajmer za kašnjenje 
solarnog sistema) na vrednost koja daje dovoljno 
vremena kotlu da primi vodu iz rezervoara koji 
se nalazi pre njega. Što je rastojanje između 
kotla i rezervoara veće to bi postavljena vrednost 
za vreme čekanja na vodu odnosno za vreme 
kašnjenja vode trebalo da bude veća. Kada 
podesite ovo vreme i kada je voda na ulazu u 
kotao iste ili veće temperature od one podešene 
indikatorom za toplu sanitarnu vodu, kotoa se 
neće uključiti.

3.16 GODIŠNJA KONTROLA I 
ODRŽAVANJE APARATA.

Svake godine se moraju obaviti sledeće operacije 
kontrole i održavanja.
- Čišćenje izmenjivača strana dima.
- Čišćenje glavnog izmenjivača.
- Vizuelna provera da na aspiratoru dima nema 

tragova uništenja ili korozije.
-  Kontrola pravilnog uključenja i rada.
-  Provera pravilne kalibracije gorionika u 

sanitarnoj fazi i onoj grejanja.
-  Provera pravilnog rada komandnih uređaja i 

prilagođavanja aparata i to naročito:
 -  intervencije opšteg električnog prekidača 

postavljenog izvan kotla.
 -  intervencije termostata za prilagođavanja 

uređaja;
 -  intervencije termostata za sanitarno 

prilagođavanje.
-  Provera nepropusnosti kruga za gas aparata i 

unutrašnjeg uređaja.
-  Provera intervencije uređaja protiv manjka 

gasa kontrole plamena jonizacijom, vreme 
intervencije mora da bude manje od 10 
sekunda.

-  Vizuelna provera da nema propuštanja vode ili 
oksidacije sa/na spojkama.

-  Vizuelna provera da odvod bezbednosnog 
ventila vode nije začepljen.

-  Proverite da punjenje ekspanzione posude, 
nakon što ispustite pritisak iz uređaja na način 
da ga postavite na nulu (to možete očitati na 
manometru kotla), bude 1,0 bar.

-  Proverite da statički pritisak uređaja (kada je 
on hladan i nakon što ste napunili uređaj na 
slavini za punjenje) bude između 1 i 1,2 bara.

-  Vizuelno proverite da bezbednosni i kontorlini 
uređaji i ne budu uništeni i/ili u kratkom spoju 
i to naročito:

 -  bezbednosni termostat temperature;
 -  merač pritiska vode;
 -  merač pritiska vazduha.
-  Proverite stanje i celovitost električnog uređaja 

i to naročito:
 -  da žice za električno napajanje budu smeštene 

u provodniku kablova; 
 -  da nema tragova crnila ili izgorenosti.
NAPOMENA: prilikom periodičnog održavanja 
aparata, dobro bi bilo da obavite i kontrolu i 
održavanje toplotnog uređaja, u skladu sa onim 
što navodi propis na snazi.
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3.10 „საკვამურის გაწმენდის“ ფუნქცია.
როდესაც გააქტიურებულია ეს ფუნქცია 
ბოილერი ირთვება ცვლადი სიმძლავრით 15 
წუთით.
ამ მდგომარეობაში ყველა დარეგულირება 
გამოირიცხება და აქტიური რჩება მხოლოდ 
ტემპერატურული უსაფრთხოების თერმოსტატი 
და შემზღუდველი თერმოსტატი. საკვამურის 
გაწმენდის ფუნქციის გასააქტიურებლად 
დააჭირეთ ღილაკს "Reset" (5) ფუნქციის 
გააქტიურებამდე საყოფაცხოვრებო ცხელი 
წყლის მოთხოვნის არ არსებობის შემთხვევაში.

მისი გააქტიურება მინიშნებული იქნება 
(17) მაჩვენებელზე ნაკადის ტემპერატურის, 
(21) ინდიკატორზე სიმძლავრის პროცენტის 

ჩვენებით და შესაბამისი  სიმბოლოს 
ანთებით.

ეს ფუნქცია საშუალებას აძლევს ტექნიკოსს 
შეამოწმოს წვის პარამეტრები. 
ფუნქციის გააქტიურების შემდეგ შესაძლებელია 
შეარჩიოთ რომელ რეჟიმში შესრულდეს 
შემოწმება: გათბობის თუ საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყლის, ცხელი წყლის ნებისმიერი 
ონკანის გახსნით დააყენეთ სიმძლავრე, 
მარეგულირებლის "გათბობის მოწყობა" (1) 
მობრუნებით.
გათბობის ან წყის გაცხელების რეჟიმებში 

მუშაობა გამოიხატება შესაბამისი  ან  
სიმბოლოების აციმციმებით.

შემოწმებების დასრულების შემდეგ გამორთეთ 
ფუნქცია  (5 )  "Reset "  ღილაკზე 8  წამის 
განმავლობაში დაჭერით.

3.11 ტუმბოს დაბლოკვისგან დამცავი 
ფუნქცია.

ბოილერი აღჭურვილია სპეციალური ფუნქციით, 
რომელიც 30 წამით რთავს ტუმბოს, სულ 
მცირე, ყოველ 24 საათში ერთხელ, ხანგრძლივი 
უმოქმედობის გამო ტუმბოს დაბლოკვის რისკის 
თავიდან ასაცილებლად.

3.12 სამპოზიციიანი დაბლოკვისგან დამცავი 
ფუნქცია.

ბოილერი აღჭურვილია ფუნქციით, რომელიც 
ააქტიურებს მოტორიზებულ სამპოზიციიან 
მოწყობილობას ყოველ 24 საათში, ატარებს 
სრულ ციკლს, რათა შემცირდეს სამპოზიციიანი 
დაბლოკვის რისკი ხანგრძლივი უმოქმედობის 
გამო.

3.13 რადიატორების ანტიშემომყინავი.
თუ სისტემის უკუქცევის წყლის ტემპერატურა 
4°C-ზე დაბალია, ბოილერი ირთვება, სანამ 
ტემპერატურა არ გახდება 42°C.

3.14 ელექტრონული დაფის პერიოდული 
თვითშემოწმება.

ცხელი წყლის რეჟიმში ფუნქციონირების 
შ ე მ თ ხ ვ ე ვ ა შ ი  თ ვ ი თ შ ე მ ო წ მ ე ბ ა  ი წ ყ ე ბ ა 
განტვირთვის შემდეგ 10 წუთის განმავლობაში 
და გრძელდება  დაახლოებით 10  წამი. 
საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის რეჟიმში 
მუშაობის შემთხვევაში თვითშემოწმება 
იწყება წყლის მიღებიდან 10 წუთის შემდეგ, 
დაახლოებით 10 წამის განმავლობაში.

შენიშვნა: თვითშემოწმების დროს ბოილერი 
გამორთული რჩება, სიგნალიზაციის ჩათვლით.

3.15 მზის პანელების შეწყვილების ფუნქცია.
ბოილერი გათვალისწინებულია წინასწარ 
გაცხელებული წყლის მისაღებად მზის 
პ ა ნ ე ლ ე ბ ი ს გ ა ნ  მ ა ქ ს ი მ უ მ  6 5 ° C .  ყ ვ ე ლ ა 
შემთხვევებში, ყოველთვის აუცილებელია 
ჰიდრავლიკურ სისტემაზე დაამონტაჟოთ 
შემრევი სარქველი ბოილერში ცივი წყლის 
შესასვლელზე.

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა :  ბ ო ი ლ ე რ ი ს  უ კ ე თ 
ფ უ ნ ქ ც ი ო ნ ი რ ე ბ ი ს თ ვ ი ს  მ ზ ი ს  პ ა ნ ე ლ ზ ე 
არჩეული ტემპერატურა 5°C–ით მეტი უნდა 
იყოს ბოილერის სამართავ დაფაზე არჩეულ 
ტემპერატურაზე.

ასეთ შემთხვევაში P0 (საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყლის თერმოსტატი) პარამეტრს უნდა 
მიენიჭოს მნიშვნელობა "1" და P1 (მზის პანელის 
დაყოვნების დრო) პარამეტრს ტემპერატურა, 
რომელიც საკმარისია წყლის მისაღებად წყლის 
გამაცხელებელში, რომელიც მდებარეობს 
ბოილერის შესასვლელზე. რაც უფრო დიდია 
მანძილი წყლის გამაცხელებელი ავზიდან, 
უფრო ხანგრძლივი მოცდის დრო უნდა 
შეირჩეს. როდესაც ეს წესები შესრულდება, 
როდესაც ბოილერში შესასვლელი წყალი არის 
იმავე ან უფრო მაღალი ტემპერატურის რაც 
დაყენებულია საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის 
მარეგულირებელზე, ბოილერი არ ჩაირთვება.

3.16 ყოველწლიური შემოწმება და 
ტექნიკური მომსახურება.

შ ე მ დ ე გ ი  შ ე მ ო წ მ ე ბ ე ბ ი  დ ა  ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი 
მომსახურება უნდა ჩატარდეს, სულ მცირე, 
წელიწადში ერთხელ.
- გაასუფთავეთ თბოგადამცემის დამუშავებული 

აირის გამომშვების მხარე.
- გაწმინდეთ ძირითადი სანთურა.
- ვიზუალურად შეამოწმეთ, რომ აირსარინის 

გარსაცმი არ იყოს დაზიანებული და არ ქონდეს 
კოროზია.

- შეამოწმეთ განათების და ფუნქციონირების 
სისწორე.

- შეამოწმეთ სანთურის სწორი კალიბრაცია 
წყლის და ცენტრალური გათბობის ფაზებში.

- შეამოწმეთ მართვის და დარეგულირების 
მოწყობილობების სწორი ფუნქციონირება, 
კერძოდ:

 - ძირითადი ელექტროგადამრთველის 
ინტერვენცია, რომელიც განლაგებულია 
ბოილერის გარეთა მხარეს;

 - ს ი ს ტ ე მ ი ს  მ ა რ თ ვ ი ს  თ ე რ მ ო ს ტ ა ტ ი ს 
ინტერვენცია;

 - ცხელი წყლის საკონტროლო თერმოსტატის 
ინტერვენცია.

- შეამოწმეთ გაზის ხაზის და შიდა სისტემის 
ჰერმეტულობა.

- შეამოწმეთ მოწყობილობის ინტერვენცია 
აირის იონიზაციის ალის კონტროლთან 
დაკავშირებით. ინტერვენცია უნდა იყოს, სულ 
მცირე, 10 წამზე ნაკლები.

- ვიზუალურად შეამოწმეთ წყლის გაჟონვა ან 
ჟანგის არსებობა კონექტორებზე.

- ვიზუალურად შეამოწმეთ, რომ წყლის 
უსაფრთხოების სადრენაჟო სარქველი 
დაბლოკილია.

- შეამოწმეთ, რომ სისტემის წნევის განტვირთვის 
და ნულზე დაყენების შემდეგ (ბოილერის 
მანომეტრი), გამაფართოებელი ავზის წნევა 1,0 
ბარია.

- შეამოწმეთ სისტემის სტატიკური წნევა (ცივი 
სისტემით და სისტემის შევსების სარქვლის 
მეშვეობით შევსების შემდეგ), რომელიც უნდა 
იყოს 1-1,2 ბარი.

- ვიზუალურად შეამოწმეთ უსაფრთხოების და 
საკონტროლო მოწყობილობები, კერძოდ:

 - ტ ე მ პ ე რ ა ტ უ რ ი ს  უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ი ს 
თერმოსტატი;

 - წყლის წნევის გადამრთველი;
 - ჰაერის წნევის გადამრთველი.
- შეამოწმეთ ელექტროსისტემის მთლიანობა და 

მდგომარეობა, კერძოდ:
 - ელექტროკაბელები თავის ადგილზეა;
 - არსად არ შეიმჩნევა დამწვარი ადგილები და 

სხვა მსგავსი დაზიანებები.
შენიშვნა:  მოწყობილობის პერიოდული 
ტექმომსახურების ჩატარებისას სასურველია 
ასევე ჩატარდეს ცენტრალური გამაცხელებელი 
სისტემის შემოწმება და ტექნიკური მომსახურება, 
მოქმედი ნორმატიული წესების დაცვით.
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3.10 FONCTION «RAMONEUR».
Si cette fonction est activée, elle force la chaudière 
à une puissance variable pendant 15 minutes.
Dans une telle situation, tous les réglages sont 
exclus et uniquement le thermostat de sécurité et 
le thermostat limite restent activés. Pour action-
ner la fonction de ramonage, il faut appuyer sur 
le bouton “Reset” (5) jusqu’à l’activation de la 
fonction en absence de demandes sanitaires.

Son activation est signalée par l’indication de la 
température de refoulement sur l’indicateur (17), 
le pourcentage de puissance sur l’indicateur (21) 

et l’allumage du symbole correspondant .

Cette fonction permet au technicien de vérifier 
les paramètres de combustion. 
Une fois que la fonction est activée, il est possible 
de choisir s’il faut effectuer la vérification en état 
de chauffage ou bien en sanitaire, en ouvrant 
n’importe quel robinet d’au chaude sanitaire et en 
réglant la puissance avec la rotation du sélecteur 
“réglage du chauffage” (1).
Le fonctionnement en chauffage ou en sanitaire 
est visualisé par les symboles correspondants 

 ou  clignotants.

Une fois finies les vérifications, désactiver la 
fonction en appuyant sur le bouton “Reset” (5) 
pendant 8 secondes.

3.11 FONCTION ANTI-BLOCAGE 
POMPE.

La chaudière est équipée d’une fonction qui fait 
partir la pompe 1 fois toutes les 24 heures pen-
dant 30 secondes afin de réduire le risque de blo-
cage de la pompe pour une inactivité prolongée.

3.12 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.

3.13 FONCTION ANTIGEL RADIATEURS.
Si l’eau de retour de l’installation est à une tem-
pérature inférieure à 4°C, la chaudière se met en 
marche jusqu’à atteindre les 42°C.

3.14 AUTOVÉRIFICATION PÉRIODIQUE 
DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE.

Durant le fonctionnement en modalité 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 
modalité 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 l’autovérification, la chaudière 
reste inactive, signalisations comprises.
3.15 FONCTION ASSOCIATION 

PANNEAUX SOLAIRES.
La chaudière est prédisposée pour recevoir de 
l’eau préchauffée par un système à panneaux 
solaires jusqu’à une température maximum de 
65°C. Dans tous les cas il faut toujours installer 
une soupape de mélange sur le circuit hydrau-
lique en amont de la chaudière sur l’entrée d’eau 
froide.

Remarque: pour un bon fonctionnement de 
la chaudière; la température sélectionnée sur 
la soupape solaire, devra être supérieure à 5°C 
par rapport à la température sélectionnée sur le 
panneau de commandes de la chaudière.

Dans cette condition, il est conseillé de configurer 
le paramètre P0 (thermostat sanitaire) sur «1» et 
le paramètre P1 (temporisation retard solaire) à 
une durée suffisante pour recevoir de l’eau d’un 
chauffe-eau situé en amont de la chaudière, plus 
la distance du chauffe-eau est importante, plus le 
temps d’attente à configurer est important; une 
fois que ces réglages sont effectués, quand l’eau 
en entrée chaudière est à température égale ou 
supérieure à celle configurée par le sélecteur d’eau 
chaude sanitaire, la chaudière ne s’allume pas.

3.16 CONTRÔLE ET ENTRETIEN 
ANNUEL DE L’APPAREIL.

Au moins une fois par an, les opérations de 
contrôle et d’entretien doivent être effectuées.
- Nettoyer l’échangeur côté fumées.
- Nettoyer le brûleur principal.
- Vérifier visuellement l’absence de détérioration 

ou de corrosion dans 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 et du contrôle flamme par 
ionisation; le temps d’intervention doit être 
inférieur à 10 secondes.

- Vérifier visuellement l’absence de pertes 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 obs-
truée.

- Vérifier que la charge du vase d’expansion, après 
avoir évacué la pression de l’installation en le 
mettant à zéro (lisible sur le manomètre de la 
chaudière) soit de 1,0 bar.

- Vérifier que la pression statique de l’installation 
(installation à froid et après l’avoir chargée avec 
le robinet de remplissage) soit comprise entre 
1 et 1,2 bar.

- Vérifier visuellement que les dispositifs de 
sécurité et de contrôle ne soient pas altérés et/
ou court-circuités et en particulier:

 - thermostat de sécurité sur la température;
 - pressostat eau;
 - pressostat air.
- Vérifier la conservation et l’intégrité de l’instal-

lation électrique et en particulier:
 - les fils d’alimentation électrique doivent être 

mis dans les passe-câbles;
 - il ne doit pas y avoir de traces de noircisse-

ment ou de brûlures.
N.B.: lors de l’entretien périodique de l’appareil, 
il est opportun d’effectuer aussi le contrôle et 
l’entretien de l’installation thermique, conformé-
ment à ce qui est indiqué par la règlementation 
en vigueur.
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3.10 “CHIMNEY SWEEP” FUNCTION.
When activated, this function forces the boiler 
to variable output for 15 minutes.
In this state all adjustments are excluded and only 
the safety thermostat and the limit thermostat 
remain active. To activate the chimney sweep 
function, press the “Reset” button (5) event for 
activation in the absence of DHW requests.

Its activation is signalled by the indication of the 
flow temperature on the indicator(17), the power 
percentage on indicator (21) and switch-on of the 

relative symbol .

This function allows the technician to check the 
combustion parameters. 
Once the function is activated, it is possible to 
select whether to make the chick in CH status 
or DHW status by opening any hot water cock 
and regulating the power by turning the “CH 
regulation” selector (1).
Functioning in CH or DHW mode is displayed 
by the relative flashing  or symbols.

On completion of the checks, deactivate the 
function by pressing the “Reset” button (5) for 
8 seconds.

3.11 PUMP ANTI-BLOCK FUNCTION.
The boiler has a function that starts the pump 
once every 24 hours for the duration of 30 se-
conds in order to reduce the risk of the pump 
becoming blocked due to prolonged inactivity.

3.12 THREE-WAY ANTI-BLOCK 
FUNCTION.

The boiler is supplied with a function that ac-
tivates the motorises 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.

3.13 RADIATORS ANTI-FREEZE 
FUNCTION.

If the system return water is below 4°C, the boiler 
starts up until reaching 42°C.

3.14 P.C.B. PERIODICAL SELF-CHECK.
During functioning in central heating mode or 
with boiler in stand-by, 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.

3.15 SOLAR PANELS COUPLING 
FUNCTION.

The boiler is set-up to receive pre-heated water 
from a system of solar panels up to a maximum 
temperature of 65°C. In all cases, it is always ne-
cessary to install a mixing vale on the hydraulic 
circuit upstream from the boiler on the cold 
water inlet.

Note: for good functioning of the boiler; the 
temperature selected on the solar valve must 
be 5 °C greater with respect to the temperature 
selected on the boiler control panel.

In this condition, parameter P0 (DHW ther-
mostat) must be set at “1” and the parameter P1 
(solar delay time) at a temperature sufficient to 
receive water from a storage tank situated upstre-
am from the boiler. The greater the distance from 
the storage tank, the longer the stand-by time 
to be set. When these regulations have been 
performed, when the boiler inlet water is at the 
same or greater temperature with respect to that 
set by the DHW selector switch, the boiler does 
not switch on.

3.16 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 correct lighting and functioning.
- Check correct calibration of the burner in 

domestic hot water and central heating phases.
- Check correct functioning of control and 

adjustment devices and in particular:
 - the intervention of main electrical switch 

positioned 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 valve drain 
is not blocked.

- Check that, after discharging system pressure 
and bringing it to zero (read on boiler manome-
ter), the expansion vessel factory-set pressure 
is at 1.0 bar.

- Check that the system static pressure (with 
system cold and after refilling the system by 
means of the filling valve) is between 1 and 1.2 bar.

- Visually check that the safety and control 
devices have not been tampered with and/or 
shorted, in particular:

 - temperature safety thermostat;
 - water pressure switch,
 - air pressure switch.
- Check the condition and integrity of the elec-

trical system and in particular:
 - electrical power cables must be inside the 

whipping;
 - there must be no traces of blackening or 

burning.
N.B.: on occasion of periodical maintenance of 
the appliance it is appropriate also to check and 
perform maintenance on the central heating 
system, in compliance with that indicated by the 
regulations in force.
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3.10 “BACANIN TƏMİZLƏNMƏSİ” 
FUNKSİYASI

İşə salındıqda bu funksiya kombi qazanını 15 
dəqiqə müxtəlif göstərici ilə işləməyə məcbur 
edir.
Bu halda bütün tənzimləmələr ist isna 
edilir və ancaq təhlükəsizlik termostatı və 
məhdudlaşdırıcı termostat işlək qalır. Bacanı 
təmizləmə funksiyasını işə salmaq üçün MQS 
xahişləri olmadıqda aktivləşdirmə üçün "Sıfıra 
sal" düyməsi (5) hadisəsini basın.

Onun işə salınması (17) indikatorunda axın 
temperaturunu, (21) indikatorunda gücün faizini 

göstərməklə və müvafiq  simvolunu işə 
salmaqla işarə edilir 

Bu funksiya texniki işçiyə yanma parametrlərini 
yoxlamağa imkan verir. 
Funksiya aktivləşdirildikdən sonra hər hansı 
qaynar su kranını açmaqla və "MQ tənzimləyici" 
selektoru (1) çevirərək enerjini tənzimləməklə, 
yoxlamanın MQ statusunda və ya MQS 
statusunda aparılmasını seçmək olar
CH və ya MQS rejimində iş müvafiq yanıb-sönən 

 və ya nişanları ilə ekrana verilir.

Yoxlamanın sonunda 8 saniyə ərzində Sıfıra 
salma düyməsini (5) basmaqla funksiyanı 
söndürün.

3.11 POMPANIN ANTI-BLOK 
FUNSKIYASI.

Kombi qazanında nasosu hər 24 saatdan 
bir 30 saniyə müddətində işə salaraq uzun 
müddət istifadə edilməmə nəticəsində nasosun 
bloklanması riskini azaldan funksiya mövcuddur.

3.12 ÜÇ YOLLU BLOKLAMAYA QARŞI 
FUNKSİYASI

Kombi qazanında hər 24 saatdan bir mühərrikli 
qurğunu işə salaraq uzun müddət istifadə 
edilməmə nəticəsində üç yollu bloklanma 
riskini azaldan tam sikli yerinə yetirən funksiya 
mövcuddur.

3.13 RADIATORLARIN ANTI-FRIZ 
FUNSKIYASI.

Əgər sistemin qayıdan suyu 4°C-dən az olarsa, 
kombi qazanı 42°C-yə çatana qədər işləməyə 
başlayır.

3.14 P.C.B. MÜNTƏZƏM ÖZÜNÜ-
YOXLAMA

Mərkəzi qızdırıcı rejimində işləyən zaman və 
ya kombi qazanı gözləmə rejimində olduqda 
funksiya hər 18 saatdan bir, kombi qazanının 
ən son yoxlanması/enerji təchizindən sonra 
işə düşür. Daxili qaynar su rejimində işləyən 
zaman ləğv etmə prosesindən sonra 10 dəqiqə 
ərzində və təqribən 10 saniyə olmaqla özünü 
yoxlama başlayır.

Qeyd: özünü yoxlama zamanı siqnal vermə də 
daxil olmaqla, kombi qazanı sönmüş vəziyyətdə 
qalır.

3.15 GÜNƏŞ LÖVHƏLƏRİNİN 
BİRLƏŞDİRİLMƏSİ FUNKSİYASI

Kombi qazanı günəş lövhələrindən maksimum 
65°C temperatura qədər isinmiş suyu qəbul 
etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bütün hallarda 
soyuq suyun qəbul olunduğu yerdə kombi 
qazanından sonrakı hidravlik zəncirdə qarışdırıcı 
borunu quraşdırmaq lazımdır.

Qeyd: kombi qazanının normal işləməsi üçün 
günəş klapanında seçilmiş temperatur kombi 
qazanın idarə panelində seçilmiş temperaturla 
müqayuisədə 5 °C artıq olmalıdır.

Bu şəraitdə P0 parametri (MQS termostatı) "1" 
göstəricisində, P1 parametri (solar gecikmə 
vaxtı) isə kombi qazanından sonra quraşdırılmış 
saxlama çənindən suyu almaq üçün kifayət olan 
temperaturda qoyulmalıdır. Saxlama çənindən 
məsafə nə qədər böyük olarsa, təyin ediləcək 
gözləmə vaxtı bir o qədər uzun olacaq. Bu 
qaydalar yerinə yetirildikdə kombi qazanının 
temperaturu MQS selektor açarı vasitəsilə təyin 
edilmiş temperaturla eyni və ya daha böyük 
olarsa, kombi qazanı işə düşməyəcək.

3.16 İLLIK YOXLAMA VƏ TEXNIKI 
XIDMƏT.

Aşağıdakı yoxlamalar və texniki xidmət ən azı 
ildə bir dəfə keçirilməlidir.
- İstilik mübadiləçisinin baca tərəfini təmizləyin.
- Əsas odluğu təmizləyin.
- İşlənmiş qaz örtüyünün əyilməsini və ya 

paslanmasını yoxlayın
- Düzgün işıqlanma və işləməni yoxlayın
- Odluğun məişət qaynar su və mərkəzi qızdırıcı 

rejimlərində düzgün kalibrasiya edilməsini 
yoxlayın.

- İdarə və tənzimləmə cihazlarının və xüsusilə, 
aşağıdakıların düzgün işləməsini yoxlayın:

 - kombi qazanından xaricdə quraşdırılmış əsas 
elektrik açarının müdaxiləsi

 - s is temin idarəedi lmə termostat ının 
müdaxiləsi;

 - daxili qaynar suyun idarəedilmə termpstat 
müdaxiləsi.

- Qaz dövrəsinin və daxili sistemin kipləşdirmə 
səmərəsini yoxlayın

- Cihazın qazsız ionlaşma alovunu idarəyə qarşı 
müdaxiləsini yoxlayın. Müdaxilə müddəti 10 
saniyədən az olmalıdır.

- Su sızması və ya birləşmələrin oksidləşməsini 
vizual yoxlayın.

- Suyun təhlükəsizlik klapanının drenajının 
tıxaclanmadığını gözlə yoxlayın

- Sistem təzyiqini boşaldaraq sıfıra çatdırdıqdan 
sonra (kombi qazanının manometrinin 
göstəricilərini yoxlayın) genişlənmə çəninin 
zavodda təyin edilmiş təzyiqinin 1.0 bar 
olduğunu 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 idarə cihazlarına müdaxilə 
edilmədiyini və/yaxud qısa qapanmadığını 
gözlə yoxlayın, xüsusilə:

 - temperatur təhlükəsizlik termostatı;
 - su təzyiqi relesi;
 - hava təzyiq keçiricisi.
- 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: cihazın müntəzəm texniki qulluğu 
hallarında həmçinin mərkəzi qızdırıcı sistemə 
də qüvvədə olan qaydalara uyğun texniki qulluq 
göstərilməlidir.

28 

ب
رتكي

بال
ئم 

قا
ال

دم
تخ

س
امل

نة
صيا

بال
ئم 

قا
ال

10.3  وظيفة “تنظيف املدخنة”.
يف حالة تفعيل هذه الوظيفة الوظيفية، يتم إجبار الغالية عىل العمل بالقوة 

القصوى للتدفئة ملدة 15 دقيقة.

يف هذه الحالة، يتم استبعاد كل عمليات الضبط ويبقى نشطاً فقط ترموستات 
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.)
تسمح هذه الوظيفة الوظيفية للعامل الفني بالتأكد من معايري االحرتاق. 
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. الرموز التالية  أو 

بعد انتهاء عمليات الفحص قم بإلغاء هذه الوظيفة الوظيفية وذلك بإطفاء 
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املجاري الثالثة ملدة طويلة. 
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فإن الغالية تبدأ يف العمل حتى تصل إىل درجة حرارة 42 درجة مئوية.

14.3  فحص ذايت دوري للوحة اإللكرتونية.
أثناء عمل الغالية يف وضعية التدفئة أو أثناء ما تكون يف وضعية االستعداد 
stand-by، فإن هذه الوظيفة التشغيلية تبدأ يف العمل كل 18 ساعة 
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الساخن فإن الوظيفة التشغيلية املتعلقة بالفحص الذايت تبدأ يف العمل كل 

عاملة  الجارية لتبقى  العينات  وأخذ  الفحص  عملية  نهاية  بعد  دقائق   10
ملدة حوايل 10 دقائق.

مالحظة هامة: أثناء عمل وظيفة الفحص الذايت هذه، تبقى الغالية متوقفًة 

مبا يف ذلك اإلشارات التي تصدرها.

15.3  وظيفة الربط باأللواح الشمسية.
نظام  طريق  عن  قبل  من  تسخينها  تم  مياه  الستقبال  الغالية  تجهيز  تم 

أية  عىل  مئوية.  درجة   65 أقصاها  حرارة  درجة  حتى  الشمسية  األلواح 

حال من الرضوري دامئاً تركيب صامم خلط عىل دائرة املياه يف الغالية عند 

مدخل املياه الباردة.

انتبه: من أجل عمل الغالية بشكل جيد، يجب أن تكون درجة الحرارة املنتقاة 

عىل الصامم الشميس أكرب مبعدل 5 درجات مئوية عن درجة الحرارة املنتقاة 

عىل لوحة األوامر التشغيلية الخاصة بالغالية.

لالستخدام الصحيح للغالية يف هذه الحالة التشغيلية، يصبح من الرضوري 

ضبط املعيار P0 )ترموستات املياه الساخنة الصحية( عىل “1” و املعيار 

P1 )تأخري عملية اإلشعال الخاصة باملياه الساخنة الصحية( عىل وقت كايف 
الستقبال املياه من أحد السخانات الشمسية املوجودة فوق الغالية، فكلام 

زاد بعد املسافة عن السخانات الشمسية كلام زاد وقت االنتظار الذي يجب 

ضبطه؛ بعد القيام بعمليات الضبط وعندما تكون درجة حرارة املاء الداخل 

د املياه  محدِّ عليها  املضبوط  الحرارة  درجة  من  أكرب  أو  مساوية  الغالية  إىل 

الساخنة يف الغالية، ال تعمل الغالية.

16.3  الفحص و الصيانة السنوية للجهاز.
عىل األقل سنويا،ً يجب القيام بعمليات الفحص والصيانة اآلتية: 

- تنظيف املبادل الحراري الخاص مبنفذ العوادم الدخانية.
- تنظيف املوقد الرئييس.

أي  وجود  عدم  من  للتأكد  بالعني   الدخانية  العوادم  شفط  غطاء  -  فحص 
تلفيات أو تآكالت.

- فحص عملية اإلشعال والتشغيل.
-  التأكد من القيام بعملية معايرة املوقد بالشكل الصحيح يف مرحلة إنتاج 

املاء الساخن ويف مرحلة التدفئة.

-  التأكد من العمل املنتظم لجميع مكونات التحكم والضبط الخاصة بالجهاز 
وبشكل خاص: 

-  لتأكد من عمل مفتاح اإليقاف والتشغيل الكهريب العام املوجود خارج الغالية. 
-  التأكد من عمل ترموستات ضبط ومعايرة الشبكة؛ 

-  التأكد من عمل ترموستات ضبط ومعايرة شبكة املاء الساخن؛
-  التأكد من إحكام  شبكة الغاز الخاصة بالجهاز وبالشبكة بشكل عام.

-  التأكد من إعدادات التعامل مع حاالت النقص يف إمدادات الغاز وفحص 
طبيعة شعلة اللهب بالتأيُّن، مع التأكد من أن الوقت الالزم للبدء يف التعامل 

مع هذه املواقف ال يزيد عن مدة 10 ثواين.

-  تأكد بالعني من عدم وجود أي ترسيبات للامء أو أي عمليات أكسدة أو 
صدأ عىل الوصالت.

-  تأكد بالعني من أن صامم أمان املاء الخاص بالترصيف غري مغلق أو مسدود .
-  تأكد من أن معدل شحن وعاء التوسيع، بعد القيام بتفريغ ضغط الشبكة 
حتى الوصول به إىل مستوى الصفر )ميكن قراءة ذلك عىل مقياس الضغط 

املوجود يف املرجل\الغالية(، هو 1.0 بار.

-  تأكد من أن الضغط الستاتييك للشبكة )بشبكة باردة أو بعد القيام مبلء 
الشبكة عن طريق صنبور امللء( معدله بني 1 و 1.2 بار.

-  تأكد بالنظر من أن أجهزة األمان واملراقبة مل يتم العبث بها و \ أو قد تم 
تقليل تقييمها التقديري وبشكل خاص: 

- ترموستات األمان الخاص بدرجة الحرارة؛ 
- مفتاح ضبط ضغط املاء؛ 

- مفتاح ضبط ضغط الهواء؛
-  تأكد من املحافظة عىل سالمة الشبكة الكهربائية وبشكل خاص: 

-  أسالك توصيل التيار الكهربايئ حيث يجب أن تكون موضوعة داخل مجارى 
حامية األسالك و الكبالت؛ 

-  ال يجب أن يكون هناك أي أثار السوداد أو لحروقات.
أيضاً  القيام  يستحسن  للجهاز،  الدورية  الصيانة  حالة  يف  هامة:  مالحظة 

والطرق  القواعد  إتباع  مع  الحرارية  للشبكة  والصيانة  الفحص  بعمليات 

املعمول بها للقيام بذلك.
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3.17 ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ.
Щоб полегшити технічне обслуговування 
котла ,  можна зняти йог о  о бшивк у, 
дотримуючись цих простих вказівок (Мал. 
3-4 / 3-5):
1 Відчепити декоративну планку (a) з нижніх 

пазів.
2 Зняти декоративну рамку (a) з обшивки (c).

3 Відгвинтити 2 передні кріпильні гвинти (b) 
з обшивки.

4 Відгвинтити 2 нижні кріпильні гвинти (b) 
з обшивки.

5 Потягти на себе обшивку (c).
6 Одночасно з цим проштовхнути обшивку 

(c) вгору, щоб відчепити її з верхніх крюків.

Умовні позначення на ілюстративних кресленнях:

 Однозначна ідентифікація компонента

 Послідовна ідентифікація виконуваних операцій
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3.17 KAPAĞIN SÖKÜLMESI.
Kombi cihazının bakım işlemlerinin kolay 
bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki basit 
talimatları uygulamak suretiyle kombi kasası 
sökülebilir (Şek. 3-4 / 3-5):
1 Estetik çerçeveyi (a) ilgili alt yivlerden çıkarın.
2 Estetik çerçeveyi (a) kapaktan (c) ayırın.
3 2 ön kapak sabitleme vidasını (b) sökün.

4 2 alt kapak sabitleme vidasını (d) sökün.
5 Kapağı (c) kendinize doğru çekin.
6 Aynı anda kapağı (c) üst kancalardan çıkarmak 

için yukarı doğru itin.

Kurulum çizimleri açıklaması:

 Tek anlamlı aksam tanımlaması

 Yapılacak operasyonunu sıralı tanımlaması
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3.17 DESMONTAJE DEL REVESTIMIENTO.
Para un fácil mantenimiento de la caldera, se 
puede desmontar el revestimiento siguiendo 
estas simples instrucciones (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Desenganche el marco estético (a) de los re-

spectivos encastres inferiores.
2 Quite el marco estético (a) del revestimiento (c).
3 Desatornille los 2 frontales (b) de fijación del 

revestimiento.

4 Desatornille los 2 tornillos inferiores (d) de 
fijación del revestimiento.

5 Tire hacia sí mismo el revestimiento (c).
6 Al mismo tiempo empuje el revestimiento 

(c) hacia arriba para desengancharlo de los 
ganchos superiores.

Leyenda de los dibujos de la instalación:

 Identificación unívoca componente

 Identificación secuencial de la operación que hay que realizar
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3.17 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, демонтировать корпус, 
следя эти простым указаниям (Илл. 3-4 / 3-5):
1 Отсоединить декоративную рамку (a) с 

соответствующих нижних креплений.
2 Снять декоративную рамку (a) с корпуса (c).
3 Отвинтить 2 передних крепёжных болта (b) 

корпуса.

4 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (d) 
корпуса.

5 Потянуть корпус на себя (c).
6 Одновременно подтолкнуть корпус (c) 

вверх, чтобы снять его с верхних крюков.

Условные обозначения чертежей установки:

 Однозначная идентификация компонента

 Идентификация последовательности выполняемых операций
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2 Снять декоративную рамку (a) с корпуса (c).
3 Отвинтить 2 передних крепёжных болта (b) 

корпуса.

4 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (d) 
корпуса.

5 Потянуть корпус на себя (c).
6 Одновременно подтолкнуть корпус (c) 

вверх, чтобы снять его с верхних крюков.

Условные обозначения чертежей установки:

 Однозначная идентификация компонента

 Идентификация последовательности выполняемых операций
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3.17 ДЕМОНТАЖ КОРПУСА.
Для упрощения технического обслуживания 
котла, возможно, демонтировать корпус, 
следя эти простым указаниям (Илл. 3-4 / 3-5):
1 Отсоединить декоративную рамку (a) с 

соответствующих нижних креплений.
2 Снять декоративную рамку (a) с корпуса (c).
3 Отвинтить 2 передних крепёжных болта (b) 

корпуса.

4 Отвинтить 2 задних крепёжных болта (d) 
корпуса.

5 Потянуть корпус на себя (c).
6 Одновременно подтолкнуть корпус (c) 

вверх, чтобы снять его с верхних крюков.

Условные обозначения чертежей установки:

 Однозначная идентификация компонента

 Идентификация последовательности выполняемых операций

a

1
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3.10  פונקציית “ניקוי ארובה”
כאשר פונקציה זו מופעלת, היא מאלצת את הדוד 

לפעול בתפוקה משתנה במשך 15 דקות.
תרמוסטט  ורק  כוונון,  שום  מאפשר  לא  זה  מצב 
פעילים.  נשארים  ההגבלה  ותרמוסטט  הבטיחות 
על  לחץ  ניקוי הארובה,  פונקציית  את  להפעיל  כדי 
את  מחמם  אינו  שהדוד  בזמן   )5( “איפוס”  הלחצן 

המים הביתיים.

ההפעלה מסומנת על ידי טמפרטורת המים במחוון 
)17( שיעור העוצמה במחוון )21( והידלקות הסמל 

.

פונקציה זו מאפשרת לטכנאי לבדוק משתני בערה. 
את  לבדוק  אם  לבחור  ניתן  פועלת,  כשהפונקציה 
מים  חימום  או  מרכזי  חימום  במצב  המשתנים 
וויסות  החמים  המים  ברז  פתיחת  ידי  על  ביתיים 
העוצמה באמצעות סיבוב הבורר “טמפרטורת חימום 

מרכזי” )1(.
ניתן לראות אם הדוד פועל במצב חימום מרכזי או 
. חימום מים ביתיים בהתאם לסמלים  או 

בסיום הבדיקה, בטל את הפונקציה באמצעות לחיצה 
על הלחצן “איפוס” )5( במשך 8 שניות.

3.11  פונקציית מניעת חסימה של 
המשאבה

לדור יש מצב פעולה שמפעיל את המשאבה פעם 
להפחית  מנת  על  שניות   30 למשך  שעות  ב-24 
מתקופה  כתוצאה  תיחסם  שהמחשבה  הסיכון  את 

ממושכת של חוסר פעילות.

3.12  פונקציית מניעת חסימה תלת שלבית
הדוד כולל פונקציה שמפעילה יחידה תלת-שלבית 
ממונעת פעם ב-24 שעות, לביצוע מחזור שלם וכך 
כתוצאה  תלת-שלבית  חסימה  של  הסיכון  הפחתת 

מתקופה ממושכת של חוסר פעילות.

3.13  פונקציית מניעת קפיאה של 
הרדיאטורים

נמוכה  האספקה  במערכת  המים  טמפרטורת  אם 
מגיעה  שהטמפרטורה  עד  מופעל  הדוד   ,4°C-מ

.42°C-ל

3.14 מעגל מודפס בדיקה עצמית 
תקופתית

מצב  או  מרכזי  חימום  במצב  פועל  הדוד  כאשר 
המתנה, הפונקציה פועלת כל 18 שעות מאז הפעם 
מים  חימום  של  במצב  פעל.  הדוד  האחרונה שבה 
דקות   10 תוך  מתחילה  העצמית  הבדיקה  ביתיים 
מסיום תהליך צריכת המים למשך של כ-10 שניות.

נשאר  הדוד  העצמית,  הבדיקה  במהלך  לב:  שים 
כבוי, כולל האיתות.

3.15 פונקציית חיבור לוחות סולאריים
באמצעות  מראש  שחוממו  מים  לקבל  יכול  הדוד 
לטמפרטורה  עד  סולאריים  לוחות  של  מערכת 
צריך  תמיד  המקרים,  בכל   .65°C של  מקסימלית 
להתקין שסתום ערבוב במערכת ההידראולית שמעל 

הדוד בכניסת המים הקרים.

הערה: כדי שהדוד יפעל כמו שצריך, הטמפרטורה 
גבוהה  להיות  צריכה  הסולארי  בשסתום  שבוחרים 
ב-5°C מאשר הטמפרטורה שבוחרים בלוח הבקרה 

של הדוד.

 P0 המשתנה  את  להגדיר  צריך  כזה,  במצב 
ואת   ”1“ לערך  ביתיים(  חמים  מים  )תרמוסטט 
המשתנה P1 )השהיית חימום סולארי( לטמפרטורה 
האחסון  ממיכל  המים  את  לקבל  כדי  שמספיקה 
רחוק  האחסון  שמיכל  ככל  הדוד.  מעל  שנמצא 
יותר.  ארוך  השהייה  משך  להגדיר  צריך  כך  יותר, 
לדוד  המים  כניסת  כאשר  הכיוונים,  ביצוע  לאחר 
מהטמפרטורה  גבוהה  או  זהה  בטמפרטורה  היא 
שהוגדרה באמצעות בורר טמפרטורת המים החמים 

הביתיים, הדוד לא דולק.

3.16  תחזוקת מכשיר ובדיקה שנתית
ופעולות התחזוקה הבאות  יש לבצע את הבדיקות 

לפחות פעם בשנה.
-  נקה את צד הפליטה של מחליף החום.

-  נקה את המבער הראשי.
-  בדוק ויזואלית את מכסה האדים לזיהוי בלאי או 

קורוזיה.
-  ודא שהתאורה והתפקוד תקינים.

כמו שצריך במצבים של  מכויל  -  ודא שהמבער 
חימום מים ביתיים וחימום מרכזי.

כמו  פועלים  והכוונון  הבקרה  שהתקני  -  ודא 
שצריך, במיוחד:

-  התערבות המתג החשמלי הראשי שנמצא   
מחוץ לדוד;

-  התערבות תרמוסטט הבקרה של המערכת;  
המים  של  הבקרה  תרמוסטט  -  התערבות   

החמים הביתיים.
-  בדוק שמערכת הגז והמערכת הפנימית אטומות 

כמו שצריך.
שמשמש  ההתקן  של  ההתערבות  את  -  בדוק 
לבקרת להבה של יינון ללא גז. זמן ההתערבות 

צריך להיות פחות מ-10 שניות.
-  חפש ויזואלית דליפות מים או חמצון בחיבורים 

או מהחיבורים.
של  הבטיחות  ניקוז  ששסתום  ויזואלית  -  בדוק 

המים אינו חסום.
והבאתו  המערכת  לחץ  סניקת  שלאחר  -  ודא 
כלי  לחץ  הדוד(,  של  הלחץ  במד  )קרא  לאפס 

ההתפשטות הוא 1.0 בר.
)במערכת  המערכת  של  הסטטי  שהלחץ  -  ודא 
קרה ולאחר מילוי מחדש של המערכת באמצעות 

שסתום המילוי( נמצא בין 1 ל-1.2 בר.
-  בדוק ויזואלית שהתקני הבטיחות והבקרה לא 

שונו ו/או קוצרו, במיוחד:

-  תרמוסטט בטיחות הטמפרטורה;  
-  מתג לחץ המים;  

-  מתג לחץ האוויר.  
-  בדוק את המצב והתקינות של מערכת החשמל, 

במיוחד:
-  שכבלי החשמל נמצאים בתוך הבידוד;  

-  שאין סימני שריפה או בערה.  
שים לב: בזמן הבדיקה והתחזוקה התקופתית של 
המכשיר צריך לבדוק ולבצע תחזוקה גם למערכת 
החימום המרכזית, בהתאם לתקנות הקבועות בחוק.
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3.17  הסרת המארז
כדי לסייע בתחזוקת הדוד, ניתן להסיר לחלוטין את 

המארז באופן הבא: )איור 3-4 / 3-5(:
)א(  הדקורטיבית  המסגרת  את  1  שחרר 

מהמעצורים התחתונים.
2  הסר את המסגרת הדקורטיבית )א( מהמארז 

)ג(.

3  שחרר את 2 הברגים הקדמיים )ב( שמשמשים 
לקיבוע המעטפת.

4  שחרר את 2 הברגים האחוריים )ב( שמשמשים 
לקיבוע המעטפת.

5  משוך את המעטפת לכיוונך )ג(.
שחרר  זמנית  ובו  למעלה  המעטפת  את  6  דחף 

אותה מהווים העליונים.

מפתח תרשימי התקנה:

  זיהוי רכיבים ודאי

  זיהוי רציף של הפעולות שצריך לבצע
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3.17 RASTAVLJANJE KUĆIŠTA.
Da bi se kotao mogao lako održavati, kućište 
se može rastaviti na način da sledite ova 
jednostavna uputstva (Sl. 3-4 / 3-5):
1 Otkačite estetski ram (a) iz gornjih ležišta.
2 Izvucite estetski raam (a) iz kućišta (c).
3 Odvijte dva prednja šrafa (b) koja drže kućište.

4 Odvijte dva zadnja šrafa (d) koja drže kućište.
5 Povucite kućište ka sebi (c).
6 Istovremeno gurnite kućište (c) ka gore da bi 

ste ga otkačili za gornjih ležišta.

Objašenjenje crteža za instaliranje:

 Nedvosmislena identifikacija dela kotla

 Identifikacija redosleda operacija koje treba obaviti
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3.17 გარსაცმის დემონტაჟი.
ბ ო ი ლ ე რ ი ს  ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი  მ ო მ ს ა ხ უ რ ე ბ ი ს 
შესრულების მიზნით შესაძლებელია მისი 
კორპუსის მოხსნა, როგორც აღწერილია ქვემოთ: 
(ნახ. 3–4 /3–5):
1 მოაცილეთ დეკორატიული ჩარჩო (a ) 

შესაბამისი ქვედა დამჭერებიდან.
2 მ ო ხ ს ე ნ ი თ  დ ე კ ო რ ა ტ ი უ ლ ი  ჩ ა რ ჩ ო  ( a ) 

გარსაცმისგან (c).

3 მოუშვით წინა 2 ხრახნი (b), რომელიც ამაგრებს 
გარსაცმს.

4 მოუშვით ქვედა 2 ხრახნი (b), რომელიც 
ამაგრებს გარსაცმს.

5 მოქაჩეთ გარსაცმი თქვენსკენ (c).
6 იმავე დროს მიაწექით გარსაცმს (c) ზემოთ, რომ 

გაანთავისუფლოთ ზედა საკიდებიდან.

მოწყობილობის ნახაზის პირობითი აღნიშვნები:

 კომპონენტის ცალსახა იდენტიფიკაცია

 შესასრულებელი ოპერაციების მიმდინარეობის იდენტიფიკაცია
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3.17 DÉMONTAGE DE L’HABILLAGE.
Pour un entretien facile de la chaudière, il est 
possible de démonter l’habillage en suivant ces 
instructions simples (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Décrocher le cadre esthétique (a) de ses encas-

trements inférieurs.
2 Enlever le cadre esthétique (a) de l’habillage 

(c).

3 Dévisser les 2 vis frontales (b) de fixation de 
l’habillage.

4 Dévisser les 2 vis inférieures (d) de fixation de 
l’habillage.

5 Tirer vers soi l’habillage (c).
6 En même temps, pousser l’habillage (c) vers le 

haut pour le décrocher des crochets supérieurs.

Légende dessins d’installation:

 Identification univoque du composant.

 Identification séquentielle de l’opération à effectuer.
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3.17 CASING REMOVAL.
To facilitate boiler maintenance the casing can be 
completely removed as follows: (Fig. 3-4 / 3-5):
1 Unhook the decorative frame (a) from the 

relative lower retainers.
2 Remove the decorative frame (a) from the 

casing (c).

3 Loosen the 2 front screws (b) for fixing the 
casing.

4 Loosen the 2 lower screws (b) for fixing the 
casing.

5 Pull the case towards yourself (c).
6 Push the case (c) upwards at the same time to 

release it from the upper hooks.

Installation drawings key:

 Unmistakeable component identification

 Sequential identification of the operation to perform
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3.17 KORPUSUN ÇIXARILMASI
Kombi qazanının işini qurmaq üçün korpus 
aşağıdakı qaydada tam çıxarıla bilər (Təs. 
(Şəkil 3-4 / 3-5):
1 Bəzək çərçivəsini (a) nisbətən aşağı 

saxlayıcılardan açın.
2 Bəzək çərçivəsini (a) korpusdan (c) çıxarın

3 Korpusu bərkidən 2 qabaq vinti (b) boşaldın
4 Korpusu bərkidən 2 aşağı vinti (b) boşaldın
5 Korpusu özünüzə tərəf dartın (c).
6 Korpusu (c) yuxarı basın və eyni zamanda onu 

yuxarı qarmaqlardan çıxarın.

Quraşdırma cizgilərində izahatlar:

 Elementlərin səhvsiz müəyyən edilməsi

 Yerinə yetiriləcək əməliyyatın ardıcıl müəyyən edilməsi
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17.3 فك الغطاء.
للقيام بعملية صيانة سهلة للغالية، ميكن فك الغطاء بإتباع هذه التعليامت 

التالية البسيطة  )شكل 3 ـ 4 / 3 ـ 5(: 

1.  قم بفك الهيكل التجمييل )a( من مراكز التعشيق املطابقة.
 .)c( من الغطاء )a( 2. قم بفك الهيكل التجمييل

 )b( 3. قم بفك برغيني تثبيت الغطاء األماميتني
 )d( 4. قم بفك برغيني تثبيت الغطاء األماميتني

.)c( 5. اسحب نحوك الغطاء

6. يف نفس الوقت، ادفع الغطاء )c( إىل األعىل لفكه من الخطافني العلويني. 

لوحة رموز رسوم الرتكيب

تحديد الجزء بالضبط  

تحديد العمليات التي يجب تنفيذها بالتتابع  

a
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3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Примітка: значення тиску, наведені у таблиці, 
показуть зміни наявного тиску між виходом 
з газового клапану та камерою згоряння. 
Регулювання виконуються за допомогою 
диференціального манометру («U»-образна 

колонка або цифрового манометру), датчики-
зонди якого уведені в штуцери заміру 
тиску на виході з газового клапану та на 
штуцері відбору тиску в закритій камері. 
Дані потужності для таблиці були отримані 
при використанні труби для забору повітря-

відведення димових газів довжиною 0,5 м. 
Витрати газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче за 15°C 
з тиском 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.

Maior Eolo 24 4 E.

Maior Eolo 28 4 E.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ

ОПАЛ
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ
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ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

ГВП
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9
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28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

ГВП
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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диференціального манометру («U»-образна 
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тиску на виході з газового клапану та на 
штуцері відбору тиску в закритій камері. 
Дані потужності для таблиці були отримані 
при використанні труби для забору повітря-

відведення димових газів довжиною 0,5 м. 
Витрати газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче за 15°C 
з тиском 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
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3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Примітка: значення тиску, наведені у таблиці, 
показуть зміни наявного тиску між виходом 
з газового клапану та камерою згоряння. 
Регулювання виконуються за допомогою 
диференціального манометру («U»-образна 

колонка або цифрового манометру), датчики-
зонди якого уведені в штуцери заміру 
тиску на виході з газового клапану та на 
штуцері відбору тиску в закритій камері. 
Дані потужності для таблиці були отримані 
при використанні труби для забору повітря-

відведення димових газів довжиною 0,5 м. 
Витрати газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче за 15°C 
з тиском 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.
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16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

ГВП
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Примітка: значення тиску, наведені у таблиці, 
показуть зміни наявного тиску між виходом 
з газового клапану та камерою згоряння. 
Регулювання виконуються за допомогою 
диференціального манометру («U»-образна 

колонка або цифрового манометру), датчики-
зонди якого уведені в штуцери заміру 
тиску на виході з газового клапану та на 
штуцері відбору тиску в закритій камері. 
Дані потужності для таблиці були отримані 
при використанні труби для забору повітря-

відведення димових газів довжиною 0,5 м. 
Витрати газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче за 15°C 
з тиском 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.
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Maior Eolo 28 4 E.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)
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(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

ГВП
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9
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3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Примітка: значення тиску, наведені у таблиці, 
показуть зміни наявного тиску між виходом 
з газового клапану та камерою згоряння. 
Регулювання виконуються за допомогою 
диференціального манометру («U»-образна 

колонка або цифрового манометру), датчики-
зонди якого уведені в штуцери заміру 
тиску на виході з газового клапану та на 
штуцері відбору тиску в закритій камері. 
Дані потужності для таблиці були отримані 
при використанні труби для забору повітря-

відведення димових газів довжиною 0,5 м. 
Витрати газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче за 15°C 
з тиском 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.
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20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
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3.18 ЗМІННА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ.
Примітка: значення тиску, наведені у таблиці, 
показуть зміни наявного тиску між виходом 
з газового клапану та камерою згоряння. 
Регулювання виконуються за допомогою 
диференціального манометру («U»-образна 

колонка або цифрового манометру), датчики-
зонди якого уведені в штуцери заміру 
тиску на виході з газового клапану та на 
штуцері відбору тиску в закритій камері. 
Дані потужності для таблиці були отримані 
при використанні труби для забору повітря-

відведення димових газів довжиною 0,5 м. 
Витрати газу відносяться до теплотворної 
здатності при температурі нижче за 15°C 
з тиском 1013 мбар. Тиск газу на пальнику 
заміряний при температурі 15°C.
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3.18 DEĞIŞKEN TERMIK GÜÇ.
Not: tabloda verilen basınçlar gaz valfı çıkışı 
ile yakıt haznesi arasında var olan basınçların 
farklarını temsil ederler. 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 aspirasyon-
tahliye borusu ile elde edilmişlerdir. Gaz debileri 

için 15°C derecenin altındaki kalori gücü ile 
1013  mbar basınç referans alınmıştır. Brülör-
de basınç değerleri için gazın 15°C derecede 
kullanımı referans alınmıştır.

Maior Eolo 24 4 E.

Maior Eolo 28 4 E.

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMİK  
GÜÇ

TERMİK  
GÜÇ

ISIT.
+

KULL. SU.

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

KULL. SU.
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMİK  
GÜÇ

TERMİK  
GÜÇ
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PRESS. BRÜLÖR 
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PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

KULL. SU.
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 POTENCIA TÉRMICA VARIABLE.
Nota: Las presiones indicadas en la tabla repre-
sentan las diferencias entre las presiones que exi-
sten entre la salida de la válvula de gas y la cámara 
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 en la 
tabla han sido obtenidos con tubo de aspiración-

descarga de longitud 0,5 m. Los caudales de gas 
se refieren al poder calorífico inferior a una 
temperatura de 15 °C y a una presión de 1013 
mbar. Las presiones del quemador se refieren a 
gas a 15 °C de temperatura.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA 
TÉRMICA

POTENCIA 
TÉRMICA

CALEF.
+

SANIT

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

SANIT
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

Maior Eolo 24 4 E.

Maior Eolo 28 4 E.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA 
TÉRMICA

POTENCIA 
TÉRMICA

CALEF.
+

SANIT

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

SANIT
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание: давления, приведенные в таблице, 
представляют собой перепады давлений 
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 регулируемым модулем и на 
положительном отводе давления герметичной 
камеры. Данные мощности, приведенные в таблице, 

получены при длине воздуховода всасывания / 
дымоудаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 1013 
мбар. Величины давлений на горелке приведены 
для использования газа при температуре 15°C.

Maior Eolo 24 4 E.

Maior Eolo 28 4 E.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

ОТОП
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ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ
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ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

ГВС
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9
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28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

ГВС
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание: давления, приведенные в таблице, 
представляют собой перепады давлений 
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 регулируемым модулем и на 
положительном отводе давления герметичной 
камеры. Данные мощности, приведенные в таблице, 

получены при длине воздуховода всасывания / 
дымоудаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 1013 
мбар. Величины давлений на горелке приведены 
для использования газа при температуре 15°C.
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(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

ГВС
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9
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МОЩНОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

ГВС
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ.

Примечание: давления, приведенные в таблице, 
представляют собой перепады давлений 
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 регулируемым модулем и на 
положительном отводе давления герметичной 
камеры. Данные мощности, приведенные в таблице, 

получены при длине воздуховода всасывания / 
дымоудаления равной 0,5 м. Величины расхода 
газа приведены для минимальной тепловой 
мощности при температуре 15°C и давлении 1013 
мбар. Величины давлений на горелке приведены 
для использования газа при температуре 15°C.

Maior Eolo 24 4 E.

Maior Eolo 28 4 E.

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

ГВС
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

ГВС
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18  עוצמת חימום משתנה
את  מייצגים  בטבלה  הלחצים שמופיעים  לב:  שים 
ההבדל בלחצים הקיימים בין שסתום פליטת הגז לבין 
תא הבערה. על כן, יש לבצע את הכוונונים השונים 
באמצעות מד לחץ דיפרנציאלי )מד לחץ קטן בצורת 

"U" או מד לחץ דיגיטלי( כאשר החיישנים מוכנסים 
לתוך שסתום בדיקת לחץ הגז ובתא האטום בשסתום 
שרשומים  העוצמה  נתוני  החיובי.  הלחץ  בדיקת 
בטבלה מבוססים על צינור כניסה-פליטה באורך של 
0.5 מ'. שיעור אספקת הגז מבוסס על עוצמת חימום 

 1013 של  ובלחץ   15°C-מ שנמוכה  בטמפרטורה 
על  מבוססים  המבער  לחץ  ערכי   .)mbar( מיליבר 

.15°C השימוש בגז בטמפרטורה של

.Maior Eolo 24 4E

.Maior Eolo 28 4E

)G20( מתאן)G30( בוטאן)G31( פרופן

עוצמת חימוםעוצמת חימום

שעון עצר
+

מים חמים 
ביתיים

לחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבער

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

24.0206402.7312.30125.42.0428.50290.62.0036.70374.2
23.0197802.6211.42116.51.9626.23267.51.9233.75344.2
22.2191202.5310.77109.81.8924.57250.51.8631.59322.1
21.0180602.409.7799.61.7922.03224.71.7628.30288.6
20.0172002.298.9991.61.7120.10204.91.6825.79263.0
19.0163402.188.2484.01.6318.26186.21.6023.42238.8
18.0154802.077.5276.71.5516.52168.51.5221.17215.9
17.0146201.966.8269.61.4714.88151.71.4419.05194.3
16.0137601.856.1662.81.3813.33135.91.3617.06174.0
15.0129001.755.5256.31.3011.87121.01.2815.19154.9
14.0120401.644.9150.11.2210.50107.11.2013.44137.0
13.0111801.534.3244.11.149.2294.01.1211.80120.4
12.0103201.423.7638.31.068.0381.81.0410.29104.9
11.094601.313.2232.80.986.9270.60.968.8990.7
10.086001.202.7027.60.895.9160.20.887.6177.6
9.379981.122.3624.00.845.2553.50.826.7969.2
מים חמים 8.06880

ביתיים
0.971.7417.80.734.1442.20.715.4155.2

7.060200.861.3013.30.643.4034.70.634.5045.9

)G20( מתאן)G30( בוטאן)G31( פרופן

עוצמת חימוםעוצמת חימום

שעון עצר
+

מים חמים 
ביתיים

לחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבער

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

28.0240803.1411.70119.32.3528.05286.12.3135.87365.8
27.0232203.0310.91111.22.2626.32268.42.2233.41340.7
26.2225162.9410.28104.82.1924.95254.52.1631.48321.0
25.0215002.819.4296.12.1023.06235.22.0628.83294.0
24.0206402.708.7389.02.0221.52219.51.9826.71272.3
23.0197802.598.0682.21.9420.04204.41.9024.68251.7
22.0189202.497.4375.81.8618.61189.81.8322.76232.1
21.0180602.386.8269.61.7817.24175.81.7520.92213.4
20.0172002.276.2463.71.7015.91162.31.6719.18195.6
19.0163402.175.6958.01.6214.63149.21.5917.52178.6
18.0154802.065.1652.61.5413.39136.61.5215.94162.5
17.0146201.964.6547.41.4612.20124.41.4414.44147.3
16.0137601.854.1642.41.3811.04112.61.3613.02132.8
15.0129001.753.7037.71.309.93101.21.2811.67119.0
14.0120401.643.2633.21.238.8590.21.2110.40106.1
13.0111801.542.8428.91.157.8179.61.139.2193.9
12.0103201.432.4424.81.076.8069.31.058.0882.4
11.296321.342.1321.71.006.0261.40.987.2473.8
10.08600

מים חמים 
ביתיים

1.211.7017.30.904.8949.90.896.0661.8
9.077401.101.3613.90.823.9940.60.815.1652.6
8.573101.041.2012.20.783.5536.20.774.7448.3
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3.18 PROMENJIVA TOPLOTNA SNAGA.
NAPOMENA: pritisci navedeni u tabeli 
predstavljaju razlike pritiska koji postoji 
na iz lazu gasnog vent i la  i  komore za 
sagorevanje. Prilagođavanje se znači mora 
obaviti diferencijalnim manometrom (stupić 

u obliku slova "U" ili digitalni manometar) sa 
sondama umetnutim u probni pritisak izlaza 
modulprilagodljivog ventila i na pozitivni probni 
pritisak zatvorene komore. Podaci o snazi u tabeli 
se određuju sa cevi za usis-odvod dužine 0,5 m. 
Protok gasa se odnosi na toplotnu moć nižu od 

temperature od 15°C i na pritisak od 1013 mbara. 
Pritisak gorionika se odnosi na korišćenje gasa 
na temperaturi od 15°C.

Maior Eolo 24 4E.

Maior Eolo 28 4E.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TERMIČKA 
SNAGA

TERMIČKA 
SNAGA

GREJ
+

SANIT

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

SANIT
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TERMIČKA 
SNAGA

TERMIČKA 
SNAGA

GREJ
+

SANIT

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

SANIT
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 ცვლადი თერმული სიმძლავრე.
შენიშვნა :  ცხრილში ნაჩვენები  წნევის 
მნიშვნელობები წარმოადგენს გაზის სარქველის 
გამოსასვლელის და წვის კამერის წნევებს შორის 
განსხვავებას. ამიტომ დარეგულირებები უნდა 
შესრულდეს დიფერენციალური მანომეტრის 

გამოყენებით (U-ფორმის პატარა საზომი ან 
ციფრული მანომეტრი), შესამოწმებელი წნევის 
აირის სარქვლის გამოსავალში ჩადგმული 
ზონდებით, და ჰერმეტული კამერის პოზიტიური 
წნევის  ტესტზე .  ცხრილში მოცემული 
სიმძლავრის მონაცემები მიღებულია 0,5 მ 

სიგრძის შემშვები-გამომშვები მილისთვის. გაზის 
ნაკადის სიჩქარეები მოყვანილია მინიმალური 
სითბური სიმძლავრით ტემპერატურაზე 15°C 
და 1013 მბარელ წნევაზე. სანთურის წნევა 
მოცემულია აირის ტემპერატურისთვის 15°C.

Maior Eolo 24 4E.

Maior Eolo 28 4E.

მეთანი (G20) ბუტანი (G30) პროპანი (G31)

თერმული 
სიმძლავრე

თერმული 
სიმძლავრე

ტაიმერი
+

საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყალი

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

(კვტ) (კკალ/სთ) (მ3/სთ) (მბარი) (მმ H2O) (კგ/სთ) (მბარი) (მმ H2O) (კგ/სთ) (მბარი) (მმ H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880 საყოფაცხოვრებო 

ცხელი წყალი
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

მეთანი (G20) ბუტანი (G30) პროპანი (G31)

თერმული 
სიმძლავრე

თერმული 
სიმძლავრე

ტაიმერი
+

საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყალი

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

(კვტ) (კკალ/სთ) (მ3/სთ) (მბარი) (მმ H2O) (კგ/სთ) (მბარი) (მმ H2O) (კგ/სთ) (მბარი) (მმ H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყალი

1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8
9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 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 digital) avec les sondes insérées dans 
la prise de pression de sortie de la vanne gaz et 
sur la prise de pression positive de la chambre 
étanche. Les données de puissance sur le tableau 

ont été obtenues avec un tuyau d’aspiration-éva-
cuation d’une longueur de 0,5 m. Les débits de 
gaz se réfèrent au 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.

Maior Eolo 24 4E.

Maior Eolo 28 4E.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THERMIQUE

PUISSANCE  
THERMIQUE

CHAUF
+

SANIT

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

SANIT
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THERMIQUE

PUISSANCE  
THERMIQUE

CHAUF
+

SANIT

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

SANIT
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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3.18 VARIABLE HEAT OUTPUT.
N.B.: the pressures indicated in the table 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 pres-
sure test. The power data in the table has been 

obtained with intake-exhaust pipe measuring 
0.5 m in length. Gas flow rates refer to heating 
power below a temperature of 15°C and at a 
pressure of 1013 mbar. Burner pressure values 
refer to use of gas at 15°C.

Maior Eolo 24 4E.

Maior Eolo 28 4E.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT 
OUTPUT

HEAT 
OUTPUT

TIMER
+

D.H.W.

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

24.0 20640 2.73 12.30 125.4 2.04 28.50 290.6 2.00 36.70 374.2
23.0 19780 2.62 11.42 116.5 1.96 26.23 267.5 1.92 33.75 344.2
22.2 19120 2.53 10.77 109.8 1.89 24.57 250.5 1.86 31.59 322.1
21.0 18060 2.40 9.77 99.6 1.79 22.03 224.7 1.76 28.30 288.6
20.0 17200 2.29 8.99 91.6 1.71 20.10 204.9 1.68 25.79 263.0
19.0 16340 2.18 8.24 84.0 1.63 18.26 186.2 1.60 23.42 238.8
18.0 15480 2.07 7.52 76.7 1.55 16.52 168.5 1.52 21.17 215.9
17.0 14620 1.96 6.82 69.6 1.47 14.88 151.7 1.44 19.05 194.3
16.0 13760 1.85 6.16 62.8 1.38 13.33 135.9 1.36 17.06 174.0
15.0 12900 1.75 5.52 56.3 1.30 11.87 121.0 1.28 15.19 154.9
14.0 12040 1.64 4.91 50.1 1.22 10.50 107.1 1.20 13.44 137.0
13.0 11180 1.53 4.32 44.1 1.14 9.22 94.0 1.12 11.80 120.4
12.0 10320 1.42 3.76 38.3 1.06 8.03 81.8 1.04 10.29 104.9
11.0 9460 1.31 3.22 32.8 0.98 6.92 70.6 0.96 8.89 90.7
10.0 8600 1.20 2.70 27.6 0.89 5.91 60.2 0.88 7.61 77.6
9.3 7998 1.12 2.36 24.0 0.84 5.25 53.5 0.82 6.79 69.2
8.0 6880

D.H.W.
0.97 1.74 17.8 0.73 4.14 42.2 0.71 5.41 55.2

7.0 6020 0.86 1.30 13.3 0.64 3.40 34.7 0.63 4.50 45.9

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT 
OUTPUT

HEAT 
OUTPUT

TIMER
+

D.H.W.

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

28.0 24080 3.14 11.70 119.3 2.35 28.05 286.1 2.31 35.87 365.8
27.0 23220 3.03 10.91 111.2 2.26 26.32 268.4 2.22 33.41 340.7
26.2 22516 2.94 10.28 104.8 2.19 24.95 254.5 2.16 31.48 321.0
25.0 21500 2.81 9.42 96.1 2.10 23.06 235.2 2.06 28.83 294.0
24.0 20640 2.70 8.73 89.0 2.02 21.52 219.5 1.98 26.71 272.3
23.0 19780 2.59 8.06 82.2 1.94 20.04 204.4 1.90 24.68 251.7
22.0 18920 2.49 7.43 75.8 1.86 18.61 189.8 1.83 22.76 232.1
21.0 18060 2.38 6.82 69.6 1.78 17.24 175.8 1.75 20.92 213.4
20.0 17200 2.27 6.24 63.7 1.70 15.91 162.3 1.67 19.18 195.6
19.0 16340 2.17 5.69 58.0 1.62 14.63 149.2 1.59 17.52 178.6
18.0 15480 2.06 5.16 52.6 1.54 13.39 136.6 1.52 15.94 162.5
17.0 14620 1.96 4.65 47.4 1.46 12.20 124.4 1.44 14.44 147.3
16.0 13760 1.85 4.16 42.4 1.38 11.04 112.6 1.36 13.02 132.8
15.0 12900 1.75 3.70 37.7 1.30 9.93 101.2 1.28 11.67 119.0
14.0 12040 1.64 3.26 33.2 1.23 8.85 90.2 1.21 10.40 106.1
13.0 11180 1.54 2.84 28.9 1.15 7.81 79.6 1.13 9.21 93.9
12.0 10320 1.43 2.44 24.8 1.07 6.80 69.3 1.05 8.08 82.4
11.2 9632 1.34 2.13 21.7 1.00 6.02 61.4 0.98 7.24 73.8
10.0 8600

D.H.W.
1.21 1.70 17.3 0.90 4.89 49.9 0.89 6.06 61.8

9.0 7740 1.10 1.36 13.9 0.82 3.99 40.6 0.81 5.16 52.6
8.5 7310 1.04 1.20 12.2 0.78 3.55 36.2 0.77 4.74 48.3
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3.18 DƏYİŞKƏN İSTİLİK SƏMƏRƏSİ
Qeyd: cədvəldə göstərilmiş təzyiqlər qaz 
klapanının çıxışı ilə yanma kamerasının arasında 
mövcud olan təzyiqlər arasında fərqi təmsil 
edir. 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. Cədvəldəki enerji verilənləri 0.5m 
uzunluqla giriş-çıxış borusundan istifadə 
edərək əldə edilmişdir. Qaz axını sürətləri 

15°C-dən aşağı olan temperaturda və 1013 mbar 
təzyiqdə qızdırıcı gücə istinad edir. Odluq təzyiq 
klapanları 15°C-də qazdan istifadə edir.

Maior Eolo 24 4E.

Maior Eolo 28 4E.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

İSTİLİK 
SƏMƏRƏSİ

İSTİLİK 
SƏMƏRƏSİ

TAYMER
+

D.Q.S.

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

(kW) (kKal/S) (m3/s) (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O)

24,0 20640 2,73 12,30 125,4 2,04 28,50 290,6 2,00 36,70 374,2
23,0 19780 2,62 11,42 116,5 1,96 26,23 267,5 1,92 33,75 344,2
22,2 19120 2,53 10,77 109,8 1,89 24,57 250,5 1,86 31,59 322,1
21,0 18060 2,40 9,77 99,6 1,79 22,03 224,7 1,76 28,30 288,6
20,0 17200 2,29 8,99 91,6 1,71 20,10 204,9 1,68 25,79 263,0
19,0 16340 2,18 8,24 84,0 1,63 18,26 186,2 1,60 23,42 238,8
18,0 15480 2,07 7,52 76,7 1,55 16,52 168,5 1,52 21,17 215,9
17,0 14620 1,96 6,82 69,6 1,47 14,88 151,7 1,44 19,05 194,3
16,0 13760 1,85 6,16 62,8 1,38 13,33 135,9 1,36 17,06 174,0
15,0 12900 1,75 5,52 56,3 1,30 11,87 121,0 1,28 15,19 154,9
14,0 12040 1,64 4,91 50,1 1,22 10,50 107,1 1,20 13,44 137,0
13,0 11180 1,53 4,32 44,1 1,14 9,22 94,0 1,12 11,80 120,4
12,0 10320 1,42 3,76 38,3 1,06 8,03 81,8 1,04 10,29 104,9
11,0 9460 1,31 3,22 32,8 0,98 6,92 70,6 0,96 8,89 90,7
10,0 8600 1,20 2,70 27,6 0,89 5,91 60,2 0,88 7,61 77,6
9,3 7998 1,12 2,36 24,0 0,84 5,25 53,5 0,82 6,79 69,2
8,0 6880

D.Q.S.
0,97 1,74 17,8 0,73 4,14 42,2 0,71 5,41 55,2

7,0 6020 0,86 1,30 13,3 0,64 3,40 34,7 0,63 4,50 45,9

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

İSTİLİK 
SƏMƏRƏSİ

İSTİLİK 
SƏMƏRƏSİ

TAYMER
+

D.Q.S.

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

(kW) (kKal/S) (m3/s) (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O)

28,0 24080 3,14 11,70 119,3 2,35 28,05 286,1 2,31 35,87 365,8
27,0 23220 3,03 10,91 111,2 2,26 26,32 268,4 2,22 33,41 340,7
26,2 22516 2,94 10,28 104,8 2,19 24,95 254,5 2,16 31,48 321,0
25,0 21500 2,81 9,42 96,1 2,10 23,06 235,2 2,06 28,83 294,0
24,0 20640 2,70 8,73 89,0 2,02 21,52 219,5 1,98 26,71 272,3
23,0 19780 2,59 8,06 82,2 1,94 20,04 204,4 1,90 24,68 251,7
22,0 18920 2,49 7,43 75,8 1,86 18,61 189,8 1,83 22,76 232,1
21,0 18060 2,38 6,82 69,6 1,78 17,24 175,8 1,75 20,92 213,4
20,0 17200 2,27 6,24 63,7 1,70 15,91 162,3 1,67 19,18 195,6
19,0 16340 2,17 5,69 58,0 1,62 14,63 149,2 1,59 17,52 178,6
18,0 15480 2,06 5,16 52,6 1,54 13,39 136,6 1,52 15,94 162,5
17,0 14620 1,96 4,65 47,4 1,46 12,20 124,4 1,44 14,44 147,3
16,0 13760 1,85 4,16 42,4 1,38 11,04 112,6 1,36 13,02 132,8
15,0 12900 1,75 3,70 37,7 1,30 9,93 101,2 1,28 11,67 119,0
14,0 12040 1,64 3,26 33,2 1,23 8,85 90,2 1,21 10,40 106,1
13,0 11180 1,54 2,84 28,9 1,15 7,81 79,6 1,13 9,21 93,9
12,0 10320 1,43 2,44 24,8 1,07 6,80 69,3 1,05 8,08 82,4
11,2 9632 1,34 2,13 21,7 1,00 6,02 61,4 0,98 7,24 73,8
10,0 8600

D.Q.S.
1,21 1,70 17,3 0,90 4,89 49,9 0,89 6,06 61,8

9,0 7740 1,10 1,36 13,9 0,82 3,99 40,6 0,81 5,16 52,6
8,5 7310 1,04 1,20 12,2 0,78 3,55 36,2 0,77 4,74 48,3
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18.3  قوة حرارية متغرية.
مالحظة هامة: معدالت الضغط املشار إليها يف الجدول متثل فروقات الضغط 

املوجودة بني مخرج صامم الغاز وغرفة االحرتاق. عمليات الضبط واملعايرة 

 ”U“ يجب أن تتم بالتايل باستخدام مقياس ضغط متدرج )عمود صغري ب

أو مقياس ضغط رقمي( مبسابري مدخلة يف مكان تجريب الضغط عند مخرج 

صامم ضبط معايرة الغاز ويف مكان تجريب الضغط اإليجايب الخاص بغرفة 

االحرتاق املغلقة. البيانات الخاصة بالقوة املوجودة يف الجدول تم استنتاجها 

بأنبوب شفط ـ ترصيف العوادم الدخانية طوله 0,5 مرت. كميات الغاز تشري 

إىل القوة الحرارية األقل من درجة حرارة 15 درجة مئوية واألقل من معدل 

ضغط 1013 ميل بار. معدالت ضغط املوقد تشري إىل استخدام الغاز عىل 

درجة حرارة 15 درجة مئوية.

.Maior Eolo 24 4E

.Maior Eolo 28 4E

)G20( الغاز الطبيعي)G30( البوتان)G31( الربوبان

القوة 

الحرارية

القوة 

الحرارية

التدفئة+املاء 

الساخن

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

)m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(كيلو كالوري/سا()كيلو وات(

24,0206402,7312,30125,42,0428,50290,62,0036,70374,2
23,0197802,6211,42116,51,9626,23267,51,9233,75344,2
22,2191202,5310,77109,81,8924,57250,51,8631,59322,1
21,0180602,409,7799,61,7922,03224,71,7628,30288,6
20,0172002,298,9991,61,7120,10204,91,6825,79263,0
19,0163402,188,2484,01,6318,26186,21,6023,42238,8
18,0154802,077,5276,71,5516,52168,51,5221,17215,9
17,0146201,966,8269,61,4714,88151,71,4419,05194,3
16,0137601,856,1662,81,3813,33135,91,3617,06174,0
15,0129001,755,5256,31,3011,87121,01,2815,19154,9
14,0120401,644,9150,11,2210,50107,11,2013,44137,0
13,0111801,534,3244,11,149,2294,01,1211,80120,4
12,0103201,423,7638,31,068,0381,81,0410,29104,9
11,094601,313,2232,80,986,9270,60,968,8990,7
10,086001,202,7027,60,895,9160,20,887,6177,6
9,379981,122,3624,00,845,2553,50,826,7969,2
8,06880

املاء الساخن
0,971,7417,80,734,1442,20,715,4155,2

7,060200,861,3013,30,643,4034,70,634,5045,9

)G20( الغاز الطبيعي)G30( البوتان)G31( الربوبان

القوة 

الحرارية

القوة 

الحرارية

التدفئة+املاء 

الساخن

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

)m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(كيلو كالوري/سا()كيلو وات(

28,0240803,1411,70119,32,3528,05286,12,3135,87365,8
27,0232203,0310,91111,22,2626,32268,42,2233,41340,7
26,2225162,9410,28104,82,1924,95254,52,1631,48321,0
25,0215002,819,4296,12,1023,06235,22,0628,83294,0
24,0206402,708,7389,02,0221,52219,51,9826,71272,3
23,0197802,598,0682,21,9420,04204,41,9024,68251,7
22,0189202,497,4375,81,8618,61189,81,8322,76232,1
21,0180602,386,8269,61,7817,24175,81,7520,92213,4
20,0172002,276,2463,71,7015,91162,31,6719,18195,6
19,0163402,175,6958,01,6214,63149,21,5917,52178,6
18,0154802,065,1652,61,5413,39136,61,5215,94162,5
17,0146201,964,6547,41,4612,20124,41,4414,44147,3
16,0137601,854,1642,41,3811,04112,61,3613,02132,8
15,0129001,753,7037,71,309,93101,21,2811,67119,0
14,0120401,643,2633,21,238,8590,21,2110,40106,1
13,0111801,542,8428,91,157,8179,61,139,2193,9
12,0103201,432,4424,81,076,8069,31,058,0882,4
11,296321,342,1321,71,006,0261,40,987,2473,8
10,08600

املاء الساخن

1,211,7017,30,904,8949,90,896,0661,8
9,077401,101,3613,90,823,9940,60,815,1652,6
8,573101,041,2012,20,783,5536,20,774,7448,3
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Maior Eolo 32 4 E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 53 53 54
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 54 51 52
CO2 при номін./мін. потужності % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm (часток на мільйон) 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 170 / 140 220 / 150 250 / 130
Температура димових газів при номінальній потужності °C 124 126 123
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,78 0,78
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 58 57 59
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 64 64 64
CO2 при номін./мін. потужності % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm (часток на мільйон) 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Температура димових газів при номінальній потужності °C 110 114 112
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,78 0,78
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 67 66 69
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 69 71 70
CO2 при номін./мін. потужності % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm (часток на мільйон) 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Температура димових газів при номінальній потужності °C 111 116 112
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 92 94 92

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ

ОПАЛ
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

ГВП
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

3.19 ПАРАМЕТРИ ЗГОРЯННЯ.
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Maior Eolo 32 4 E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,79 0,79
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 53 53 54
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 54 51 52
CO2 при номін./мін. потужності % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm (часток на мільйон) 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 170 / 140 220 / 150 250 / 130
Температура димових газів при номінальній потужності °C 124 126 123
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,78 0,78
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 58 57 59
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 64 64 64
CO2 при номін./мін. потужності % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm (часток на мільйон) 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Температура димових газів при номінальній потужності °C 110 114 112
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Діаметр газової форсунки мм 1,35 0,78 0,78
тиск живлення мбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Масові витрати димових газів при номінальній потужності кг/год 67 66 69
Масова продуктивність димових газів при мінімальній потужності кг/год 69 71 70
CO2 при номін./мін. потужності % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO при 0% O2 при номін./мін. потужності ppm (часток на мільйон) 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX при 0% O2 при номін./мін. потужності мг/кВт год 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Температура димових газів при номінальній потужності °C 111 116 112
Температура димових газів при мінінальній потужності °C 92 94 92

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕПЛОВА 
ПОТУЖНІСТЬ

ОПАЛ
+

ГВП

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
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ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

ВИТРАТИ ГАЗУ 
НА ПАЛЬНИКУ

ТИСК У ФОРСУНКАХ 
ПАЛЬНИКУ

(кВт) (ккал/год) (м3/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O) (кг/год) (мбар) (мм H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

ГВП
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

3.19 ПАРАМЕТРИ ЗГОРЯННЯ.
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3.19 YAKIT PARAMETRELERI.

Maior Eolo 32 4 E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Gaz hortum meme çapı mm 1,35 0,79 0,79
Güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 53 53 54
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 54 51 52
CO2 a Q. Nom./Asg. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. mg/kWh 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Nominal kuvvette duman ısısı °C 124 126 123
Asgari kuvvette duman ısısı °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Gaz hortum meme çapı mm 1,35 0,78 0,78
Güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 58 57 59
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 64 64 64
CO2 a Q. Nom./Asg. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Nominal kuvvette duman ısısı °C 110 114 112
Asgari kuvvette duman ısısı °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Gaz hortum meme çapı mm 1,35 0,78 0,78
Güç kaynağı gerilimi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Duman kütlesinin nominal kuvvette debisi kg/h 67 66 69
Asgari kuvvette duman kütle debisi kg/h 69 71 70
CO2 a Q. Nom./Asg. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Asg. mg/kWh 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Nominal kuvvette duman ısısı °C 111 116 112
Asgari kuvvette duman ısısı °C 92 94 92

METAN GAZI (G20) BÜTAN GAZI (G30) PROPAN GAZI (G31)

TERMİK  
GÜÇ

TERMİK  
GÜÇ

ISIT.
+

KULL. SU.

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

BRÜLÖR GAZ 
DEBİSİ

PRESS. BRÜLÖR 
MEMESİ

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

KULL. SU.
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5
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O 3.19 PARÁMETROS DE LA COMBUSTIÓN.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Diámetro inyector de gas mm 1,35 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 53 53 54
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 54 51 52
CO2 a Q. Nom./Min. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Temperatura humos a potencia nominal °C 124 126 123
Temperatura humos a potencia mínima °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,78 0,78
presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 58 57 59
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 64 64 64
CO2 a Q. Nom./Min. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Temperatura humos a potencia nominal °C 110 114 112
Temperatura humos a potencia mínima °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Diámetro inyector de gas mm 1,35 0,78 0,78
presión de alimentación mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Caudal de masa de humos a potencia nominal kg/h 67 66 69
Caudal de masa de humos a potencia mínima kg/h 69 71 70
CO2 a Q. Nom./Min. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO a 0% di O2 a Q. Nom./Min. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX a 0% di O2 a Q. Nom./Min. mg/kWh 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Temperatura humos a potencia nominal °C 111 116 112
Temperatura humos a potencia mínima °C 92 94 92

Maior Eolo 32 4 E.

METANO (G20) BUTANO (G30) PROPANO (G31)

POTENCIA 
TÉRMICA

POTENCIA 
TÉRMICA

CALEF.
+

SANIT

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

CAUDAL GAS 
QUEMADOR

PRES. INYECTORES 
QUEMADOR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

SANIT
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5
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3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Maior Eolo 32 4 E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 53 53 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 54 51 52
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 124 126 123
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,78 0,78
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 58 57 59
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 64 64 64
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 110 114 112
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,78 0,78
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 67 66 69
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 69 71 70
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 111 116 112
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 92 94 92

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

ГВС
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5
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3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Maior Eolo 32 4 E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 53 53 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 54 51 52
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 124 126 123
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,78 0,78
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 58 57 59
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 64 64 64
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 110 114 112
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,78 0,78
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 67 66 69
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 69 71 70
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 111 116 112
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 92 94 92

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

ГВС
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

УС
ТА

Н
О

ВЩ
И

К
П

О
ЛЬ

ЗО
ВА

ТЕ
ЛЯ

ТЕ
Х

О
БС

Л
У

Ж
И

ВА
Н

И
Ю

3.19 ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ.

Maior Eolo 32 4 E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,79 0,79
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 53 53 54
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 54 51 52
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 124 126 123
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,78 0,78
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 58 57 59
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 64 64 64
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 110 114 112
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Диаметр газового сопла mm 1,35 0,78 0,78
Давление питания mбар (мм H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Массовый расход дымовых газов при номинальной мощности кг/ч 67 66 69
Массовый расход дымовых газов при минимальной мощности кг/ч 69 71 70
CO2 при Q. Ном./Mин. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO при 0% O2 при Q. Ном./Mин. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX при 0% O2 при Q. Ном./Mин. мг/кВтч 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Температура дымовых газов при номинальной мощности °C 111 116 112
Температура дымовых газов при минимальной мощности °C 92 94 92

МЕТАН (G20) БУТАН (G30) ПРОПАН (G31)

ТЕРМИЧЕСКАЯ  
МОЩНОСТЬ

ОТОП
+

ГВС

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

РАСХОД 
ГАЗА 

НА ГОРЕЛКЕ

ДАВЛ. СОПЛА 
ГОРЕЛКИ

(кВт) (ккал/ч) (м3/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O) (кг/ч) (mбар) (мм H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

ГВС
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5
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3.19  משתני בעירה

.Maior Eolo 32 4E

G20G30G31
Maior Eolo 24 4E

1.350.790.79מ"מקוטר פיית גז
mbar )mm H2O( )204( 20)296( 29)377( 37לחץ אספקה

kg/h535354עוצמת פליטה בעוצמת חום נומינלית
kg/h545152עוצמת פליטה בעוצמת חום מינימלית

CO2%2.00 / 7.002.50 / 8.102.40 / 7.80 ב-Q נומינלי/מינימלי
COppm110 / 130145 / 70120 / 40 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי

NOXmg/kWh140 / 170150 / 230130 / 250 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי
C°124126123טמפרטורת פליטה בעוצמה נומינלית
C°808583טמפרטורת פליטה בעוצמה מינימלית

Maior Eolo 28 4E
1.350.780.78מ"מקוטר פיית גז
mbar )mm H2O( )204( 20)296( 29)377( 37לחץ אספקה

kg/h585759עוצמת פליטה בעוצמת חום נומינלית
kg/h646464עוצמת פליטה בעוצמת חום מינימלית

CO2%2.05 / 7.352.40 / 8.652.40 / 8.40 ב- .Q נומינלי/מינימלי
COppm126 / 73164 / 93155 / 65 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי

NOXmg/kWh123 / 152150 / 234111 / 202 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי
C°110114112טמפרטורת פליטה בעוצמה נומינלית
C°777879טמפרטורת פליטה בעוצמה מינימלית

Maior Eolo 32 4E
1.350.780.78מ"מקוטר פיית גז
mbar )mm H2O( )204( 20)296( 29)377( 37לחץ אספקה

kg/h676669עוצמת פליטה בעוצמת חום נומינלית
kg/h697170עוצמת פליטה בעוצמת חום מינימלית

CO2%2.40 / 7.352.70 / 8.702.70 / 8.25 ב- .Q נומינלי/מינימלי
COppm80 / 5594 / 88100 / 55 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי

NOXmg/kWh115 / 135130 / 195127 / 200 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי
C°111116112טמפרטורת פליטה בעוצמה נומינלית
C°929492טמפרטורת פליטה בעוצמה מינימלית

)G20( מתאן)G30( בוטאן)G31( פרופן

עוצמת חימוםעוצמת חימום

שעון עצר
+

מים חמים 
ביתיים

לחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבער

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

32.0275203.6212.31125.62.7027.63281.72.6635.37360.6
31.0266603.5111.68119.12.6226.05265.62.5833.48341.4
30.0258003.4011.06112.82.5424.52250.12.5031.66322.8
29.6254233.3610.80110.12.5123.87243.42.4630.88314.9
28.0240803.199.88100.72.3821.63220.62.3428.18287.3
27.0232203.089.3194.92.3020.26206.62.2626.51270.4
26.0223602.978.7689.32.2218.94193.12.1824.90253.9
25.0215002.878.2283.82.1417.67180.22.1023.33237.9
24.0206402.767.7078.52.0616.44167.62.0321.81222.4
23.0197802.657.1973.31.9815.26155.61.9520.34207.4
22.0189202.556.6968.21.9014.12144.01.8718.91192.8
21.0180602.446.2163.31.8213.02132.81.7917.52178.7
20.0172002.345.7458.51.7411.97122.01.7116.17164.9
19.0163402.235.2853.81.6610.96111.71.6414.87151.6
18.0154802.124.8349.31.589.99101.81.5613.60138.7
17.0146202.014.4044.91.509.0692.31.4812.38126.2
16.0137601.913.9840.61.428.1783.31.4011.19114.1
15.0129001.803.5736.41.347.3274.61.3210.04102.4
14.0120401.693.1732.31.266.5166.41.248.9391.1
13.0111801.582.7828.31.185.7458.51.167.8680.1
12.9110871.562.7427.91.175.6657.71.157.7579.0
מים חמים 11.09460

ביתיים
1.352.0320.71.014.3344.10.995.8359.5

10.590301.301.8618.90.974.0040.80.955.3554.5
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3.19 PARAMETRI SAGOREVANJA.

Maior Eolo 32 4E.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

TERMIČKA 
SNAGA

TERMIČKA 
SNAGA

GREJ
+

SANIT

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

PROTOK 
GASA 

GORIONIKA

PRIT. MLAZNICA 
GORIONIKA

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

SANIT
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Prečnik mlaznice za gas mm 1,35 0,79 0,79
pritisak napajanja mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 53 53 54
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 54 51 52
CO2 na Q. Nom./Min. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 124 126 123
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Prečnik mlaznice za gas mm 1,35 0,78 0,78
pritisak napajanja mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 58 57 59
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 64 64 64
CO2 na Q. Nom./Min. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 110 114 112
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Prečnik mlaznice za gas mm 1,35 0,78 0,78
pritisak napajanja mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Maseni protok dimnih gasova na nominalnoj snazi kg/h 67 66 69
Maseni protok dimnih gasova na minimalnoj snazi kg/h 69 71 70
CO2 na Q. Nom./Min. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO na 0% O2 na Q. Nom./Min. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX na 0% O2 na Q. Nom./Min. mg/kWh 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Temperatura dima na nominalnoj snazi °C 111 116 112
Temperatura dima na minimalnoj snazi °C 92 94 92
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3.19 წვის პარამეტრები.

Maior Eolo 32 4E.

მეთანი (G20) ბუტანი (G30) პროპანი (G31)

თერმული 
სიმძლავრე

თერმული 
სიმძლავრე

ტაიმერი
+

საყოფაცხოვრებო 
ცხელი წყალი

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

სანთურაში 
აირის 

ნაკადის 
სიჩქარე

წნევა საშხეფის წნევა

(კვტ) (კკალ/სთ) (მ3/სთ) (მბარი) (მმ H2O) (კგ/სთ) (მბარი) (მმ H2O) (კგ/სთ) (მბარი) (მმ H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460 საყოფაცხოვრებო 

ცხელი წყალი
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
აირის საქშენის დიამეტრი მმ 1,35 0,79 0,79
მომარაგების წნევა მბარი (მმ H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
ნამწავავი ნაკადის სიჩქარე ნომინალური სითბური სიმძლავრისას კგ/სთ 53 53 54
ნამწავავი ნაკადის სიჩქარე ნომინალური სითბური სიმძლავრისას კგ/სთ 54 51 52
CO2 at Nom Q./Min. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO 0% O2–ით at Nom Q /Min. დროს 130 / 110 70 / 145 40 / 120
CO 0% O2–ით at Nom Q /Min. მგ/კვტ-სთ 170 / 140 230 / 150 250 / 130
ნამწვავის ტემპერატურა ნომინალურ სიმძლავრეზე °C 124 126 123
ნამწვავის ტემპერატურა ნომინალურ სიმძლავრეზე °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
აირის საქშენის დიამეტრი მმ 1,35 0,78 0,78
მომარაგების წნევა მბარი (მმ H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
ნამწავავი ნაკადის სიჩქარე ნომინალური სითბური სიმძლავრისას კგ/სთ 58 57 59
ნამწავავი ნაკადის სიჩქარე ნომინალური სითბური სიმძლავრისას კგ/სთ 64 64 64
CO2 at Nom Q./Min. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO 0% O2–ით at Nom Q /Min. დროს 73 / 126 93 / 164 65 / 155
CO 0% O2–ით at Nom Q /Min. მგ/კვტ-სთ 152 / 123 234 / 150 202 / 111
ნამწვავის ტემპერატურა ნომინალურ სიმძლავრეზე °C 110 114 112
ნამწვავის ტემპერატურა ნომინალურ სიმძლავრეზე °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
აირის საქშენის დიამეტრი მმ 1,35 0,78 0,78
მომარაგების წნევა მბარი (მმ H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
ნამწავავი ნაკადის სიჩქარე ნომინალური სითბური სიმძლავრისას კგ/სთ 67 66 69
ნამწავავი ნაკადის სიჩქარე ნომინალური სითბური სიმძლავრისას კგ/სთ 69 71 70
CO2 at Nom Q./Min. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO 0% O2–ით at Nom Q /Min. დროს 55 / 80 88 / 94 55 / 100
CO 0% O2–ით at Nom Q /Min. მგ/კვტ-სთ 135 / 115 195 / 130 200 / 127
ნამწვავის ტემპერატურა ნომინალურ სიმძლავრეზე °C 111 116 112
ნამწვავის ტემპერატურა ნომინალურ სიმძლავრეზე °C 92 94 92
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3.19 PARAMÈTRES DE LA COMBUSTION.

Maior Eolo 32 4E.

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

PUISSANCE  
THERMIQUE

PUISSANCE  
THERMIQUE

CHAUF
+

SANIT

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

DEBIT GAZ 
BRULEUR

PRESS. GICLEURS 
BRULEUR

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

SANIT
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Diamètre gicleur gaz mm 1,35 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 53 53 54
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 54 51 52
CO2 à Q. Nom./Min. % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
CO à 0% de O2 à Q. Nom./Min. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX à 0% de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Température fumées à puissance nominale °C 124 126 123
Température fumées à puissance minimum °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Diamètre gicleur gaz mm 1,35 0,78 0,78
Pression d’alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 58 57 59
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 64 64 64
CO2 à Q. Nom./Min. % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
CO à 0% de O2 à Q. Nom./Min. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX à 0% de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Température fumées à puissance nominale °C 110 114 112
Température fumées à puissance minimum °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Diamètre gicleur gaz mm 1,35 0,78 0,78
Pression d'alimentation mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Débit en masse des fumées à puissance nominale kg/h 67 66 69
Débit en masse des fumées à puissance minimum kg/h 69 71 70
CO2 à Q. Nom./Min. % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
CO à 0% de O2 à Q. Nom./Min. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX à 0% de O2 à Q. Nom./Min. mg/kWh 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Température fumées à puissance nominale °C 111 116 112
Température fumées à puissance minimum °C 92 94 92
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3.19 COMBUSTION PARAMETERS.

Maior Eolo 32 4E.

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4E
Gas nozzle diameter mm 1,35 0,79 0,79
Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 53 53 54
Flue flow rate at min heat output kg/h 54 51 52
CO2 at Nom Q./Min. % 7.00 / 2.00 8.10 / 2.50 7.80 / 2.40
CO with 0% O2 at Nom Q /Min. ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
NOX with 0% O2 at Nom Q /Min. mg/kWh 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Flue temperature at nominal output °C 124 126 123
Flue temperature at minimum output °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4E
Gas nozzle diameter mm 1.35 0.78 0.78
Supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 58 57 59
Flue flow rate at min heat output kg/h 64 64 64
CO2 at Nom Q./Min. % 7.35 / 2.05 8.65 / 2.40 8.40 / 2.40
CO with 0% O2 at Nom Q /Min. ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
NOX with 0% O2 at Nom Q /Min. mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Flue temperature at nominal output °C 110 114 112
Flue temperature at minimum output °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4E
Gas nozzle diameter mm 1.35 0.78 0.78
supply pressure mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Flue flow rate at nominal heat output kg/h 67 66 69
Flue flow rate at min heat output kg/h 69 71 70
CO2 at Nom Q./Min. % 7.35 / 2.40 8.70 / 2.70 8.25 / 2.70
CO with 0% O2 at Nom Q /Min. ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
NOX with 0% O2 at Nom Q /Min. mg/kWh 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Flue temperature at nominal output °C 111 116 112
Flue temperature at minimum output °C 92 94 92

METHANE (G20) BUTANE (G30) PROPANE (G31)

HEAT 
OUTPUT

HEAT 
OUTPUT

TIMER
+

D.H.W.

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

BURNER 
GAS FLOW 

RATE

PRESS. NOZZLES
PRESSURE

(kW) (kcal/h) (m3/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O) (kg/h) (mbar) (mm H2O)

32.0 27520 3.62 12.31 125.6 2.70 27.63 281.7 2.66 35.37 360.6
31.0 26660 3.51 11.68 119.1 2.62 26.05 265.6 2.58 33.48 341.4
30.0 25800 3.40 11.06 112.8 2.54 24.52 250.1 2.50 31.66 322.8
29.6 25423 3.36 10.80 110.1 2.51 23.87 243.4 2.46 30.88 314.9
28.0 24080 3.19 9.88 100.7 2.38 21.63 220.6 2.34 28.18 287.3
27.0 23220 3.08 9.31 94.9 2.30 20.26 206.6 2.26 26.51 270.4
26.0 22360 2.97 8.76 89.3 2.22 18.94 193.1 2.18 24.90 253.9
25.0 21500 2.87 8.22 83.8 2.14 17.67 180.2 2.10 23.33 237.9
24.0 20640 2.76 7.70 78.5 2.06 16.44 167.6 2.03 21.81 222.4
23.0 19780 2.65 7.19 73.3 1.98 15.26 155.6 1.95 20.34 207.4
22.0 18920 2.55 6.69 68.2 1.90 14.12 144.0 1.87 18.91 192.8
21.0 18060 2.44 6.21 63.3 1.82 13.02 132.8 1.79 17.52 178.7
20.0 17200 2.34 5.74 58.5 1.74 11.97 122.0 1.71 16.17 164.9
19.0 16340 2.23 5.28 53.8 1.66 10.96 111.7 1.64 14.87 151.6
18.0 15480 2.12 4.83 49.3 1.58 9.99 101.8 1.56 13.60 138.7
17.0 14620 2.01 4.40 44.9 1.50 9.06 92.3 1.48 12.38 126.2
16.0 13760 1.91 3.98 40.6 1.42 8.17 83.3 1.40 11.19 114.1
15.0 12900 1.80 3.57 36.4 1.34 7.32 74.6 1.32 10.04 102.4
14.0 12040 1.69 3.17 32.3 1.26 6.51 66.4 1.24 8.93 91.1
13.0 11180 1.58 2.78 28.3 1.18 5.74 58.5 1.16 7.86 80.1
12.9 11087 1.56 2.74 27.9 1.17 5.66 57.7 1.15 7.75 79.0
11.0 9460

D.H.W.
1.35 2.03 20.7 1.01 4.33 44.1 0.99 5.83 59.5

10.5 9030 1.30 1.86 18.9 0.97 4.00 40.8 0.95 5.35 54.5
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3.19 ALIŞMA PARAMETRLƏRİ

Maior Eolo 32 4E.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31)

İSTİLİK 
SƏMƏRƏSİ

İSTİLİK 
SƏMƏRƏSİ

TAYMER
+

D.Q.S.

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

ODLUQ 
QAZININ 

AXIN SÜRƏTİ

TƏZYİQ UCLUQLARIN 
TƏZYİQİ

(kW) (kKal/S) (m3/s) (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O) (kq/s (mbar) (mm H2O)

32,0 27520 3,62 12,31 125,6 2,70 27,63 281,7 2,66 35,37 360,6
31,0 26660 3,51 11,68 119,1 2,62 26,05 265,6 2,58 33,48 341,4
30,0 25800 3,40 11,06 112,8 2,54 24,52 250,1 2,50 31,66 322,8
29,6 25423 3,36 10,80 110,1 2,51 23,87 243,4 2,46 30,88 314,9
28,0 24080 3,19 9,88 100,7 2,38 21,63 220,6 2,34 28,18 287,3
27,0 23220 3,08 9,31 94,9 2,30 20,26 206,6 2,26 26,51 270,4
26,0 22360 2,97 8,76 89,3 2,22 18,94 193,1 2,18 24,90 253,9
25,0 21500 2,87 8,22 83,8 2,14 17,67 180,2 2,10 23,33 237,9
24,0 20640 2,76 7,70 78,5 2,06 16,44 167,6 2,03 21,81 222,4
23,0 19780 2,65 7,19 73,3 1,98 15,26 155,6 1,95 20,34 207,4
22,0 18920 2,55 6,69 68,2 1,90 14,12 144,0 1,87 18,91 192,8
21,0 18060 2,44 6,21 63,3 1,82 13,02 132,8 1,79 17,52 178,7
20,0 17200 2,34 5,74 58,5 1,74 11,97 122,0 1,71 16,17 164,9
19,0 16340 2,23 5,28 53,8 1,66 10,96 111,7 1,64 14,87 151,6
18,0 15480 2,12 4,83 49,3 1,58 9,99 101,8 1,56 13,60 138,7
17,0 14620 2,01 4,40 44,9 1,50 9,06 92,3 1,48 12,38 126,2
16,0 13760 1,91 3,98 40,6 1,42 8,17 83,3 1,40 11,19 114,1
15,0 12900 1,80 3,57 36,4 1,34 7,32 74,6 1,32 10,04 102,4
14,0 12040 1,69 3,17 32,3 1,26 6,51 66,4 1,24 8,93 91,1
13,0 11180 1,58 2,78 28,3 1,18 5,74 58,5 1,16 7,86 80,1
12,9 11087 1,56 2,74 27,9 1,17 5,66 57,7 1,15 7,75 79,0
11,0 9460

D.Q.S.
1,35 2,03 20,7 1,01 4,33 44,1 0,99 5,83 59,5

10,5 9030 1,30 1,86 18,9 0,97 4,00 40,8 0,95 5,35 54,5

G20 G30 G31
Maior Eolo 24 4 E
Qaz lövhəsinin diametri mm 1,35 0,79 0,79
Təchizat təzyiqi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Nominal istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 53 53 54
Minimum istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 54 51 52
Q. Nom./Min.-da CO2 % 7,00 / 2,00 8,10 / 2,50 7,80 / 2,40
Q Nom/Min.-da 0% ilə O2 ppm 130 / 110 70 / 145 40 / 120
Q Nom/Min.-da 0% O2 ilə NOX mg/kWh 170 / 140 230 / 150 250 / 130
Nominal çıxışda baca temperaturu °C 124 126 123
Minimum çıxışda baca temperaturu °C 80 85 83
Maior Eolo 28 4 E
Qaz lövhəsinin diametri mm 1,35 0,78 0,78
Təchizat təzyiqi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Nominal istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 58 57 59
Minimum istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 64 64 64
Q. Nom./Min.-da CO2 % 7,35 / 2,05 8,65 / 2,40 8,40 / 2,40
Q Nom/Min.-da 0% ilə O2 ppm 73 / 126 93 / 164 65 / 155
Q Nom/Min.-da 0% O2 ilə NOX mg/kWh 152 / 123 234 / 150 202 / 111
Nominal çıxışda baca temperaturu °C 110 114 112
Minimum çıxışda baca temperaturu °C 77 78 79
Maior Eolo 32 4 E
Qaz lövhəsinin diametri mm 1,35 0,78 0,78
təchizat təzyiqi mbar (mm H2O) 20 (204) 29 (296) 37 (377)
Nominal istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 67 66 69
Minimum istilik çıxışında baca axın göstəricisi kq/s 69 71 70
Q. Nom./Min.-da CO2 % 7,35 / 2,40 8,70 / 2,70 8,25 / 2,70
Q Nom/Min.-da 0% ilə O2 ppm 55 / 80 88 / 94 55 / 100
Q Nom/Min.-da 0% O2 ilə NOX mg/kWh 135 / 115 195 / 130 200 / 127
Nominal çıxışda baca temperaturu °C 111 116 112
Minimum çıxışda baca temperaturu °C 92 94 92
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19.3  معايري االحرتاق.

.Maior Eolo 32 4E

)G20( الغاز الطبيعي)G30( البوتان)G31( الربوبان

القوة 

الحرارية

القوة 

الحرارية

التدفئة+املاء 

الساخن

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

قدرة غاز 

الحارق )موقد(

ضغط فوهات

الحارق )موقد(

)m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(كيلو كالوري/سا()كيلو وات(

32,0275203,6212,31125,62,7027,63281,72,6635,37360,6
31,0266603,5111,68119,12,6226,05265,62,5833,48341,4
30,0258003,4011,06112,82,5424,52250,12,5031,66322,8
29,6254233,3610,80110,12,5123,87243,42,4630,88314,9
28,0240803,199,88100,72,3821,63220,62,3428,18287,3
27,0232203,089,3194,92,3020,26206,62,2626,51270,4
26,0223602,978,7689,32,2218,94193,12,1824,90253,9
25,0215002,878,2283,82,1417,67180,22,1023,33237,9
24,0206402,767,7078,52,0616,44167,62,0321,81222,4
23,0197802,657,1973,31,9815,26155,61,9520,34207,4
22,0189202,556,6968,21,9014,12144,01,8718,91192,8
21,0180602,446,2163,31,8213,02132,81,7917,52178,7
20,0172002,345,7458,51,7411,97122,01,7116,17164,9
19,0163402,235,2853,81,6610,96111,71,6414,87151,6
18,0154802,124,8349,31,589,99101,81,5613,60138,7
17,0146202,014,4044,91,509,0692,31,4812,38126,2
16,0137601,913,9840,61,428,1783,31,4011,19114,1
15,0129001,803,5736,41,347,3274,61,3210,04102,4
14,0120401,693,1732,31,266,5166,41,248,9391,1
13,0111801,582,7828,31,185,7458,51,167,8680,1
12,9110871,562,7427,91,175,6657,71,157,7579,0
11,09460

املاء الساخن
1,352,0320,71,014,3344,10,995,8359,5

10,590301,301,8618,90,974,0040,80,955,3554,5

G20G30G31
Maior Eolo 24 4 E

mm1,350,790,79قطر فتحة الغاز
mbar )mm H2O()204( 20)296( 29)377( 37ضغط اإلمداد

kg/h535354قدرة استيعاب العوادم الدخانية بالنسبة للقدرة االسمية
kg/h545152قدرة استيعاب العوادم الدخانية بالنسبة ألقل قدرة

.CO2  a Q. Nom./Min%2,00 / 7,002,50 / 8,102,40 / 7,80
.CO a 0% di O2  a Q. Nom./Minppm110 / 130145 / 70120 / 40

.NOX  a 0% di O2  a Q. Nom./Minmg/kWh140 / 170150 / 230130 / 250
C°124126123درجة حرارة العوادم الدخانية يف حالة القوة االسمية

C°808583درجة حرارة العوادم الدخانية يف حالة أقل قوة
Maior Eolo 28 4 E

mm1,350,780,78قطر فتحة الغاز
mbar )mm H2O()204( 20)296( 29)377( 37ضغط اإلمداد

kg/h585759قدرة استيعاب العوادم الدخانية بالنسبة للقدرة االسمية
kg/h646464قدرة استيعاب العوادم الدخانية بالنسبة ألقل قدرة

.CO2  a Q. Nom./Min%2,05 / 7,352,40 / 8,652,40 / 8,40
.CO a 0% di O2  a Q. Nom./Minppm126 / 73164 / 93155 / 65

.NOX  a 0% di O2  a Q. Nom./Minmg/kWh123 / 152150 / 234111 / 202
C°110114112درجة حرارة العوادم الدخانية يف حالة القوة االسمية

C°777879درجة حرارة العوادم الدخانية يف حالة أقل قوة
Maior Eolo 32 4 E

mm1,350,780,78قطر فتحة الغاز
mbar )mm H2O()204( 20)296( 29)377( 37ضغط اإلمداد

kg/h676669قدرة استيعاب العوادم الدخانية بالنسبة للقدرة االسمية
kg/h697170قدرة استيعاب العوادم الدخانية بالنسبة ألقل قدرة

.CO2  a Q. Nom./Min%2,40 / 7,352,70 / 8,702,70 / 8,25
.CO a 0% di O2  a Q. Nom./Minppm80 / 5594 / 88100 / 55

.NOX  a 0% di O2  a Q. Nom./Minmg/kWh115 / 135130 / 195127 / 200
C°111116112درجة حرارة العوادم الدخانية يف حالة القوة االسمية

C°929492درجة حرارة العوادم الدخانية يف حالة أقل قوة
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- Значення температури димових газів 

заміряні при температурі повітря на вході 
15°C.

- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході 
з котла, враховуючи, що для отримання 
заявлених даних необхідне змішування з 
холодною водою.

- Ма кс и м а л ь на  ш у мов а  по т у ж н іс т ь 
під час роботи котла < 55дБа. Замір 
звукової потужності відноситься до 
випробувань з напівзакритою камерою 
з працюючим котлом на максимальній 
теплопродуктивності, з протягом димових 
труб відповідно до розпоряджень чинного 
законодавства.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
ККД при номінальній потужності % 93,0 94,3 93,5
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,5 91,5 90,7
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 6,8 6,8 6,8
Підпор в розширювальному баці bar 1,0 1,0 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1 9,5 11,8
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10,0 10,0 10,0
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5 1,5 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вага повного котла kg 46,5 46,9 47,4
Вага порожнього котла kg 41,5 41,9 42,4
Електричне підключення V/Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Номінальне споживання A 0,75 0,85 0,95
Установлена електрична потужність W 140 155 175
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 86 84 106
Потужність, споживана вентилятором W 29 46 52
Клас електричного захисту котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважений NOX mg/kWh 128 107 102
Зважений CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+
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- Значення температури димових газів 

заміряні при температурі повітря на вході 
15°C.

- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході 
з котла, враховуючи, що для отримання 
заявлених даних необхідне змішування з 
холодною водою.

- Ма кс и м а л ь на  ш у мов а  по т у ж н іс т ь 
під час роботи котла < 55дБа. Замір 
звукової потужності відноситься до 
випробувань з напівзакритою камерою 
з працюючим котлом на максимальній 
теплопродуктивності, з протягом димових 
труб відповідно до розпоряджень чинного 
законодавства.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
ККД при номінальній потужності % 93,0 94,3 93,5
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,5 91,5 90,7
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 6,8 6,8 6,8
Підпор в розширювальному баці bar 1,0 1,0 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1 9,5 11,8
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10,0 10,0 10,0
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5 1,5 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вага повного котла kg 46,5 46,9 47,4
Вага порожнього котла kg 41,5 41,9 42,4
Електричне підключення V/Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Номінальне споживання A 0,75 0,85 0,95
Установлена електрична потужність W 140 155 175
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 86 84 106
Потужність, споживана вентилятором W 29 46 52
Клас електричного захисту котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважений NOX mg/kWh 128 107 102
Зважений CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+
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- Значення температури димових газів 

заміряні при температурі повітря на вході 
15°C.

- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході 
з котла, враховуючи, що для отримання 
заявлених даних необхідне змішування з 
холодною водою.

- Ма кс и м а л ь на  ш у мов а  по т у ж н іс т ь 
під час роботи котла < 55дБа. Замір 
звукової потужності відноситься до 
випробувань з напівзакритою камерою 
з працюючим котлом на максимальній 
теплопродуктивності, з протягом димових 
труб відповідно до розпоряджень чинного 
законодавства.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
ККД при номінальній потужності % 93,0 94,3 93,5
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,5 91,5 90,7
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 6,8 6,8 6,8
Підпор в розширювальному баці bar 1,0 1,0 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1 9,5 11,8
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10,0 10,0 10,0
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5 1,5 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вага повного котла kg 46,5 46,9 47,4
Вага порожнього котла kg 41,5 41,9 42,4
Електричне підключення V/Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Номінальне споживання A 0,75 0,85 0,95
Установлена електрична потужність W 140 155 175
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 86 84 106
Потужність, споживана вентилятором W 29 46 52
Клас електричного захисту котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважений NOX mg/kWh 128 107 102
Зважений CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+
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- Значення температури димових газів 

заміряні при температурі повітря на вході 
15°C.

- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході 
з котла, враховуючи, що для отримання 
заявлених даних необхідне змішування з 
холодною водою.

- Ма кс и м а л ь на  ш у мов а  по т у ж н іс т ь 
під час роботи котла < 55дБа. Замір 
звукової потужності відноситься до 
випробувань з напівзакритою камерою 
з працюючим котлом на максимальній 
теплопродуктивності, з протягом димових 
труб відповідно до розпоряджень чинного 
законодавства.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
ККД при номінальній потужності % 93,0 94,3 93,5
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,5 91,5 90,7
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 6,8 6,8 6,8
Підпор в розширювальному баці bar 1,0 1,0 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1 9,5 11,8
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10,0 10,0 10,0
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5 1,5 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вага повного котла kg 46,5 46,9 47,4
Вага порожнього котла kg 41,5 41,9 42,4
Електричне підключення V/Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Номінальне споживання A 0,75 0,85 0,95
Установлена електрична потужність W 140 155 175
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 86 84 106
Потужність, споживана вентилятором W 29 46 52
Клас електричного захисту котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважений NOX mg/kWh 128 107 102
Зважений CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+
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- Значення температури димових газів 

заміряні при температурі повітря на вході 
15°C.

- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході 
з котла, враховуючи, що для отримання 
заявлених даних необхідне змішування з 
холодною водою.

- Ма кс и м а л ь на  ш у мов а  по т у ж н іс т ь 
під час роботи котла < 55дБа. Замір 
звукової потужності відноситься до 
випробувань з напівзакритою камерою 
з працюючим котлом на максимальній 
теплопродуктивності, з протягом димових 
труб відповідно до розпоряджень чинного 
законодавства.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
ККД при номінальній потужності % 93,0 94,3 93,5
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,5 91,5 90,7
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 6,8 6,8 6,8
Підпор в розширювальному баці bar 1,0 1,0 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1 9,5 11,8
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10,0 10,0 10,0
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5 1,5 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вага повного котла kg 46,5 46,9 47,4
Вага порожнього котла kg 41,5 41,9 42,4
Електричне підключення V/Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Номінальне споживання A 0,75 0,85 0,95
Установлена електрична потужність W 140 155 175
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 86 84 106
Потужність, споживана вентилятором W 29 46 52
Клас електричного захисту котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважений NOX mg/kWh 128 107 102
Зважений CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+
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- Значення температури димових газів 

заміряні при температурі повітря на вході 
15°C.

- Дані щодо показників гарячої сантехнічної 
води мають на увазі динамічний тиск на 
вході 2 бари при температурі на вході 15°C; 
значення заміряються відразу ж на виході 
з котла, враховуючи, що для отримання 
заявлених даних необхідне змішування з 
холодною водою.

- Ма кс и м а л ь на  ш у мов а  по т у ж н іс т ь 
під час роботи котла < 55дБа. Замір 
звукової потужності відноситься до 
випробувань з напівзакритою камерою 
з працюючим котлом на максимальній 
теплопродуктивності, з протягом димових 
труб відповідно до розпоряджень чинного 
законодавства.

3.20 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номінальна (максимальна) теплова продуктивність kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Мінімальна теплова продуктивність системи ГВП kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Мiнiмальна теплова продуктивність системи опалення kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номінальна (максимальна) теплова потужність (корисна) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Мінімальна теплова потужність системи ГВП (корисна) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Мінімальна теплова потужність системи опалення (корисна) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
ККД при номінальній потужності % 93,0 94,3 93,5
ККД при 30% від номінальної потужності % 90,5 91,5 90,7
Втрати тепла через корпус при увімкн. або вимкн. пальнику % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Втрати тепла через димар при увімкн. або вимкн. пальнику % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Максимальний робочий тиск контуру опалення bar 3,0 3,0 3,0
Максимальна робоча температура контуру опалення °C 90 90 90
Регульована температура опалення °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Загальний об’єм розширювального баку для системи опалення l 6,8 6,8 6,8
Підпор в розширювальному баці bar 1,0 1,0 1,0
Вміст води в теплогенераторі l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напір при продуктивності 1000 л/год kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Корисна теплова потужність виробництва гарячої води kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Регульована температура гарячої сантехнiчної води °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Обмежувач протоку в контурі ГВП при 2 барах l/min 7,1 9,5 11,8
Мін. тиск (динамічний) в контурі ГВП bar 0,3 0,3 0,3
Максимальний робочий тиск контуру ГВП bar 10,0 10,0 10,0
Мінімальний відбор гарячої сантехнічної води l/min 1,5 1,5 1,5
Питома витрата (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Тривале безперервне виробництво гарячої води (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вага повного котла kg 46,5 46,9 47,4
Вага порожнього котла kg 41,5 41,9 42,4
Електричне підключення V/Hz 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Номінальне споживання A 0,75 0,85 0,95
Установлена електрична потужність W 140 155 175
Потужність, споживана циркуляційним насосом W 86 84 106
Потужність, споживана вентилятором W 29 46 52
Клас електричного захисту котла - IPX5D IPX5D IPX5D
Клас NOX - 3 3 3
Зважений NOX mg/kWh 128 107 102
Зважений CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегату C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категорія II2H3+
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- Duman ısı değerleri girişte 15°C derece ısıda 
hava referans alınarak saptanmışlardır.

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte 
dinamik basınç olarak 2 bar ve giriş ısısı olarak 
da 15°C 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.

- Kombi çalışırken ortaya çıkan azami ses gücü 
< 55dBA’dir. Ses gücü ölçümleri, ürünün 
talimatlarına göre,genleşmiş duman haz-
nesi ile azami termik kapasiteye çıkarılarak 
çalıştırılan kombiye yarı anakoik odada yapılan 
provalarında elde edilirler.

3.20 TEKNIK VERILER.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Nominal termik debi kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Kullanım suyu termik debi kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Kullanma suyu asgari termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Isıtma termik asgari kuvveti (kullanılan) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Nominal kuvvette kullanılan termik verim % 93,0 94,3 93,5
Nominal kuvvetin %30 unu yükleyen kullanılan termik verim % 90,5 91,5 90,7
Brülör Off/On ile kombi kasasından ısı kaybı % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Brülör Off/On ile bacadan ısı kaybı % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Isıtma devresinin azami çalışma basıncı bar 3,0 3,0 3,0
Isıtma devresinin azami çalışma basıncı °C 90 90 90
Kalorifer ayarlanabilir ısısı °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 6,8 6,8 6,8
Genleşme tankı ön dolum bar 1,0 1,0 1,0
Jeneratör su muhteviyatı l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
1000 l/h debi ile mümkün prevalans kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Sıcak su üretimi için kullanılan termik kuvvet kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Kullanma suyu ayarlanabilir ısısı °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Kullanma suyu akımı 2 barda sınırlayıcı l/min 7,1 9,5 11,8
Asg. basınç (dinamik) kullanma suyu devresi bar 0,3 0,3 0,3
Isıtma devresinin azami çalışma basıncı bar 10,0 10,0 10,0
Asgari sıcak kullanma suyu çekişi l/min 1,5 1,5 1,5
Özgül debi (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Daimi alım kapasitesi (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Dolu kombi ağırlığı kg 46,5 46,9 47,4
Boş kombi ağırlığı kg 41,5 41,9 42,4
Elektrik bağlantısı V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Nominal sarfiyat A 0,75 0,85 0,95
Yüklenmiş elektrik gücü W 140 155 175
Devirdaim güç sarfiyatı W 86 84 106
Vantilatör güç sarfiyatı W 29 46 52
Tesisat elektrik cihazları muhafazası - IPX5D IPX5D IPX5D
NO sınıfıX - 3 3 3
HAYIRX tartılmış mg/kWh 128 107 102
CO tartılmış mg/kWh 84 92 63
Cihaz türü C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Kategori II2H3+
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- Los valores de temperatura de humos se refie-

ren a la temperatura del aire en entrada de 15 
°C.

- Los datos relativos al servicio de agua caliente 
sanitaria se refieren a una presión de entrada 
dinámica de 2 bares y a una temperatura de 
entrada de 15 °C; los valores se han medido 
inmediatamente después de la salida de la cal-
dera considerando que para obtener los datos 
declarados es necesaria la mezcla con agua fría.

- La máxima potencia sonora emitida durante 
el funcionamiento de la caldera es < 55 dBA. 
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.

3.20 DATOS TÉCNICOS.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Caudal térmico nominal kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Capacidad térmica mínima sanitaria kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Capacidad térmica mínima calentamiento kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Potencia térmica nominal (útil) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Potencia térmica mínima sanitaria (útil) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Potencia térmica mínima calentamiento (útil) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Rendimiento térmico útil a potencia nominal % 93,0 94,3 93,5
Rendimiento térmico útil al 30% de la potencia nominal % 90,5 91,5 90,7
Pérdida de calor en el revestimiento con quemador On/Off % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Pérdida de calor en la chimenea con quemador On/Off % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Presión máx. de ejercicio en circuito de calefacción bar 3,0 3,0 3,0
Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción °C 90 90 90
Temperatura regulable de calefacción °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Vaso de expansión de la instalación volumen total l 6,8 6,8 6,8
Precarga vaso de expansión bar 1,0 1,0 1,0
Contenido de agua del generador l 5,0 5,0 5,0
Contenido de agua l 5,0 5,0 5,0
Columna de agua disponible capacidad 1000 l/h kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Potencia térmica útil a la producción de agua caliente kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Temperatura regulable agua caliente sanitaria °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Limitador de flujo sanitario a 2 bar l/min 7,1 9,5 11,8
Presión mín. (dinámica) circuito sanitario bar 0,3 0,3 0,3
Presión máx. de ejercicio en circuito sanitario bar 10,0 10,0 10,0
Extracción mínima de agua caliente sanitaria l/min 1,5 1,5 1,5
Capacidad específica (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Capacidad de extracción continua (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Peso caldera llena kg 46,5 46,9 47,4
Peso caldera vacía kg 41,5 41,9 42,4
Conexión eléctrica V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Absorción nominal A 0,75 0,85 0,95
Potencia eléctrica instalada W 140 155 175
Potencia absorbida por el circulador W 86 84 106
Potencia absorbida por el ventilador W 29 46 52
Protección de la instalación eléctrica del aparato - IPX5D IPX5D IPX5D
Clase de NOX - 3 3 3
NOX ponderado mg/kWh 128 107 102
CO ponderado mg/kWh 84 92 63
Tipo aparato C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Categoria II2H3+
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- Значения температуры дымовых газов 
приведены при температуре воздуха на 
входе, равной 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе 
бойлера, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет < 55 
дБA. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
камере при работе бойлера на полную 
тепловую мощность и длине воздуховодов, 
соответствующей установленным нормам.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номинальная тепловая мощность kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Минимальная тепловая мощность ГВС kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Минимальная тепловая мощность отопления kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номинальная тепловая мощность (полезная) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 93,0 94,3 93,5
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 90,5 91,5 90,7
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Потери тепла на камине при вкл./выкл. горелке % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Макс. рабочее давление в отопительной системе bar 3,0 3,0 3,0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки l 6,8 6,8 6,8
Предв. объём расширительного бака установки bar 1,0 1,0 1,0
Содержание воды генератора l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напор при расходе 1000 л/час kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Диапазон регулировки температуры подогретой 
сантехнической воды °C 30 - 60 30 - 60 30 -60

Ограничитель потока сантехнической воды до 2 бар l/min 7,1 9,5 11,8
Мин. давление. (динамическое) системы ГВС bar 0,3 0,3 0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС bar 10,0 10,0 10,0
Минимальный забор ГВС l/min 1,5 1,5 1,5
Удельный расход (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Удельный расход при непрерывной работе (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вес полного бойлера kg 46,5 46,9 47,4
Вес пустого бойлера kg 41,5 41,9 42,4
Подключение к электрической сети V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0,75 0,85 0,95
Установленная электрическая мощность W 140 155 175
Потребляемая мощность цирк. насоса W 86 84 106
Потребляемая мощность вентилятора W 29 46 52
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный mg/kWh 128 107 102
Взвешенный CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категория II2H3+
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- Значения температуры дымовых газов 
приведены при температуре воздуха на 
входе, равной 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе 
бойлера, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет < 55 
дБA. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
камере при работе бойлера на полную 
тепловую мощность и длине воздуховодов, 
соответствующей установленным нормам.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номинальная тепловая мощность kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Минимальная тепловая мощность ГВС kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Минимальная тепловая мощность отопления kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номинальная тепловая мощность (полезная) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 93,0 94,3 93,5
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 90,5 91,5 90,7
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Потери тепла на камине при вкл./выкл. горелке % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Макс. рабочее давление в отопительной системе bar 3,0 3,0 3,0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки l 6,8 6,8 6,8
Предв. объём расширительного бака установки bar 1,0 1,0 1,0
Содержание воды генератора l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напор при расходе 1000 л/час kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Диапазон регулировки температуры подогретой 
сантехнической воды °C 30 - 60 30 - 60 30 -60

Ограничитель потока сантехнической воды до 2 бар l/min 7,1 9,5 11,8
Мин. давление. (динамическое) системы ГВС bar 0,3 0,3 0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС bar 10,0 10,0 10,0
Минимальный забор ГВС l/min 1,5 1,5 1,5
Удельный расход (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Удельный расход при непрерывной работе (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вес полного бойлера kg 46,5 46,9 47,4
Вес пустого бойлера kg 41,5 41,9 42,4
Подключение к электрической сети V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0,75 0,85 0,95
Установленная электрическая мощность W 140 155 175
Потребляемая мощность цирк. насоса W 86 84 106
Потребляемая мощность вентилятора W 29 46 52
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный mg/kWh 128 107 102
Взвешенный CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категория II2H3+
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- Значения температуры дымовых газов 
приведены при температуре воздуха на 
входе, равной 15°C.

- Данные по подогретой сантехнической воде 
приведены для динамического давления 2 
бар и температуры на входе 15°C; значения 
измерены непосредственно на выходе 
бойлера, при этом считается, что для 
получения заявленных характеристик 
необходимо смешивание с холодной водой.

- Максимальный уровень шума, издаваемого 
при работе бойлера, составляет < 55 
дБA. Уровень шума, замеренный при 
испытаниях в частично звукопоглощающей 
камере при работе бойлера на полную 
тепловую мощность и длине воздуховодов, 
соответствующей установленным нормам.

3.20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Номинальная тепловая мощность kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Минимальная тепловая мощность ГВС kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Минимальная тепловая мощность отопления kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Номинальная тепловая мощность (полезная) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Минимальная тепловая мощность ГВС (полезная) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Минимальная тепловая мощность отопления (полезная) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Полезное тепловое КПД при номинальной мощности % 93,0 94,3 93,5
Полезное тепловое КПД при 30% от номинальной мощности % 90,5 91,5 90,7
Потери тепла на корпусе при вкл/выкл. горелке % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50
Потери тепла на камине при вкл./выкл. горелке % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Макс. рабочее давление в отопительной системе bar 3,0 3,0 3,0
Макс. рабочая температура в отопительной системе °C 90 90 90
Регулируемая температура отопления °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Полный объем расширительного бака установки l 6,8 6,8 6,8
Предв. объём расширительного бака установки bar 1,0 1,0 1,0
Содержание воды генератора l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0
Напор при расходе 1000 л/час kPa (m H2O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)
Полезная тепловая мощность подогрева сантехнической воды kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Диапазон регулировки температуры подогретой 
сантехнической воды °C 30 - 60 30 - 60 30 -60

Ограничитель потока сантехнической воды до 2 бар l/min 7,1 9,5 11,8
Мин. давление. (динамическое) системы ГВС bar 0,3 0,3 0,3
Макс. рабочее давление в системе ГВС bar 10,0 10,0 10,0
Минимальный забор ГВС l/min 1,5 1,5 1,5
Удельный расход (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Удельный расход при непрерывной работе (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Вес полного бойлера kg 46,5 46,9 47,4
Вес пустого бойлера kg 41,5 41,9 42,4
Подключение к электрической сети V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Номинальный потребляемый ток A 0,75 0,85 0,95
Установленная электрическая мощность W 140 155 175
Потребляемая мощность цирк. насоса W 86 84 106
Потребляемая мощность вентилятора W 29 46 52
Класс защиты электрооборудования агрегата - IPX5D IPX5D IPX5D
Класс NOX - 3 3 3
NOX взвешенный mg/kWh 128 107 102
Взвешенный CO mg/kWh 84 92 63
Тип агрегата C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Категория II2H3+
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3.19  משתני בעירה

.Maior Eolo 32 4E

G20G30G31
Maior Eolo 24 4E

1.350.790.79מ"מקוטר פיית גז
mbar )mm H2O( )204( 20)296( 29)377( 37לחץ אספקה

kg/h535354עוצמת פליטה בעוצמת חום נומינלית
kg/h545152עוצמת פליטה בעוצמת חום מינימלית

CO2%2.00 / 7.002.50 / 8.102.40 / 7.80 ב-Q נומינלי/מינימלי
COppm110 / 130145 / 70120 / 40 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי

NOXmg/kWh140 / 170150 / 230130 / 250 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי
C°124126123טמפרטורת פליטה בעוצמה נומינלית
C°808583טמפרטורת פליטה בעוצמה מינימלית

Maior Eolo 28 4E
1.350.780.78מ"מקוטר פיית גז
mbar )mm H2O( )204( 20)296( 29)377( 37לחץ אספקה

kg/h585759עוצמת פליטה בעוצמת חום נומינלית
kg/h646464עוצמת פליטה בעוצמת חום מינימלית

CO2%2.05 / 7.352.40 / 8.652.40 / 8.40 ב- .Q נומינלי/מינימלי
COppm126 / 73164 / 93155 / 65 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי

NOXmg/kWh123 / 152150 / 234111 / 202 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי
C°110114112טמפרטורת פליטה בעוצמה נומינלית
C°777879טמפרטורת פליטה בעוצמה מינימלית

Maior Eolo 32 4E
1.350.780.78מ"מקוטר פיית גז
mbar )mm H2O( )204( 20)296( 29)377( 37לחץ אספקה

kg/h676669עוצמת פליטה בעוצמת חום נומינלית
kg/h697170עוצמת פליטה בעוצמת חום מינימלית

CO2%2.40 / 7.352.70 / 8.702.70 / 8.25 ב- .Q נומינלי/מינימלי
COppm80 / 5594 / 88100 / 55 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי

NOXmg/kWh115 / 135130 / 195127 / 200 עם O2 0% ב-Q נומינלי/מינימלי
C°111116112טמפרטורת פליטה בעוצמה נומינלית
C°929492טמפרטורת פליטה בעוצמה מינימלית

)G20( מתאן)G30( בוטאן)G31( פרופן

עוצמת חימוםעוצמת חימום

שעון עצר
+

מים חמים 
ביתיים

לחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבערלחץ לחץ פיהעוצמת גז במבער

)kW()kcal/h()m3/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O()kg/h()mbar()mm H2O(

32.0275203.6212.31125.62.7027.63281.72.6635.37360.6
31.0266603.5111.68119.12.6226.05265.62.5833.48341.4
30.0258003.4011.06112.82.5424.52250.12.5031.66322.8
29.6254233.3610.80110.12.5123.87243.42.4630.88314.9
28.0240803.199.88100.72.3821.63220.62.3428.18287.3
27.0232203.089.3194.92.3020.26206.62.2626.51270.4
26.0223602.978.7689.32.2218.94193.12.1824.90253.9
25.0215002.878.2283.82.1417.67180.22.1023.33237.9
24.0206402.767.7078.52.0616.44167.62.0321.81222.4
23.0197802.657.1973.31.9815.26155.61.9520.34207.4
22.0189202.556.6968.21.9014.12144.01.8718.91192.8
21.0180602.446.2163.31.8213.02132.81.7917.52178.7
20.0172002.345.7458.51.7411.97122.01.7116.17164.9
19.0163402.235.2853.81.6610.96111.71.6414.87151.6
18.0154802.124.8349.31.589.99101.81.5613.60138.7
17.0146202.014.4044.91.509.0692.31.4812.38126.2
16.0137601.913.9840.61.428.1783.31.4011.19114.1
15.0129001.803.5736.41.347.3274.61.3210.04102.4
14.0120401.693.1732.31.266.5166.41.248.9391.1
13.0111801.582.7828.31.185.7458.51.167.8680.1
12.9110871.562.7427.91.175.6657.71.157.7579.0
מים חמים 11.09460

ביתיים
1.352.0320.71.014.3344.10.995.8359.5

10.590301.301.8618.90.974.0040.80.955.3554.5
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-  ערכי טמפרטורת האדים מתייחסים לטמפרטורת 
.15°C כניסת אוויר של

-  הנתונים שמתייחסים למצב מים חמים ביתיים 
בר   2 של  דינמי  כניסה  ללחץ  בהתאם  הם 
וטמפרטורת כניסה של 15°C; הערכים נמדדים 
ישירות בפתח הדוד מתוך נקודת הנחה שכדי 
להגיע לנתונים הרשומים צריך לערבב את המים 

עם מים קרים.
במהלך  המופקת  המקסימלית  הרעש  -  רמת 
פעולת הדוד קטנה מ-55dBA. ערך רמת הרעש 
מתייחס לבדיקות בחדר חצי-אנקואי כאשר הדוד 
פועל בעוצמת חימום מקסימלית, עם הארכה של 
מערכת פליטת האדים בהתאם לתקני המוצר.

3.20 נתונים טכניים

Maior Eolo 24 4EMaior Eolo 28 4EMaior Eolo 32 4E
kW )kcal/h)22194( 25.8)25536( 29.7)29433( 34.2(כניסת חום נומינלית

kW )kcal/h)6968( 8.1)8480( 9.9)10524( 12.2(כניסת חום מינימלית - חימום מים ביתיים
kW )kcal/h)9094( 10.6)10902( 12.7)12710( 14.8(כניסת חום מינימלית - חימום מרכזי

kW )kcal/h)20640( 24.0)24080( 28.0)27520( 32.0(עוצמת חום נומינלית )שימוש(
kW )kcal/h)6020( 7.0)7310( 8.5)9030( 10.5(עוצמת חום מינימלית - מים חמים ביתיים )שימוש(

kW )kcal/h)7998( 9.3)9632( 11.2)11087( 12.9(עוצמת חום מינימלית - חימום מרכזי )שימוש(
%93.094.393.5יעילות בעוצמת חום נומינלית

%90.591.590.7יעילות ב-30% מעומס עוצמת חום נומינלית
0.70 / 0.000.50 / 0.500.53 / %0.75אובדן חום עם מבער דולק/כבוי

5.80 / 5.700.04 / 6.00.06 / %0.02אובדן חום בצינור הפליטה עם מבער דולק/כבוי
3.03.03.0ברלחץ עבודה מקסימלי של מערכת חימום מרכזי

C°909090טמפרטורת עבודה מקסימלית של מערכת חימום מרכזי
C°85 - 35-85 3585 - 35טווח טמפרטורות חימום מרכזי

6.86.86.8ל'סה"כ נפח כלי התפשטות מערכת
1.01.01.0ברלחץ ברירת מחדל של כלי התפשטות

5.05.05.0ל'תכולת מים בגנרטור
 

kPa )m H2O( )2,5( 24,52)3,3( 32,46)4,0( 39,32סה"כ ראש זמין בקצב של 1,000 ל'/שעה
kW )kcal/h)20640( 24.0)24080( 28.0)27520( 32.0(עוצמת חום בחימום מים לשימוש

C°60 - 3060 - 3060 - 30טווח טמפרטורות חימום מים ביתיים
7.19.511.8ל'/דק'הגבלת זרימת מערכת מים חמים ביתיים בלחץ של 2 בר

0.30.30.3ברלחץ מינימלי )דינמי( של מערכת מים חמים ביתיים
10.010.010.0ברלחץ עבודה מקסימלי של מערכת מים חמים ביתיים

1.51.51.5ל'/דק'עוצמה זרימה מינימלית של מים חמים ביתיים
) ∆T 30°C( 11.913.816.1ל'/דק'עוצמת זרימה ספציפית

) ∆T 30°C( 11.813.716.1ל'/דק'יכולת משיכת מים בעומס שוטף
46.546.947.4ק"גמשקל דוד מלא
41.541.942.4ק"גמשקל דוד ריק
V/Hz50 / 23050 / 23050 / 230חיבור לחשמל

A0.750.850.95כניסת מתח
W140155175ספק כח מותקן
W8684106צריכת משאבה
W294652צריכת מאוורר

IPX5DIPX5DIPX5D-הגנת מערכת חשמל של הציוד
NOX 333-סיווג

NOX mg/kWh128107102 משוקלל
COmg/kWh849263 משוקלל
C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32סוג המכשיר

 +II2H3קטגוריה

IN
ST

A
LA

TE
R

K
O

R
IS

N
IK

SE
RV

IS
ER

- Vrednosti temperature dima se odnose na 
temperaturu ulaznog vazduha od 15°C.

- Podaci koji se odnose na performanse sanitarne 
tople vode se odnose na ulazni dinamički 
pritisak od 2 bara i ulaznu temperaturu od 
15°C; vrednosti se određuju odmah na izlazu 
iz kotla i uzimajući u obzir da za postizanje 
izjavljenih podataka se mora izmešati sa 
hladnom vodom.

- Maksimalna stvorena buka tokom rada kotla 
je < 55dBA. Merenje zvučne snage odnosi 
se na testove u polu - anehoičnoj komori uz 
kotao koji radi na maksimalnoj toplotnoj 
nosivosti , sa dimenzijama dimovoda u skladu 
sa standardima proizvoda .

3.20 TEHNIČKI PODACI.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Nominalna toplotna nosivost kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Minimalna toplotna sanitarna nosivost kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Minimalna toplotna nosivost grejanja kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Nominalna toplotna snaga (korisna) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Minimalna sanitarna toplotna snaga (korisna) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Minimalna toplotna snaga grejanja (korisna) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Toplotna korisna efikasnost na nominalnoj snazi % 93,0 94,3 93,5
Toplotna korisna efikasnost pri opterećenju od 30% nominalne snage % 90,5 91,5 90,7
Gubitak toplote na kućištu sa gorionikom On/Off % 0,50 / 0,75 0,00 / 0,53 0,70 / 0,50
Gubitak toplote na kaminu sa gorionikom On/Off % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Maks.pritisak rada kruga za grejanje bar 3,0 3,0 3,0
Maks.temperatura rada kruga za grejanje °C 90 90 90
Podesiva temperatura grejanja °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Ekspanzioni sud uređaja ukupna zapremnina l 6,8 6,8 6,8
Predpunjenje ekspanzionog suda sistema bar 1,0 1,0 1,0
Sadržaj vode generatora l 5,0 5,0 5,0
Količina vode u sistemu Aqua Celeris
Raspoloživa prevalencija sa nosivošću 1000l/h kPa (m H2O) 24,52 (2,5) 32,46 (3,3) 39,32 (4,0)
Korisna termička snaga za proizvodnju tople vode kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Prilagodljiva temperatura sanitarne tople vode °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Ograničavač sanitarnog protoka na 2 bara l/min 7,1 9,5 11,8
Min.(dinamički) pritisak sanitarnog kruga bar 0,3 0,3 0,3
Maks.pritisak rada sanitarnog kruga bar 10,0 10,0 10,0
Minimalno uzimanje tople sanitarne vode l/min 1,5 1,5 1,5
Specifična nosivost (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Sposobnost stalnog uzimanja (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Težina punog kotla kg 46,5 46,9 47,4
Težina praznog kotla kg 41,5 41,9 42,4
Električno povezivanje V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Nominalna apsorpcija A 0,75 0,85 0,95
Instalirana električna snaga W 140 155 175
Apsorpcija snage od strane cirkulatora W 86 84 106
Apsorpcija snage od strane ventilatora W 29 46 52
Zaštita električnog uređaja aparata - IPX5D IPX5D IPX5D
Klasa NOX - 3 3 3
zamišljeni NOX mg/kWh 128 107 102
zamišljeni CO mg/kWh 84 92 63
Vrsta aparata C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Kategorija II2H3+
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- ნაწვავის ტემპერატურის მნიშვნელობები 
გათვალისწინებულია ჰაერის შეშვების 
ტემპერატურისთვის 15°C.

- ს ა ყ ო ფ ა ც ხ ო ვ რ ე ბ ო  ც ხ ე ლ ი  წ ყ ლ ი ს 
ეფექტურობასთან დაკავშირებული მონაცემები 
გათვალისწინებულია დინამიური შეშვების 
წნევისათვის, რომელიც შეადგენს 2 ბარს, 
და შეშვების ტემპერატურისთვის 15°C; 
მნიშვნელობები იზომება პირდაპირ ბოილერის 
გამომშვებზე იმის გათვალისწინებით, რომ 
აუცილებელია გამოტოვებული მონაცემების 
მიღება ცივ წყალთან დაკავშირებით.

- ბოილერის მუშაობის დროს ხმაურის 
მაქსიმალური ემისია შეადგენს < 55 დბა-ს. 
ხმაურის დონის მნიშვნელობა გაზომილია 
სითბოს მაქსიმალური გამოსავლის დროს, 
ნამწვავის გამომშვები სისტემის სტანდარტული 
დაგრძელებით.

3.20 ტექნიკური მონაცემები.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E

სითბოს ნომინალური მიწოდება კვატ (კკალ/
სთ) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)

საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი — სითბოს მინიმალური მიწოდება კვატ (კკალ/
სთ) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)

ცენტრალური გათბობა — სითბოს მინიმალური მიწოდება კვატ (კკალ/
სთ) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)

სითბოს ნომინალური გამოსავალი (სასარგებლო) კვატ (კკალ/
სთ) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)

საყოფაცხოვრებო ცხელი წყალი — სითბოს გამოსავალი 
(სასარგებლო)

კვატ (კკალ/
სთ) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)

ცენტრალური გათბობა — სითბოს გამოსავალი (სასარგებლო) კვატ (კკალ/
სთ) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)

ეფექტურობა ნომინალური სითბოს გამოსავლის დროს % 93,0 94,3 93,5
ეფექტურობა 30% სითბოს ნომინალური გამოსავლის 
დატვირთვისას % 90,5 91,5 90,7

სითბოს დანაკარგი კორპუსში, ჩართული/გამორთული სანთურით % 0,50 / 0,75 0,00 / 0,53 0,70 / 0,50
სითბოს დანაკარგი ჰაერსარინში, ჩართული/გამორთული 
სანთურით % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04

გათბობის ციკლის მაქსიმალური სამუშაო წნევა ბარი 3,0 3,0 3,0
გათბობის ციკლის მაქსიმალური სამუშაო წნევა °C 90 90 90
გათბობის რეგულირებადი ტემპერატურა °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
სისტემის გამაფართოვებელი ავზის საერთო მოცულობა ლ 6,8 6,8 6,8
გამაფართოვებელი ავზის ქარხნულად გათვალისწინებული წნევა ბარი 1,0 1,0 1,0
წყლის შემცველობა გენერატორში ლ 5,0 5,0 5,0
წყლის შემცველობა 

დაწნევა 1000 ლ/სთ ნაკადის სიჩქარის დროს კპა (მ H2O) 24,52 (2,5) 32,46 (3,3) 39,32 (4,0)

ცხელი წყლის წარმოება — სასარგებლო სითბოს გამოსავალი კვატ (კკალ/
სთ) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)

საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის რეგულირებადი ტემპერატურა °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
საყოფაცხოვრებო ციკლის ნაკადის შემზღუდველი 2 ბარელზე ლ/წთ 7,1 9,5 11,8
მინ. წნევა (დინამიური) საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის წრედში ბარი 0,3 0,3 0,3
საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის წრედის მაქსიმალური სამუშაო 
წნევა ბარი 10,0 10,0 10,0

საყოფაცხოვრებო ცხელი წყლის ნაკადის მინიმალური სიჩქარე ლ/წთ 1,5 1,5 1,5
ნაკადის სპეციალური სიჩქარე (∆T 30°C) ლ/წთ 11,9 13,8 16,1
ფარდობითი სიმძლავრე უწყვეტი მუშაობისას (∆T 30°C) ლ/წთ 11,8 13,7 16,1
სავსე ბოილერის წონა კგ 46,5 46,9 47,4
ცარიელი ბოილერის წონა კგ 41,5 41,9 42,4
ელექტრული შეერთება ვ/ჰც 230 / 50 230 / 50 230 / 50
კვება A 0,75 0,85 0,95
დამონტაჟებული ელექტროსიმძლავრე ვტ 140 155 175
დგუშის მომხარებული სიმძლავრე ვტ 86 84 106
ვენტილატორის მოხმარებული სიმძლავრე ვტ 29 46 52
მოწყობილობის ელექტროსისტემის დაცვა - IPX5D IPX5D IPX5D
NOX კლასი - 3 3 3
გაზომილი NOX მგ/კვტ-სთ 128 107 102
გაზომილი CO მგ/კვტ-სთ 84 92 63
მოწყობილობის ტიპი C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
კატეგორია II2H3+
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- Les valeurs de température fumées se réfèrent 
à la température d’air en entrée de 15°C.

- Les données relatives à la prestation d’eau 
chaude sanitaire se réfèrent à une pression 
d’entrée dynamique de 2 bars et à une tempé-
rature d’entrée de 15°C; les valeurs sont relevées 
immédiatement à la sortie de la chaudière 
en considérant que pour obtenir les données 
déclarées il est nécessaire le mélange avec de 
l’eau froide.

- La puissance maximum sonore émise pendant 
le fonctionnement de la chaudière est < 55dBA. 
La mesure de puissance sonore se réfère à des 
essais en chambre semi-anéchoïques avec une 
chaudière fonctionnant à un débit thermique 
maximum, avec extension du tuyau d’évacua-
tion des fumées selon les normes de produit.

3.20 DONNÉES TECHNIQUES.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Débit thermique nominal kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
Débit thermique minimum sanitaire kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
Débit thermique minimum chauffage kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Puissance thermique nominale (utile) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Puissance thermique minimum sanitaire (utile) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
Puissance thermique minimum chauffage (utile) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Rendement thermique utile à la puissance nominale % 93,0 94,3 93,5
Rendement thermique utile à la charge de 30% de la puissance 
nominale % 90,5 91,5 90,7

Perte de chaleur sur l'habillage avec brûleur On/Off % 0,50 / 0,75 0,00 / 0,53 0,70 / 0,50
Perte de chaleur sur la cheminée avec brûleur On/Off % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Pression max. de fonctionnement circuit de chauffage bar 3,0 3,0 3,0
Température max. de fonctionnement circuit de chauffage °C 90 90 90
Température réglable de chauffage °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Vase d'expansion de l'installation volume total l 6,8 6,8 6,8
Précharge vase d'expansion d'installation bar 1,0 1,0 1,0
Contenu d'eau du générateur l 5,0 5,0 5,0
Contenu d'eau Aqua Celeris
Hauteur manométrique disponible avec débit de 1000 l/h kPa (m H2O) 24,52 (2,5) 32,46 (3,3) 39,32 (4,0)
Puissance thermique utile production d'eau chaude kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Température réglable eau chaude sanitaire °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Limiteur de flux sanitaire à 2 bars l/min 7,1 9,5 11,8
Pression min. (dynamique) circuit sanitaire bar 0,3 0,3 0,3
Pression max. de fonctionnement circuit sanitaire bar 10,0 10,0 10,0
Prélèvement minimum d'eau chaude sanitaire l/min 1,5 1,5 1,5
Débit spécifique (∆T 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1
Capacité de prélèvement continu (∆T 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1
Poids chaudière pleine kg 46,5 46,9 47,4
Poids chaudière vide kg 41,5 41,9 42,4
Branchement électrique V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Absorption nominale A 0,75 0,85 0,95
Puissance électrique installée W 140 155 175
Puissance absorbée par circulateur W 86 84 106
Puissance absorbée par ventilateur W 29 46 52
Protection installation électrique appareil - IPX5D IPX5D IPX5D
Classe NOX - 3 3 3
NOX pondéré mg/kWh 128 107 102
CO pondéré mg/kWh 84 92 63
Type d'appareil C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Catégorie II2H3+
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- Flue gas temperature values refer to an air inlet 

temperature of 15°C.
- The data relevant to domestic hot water per-

formance 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 
considering that to obtain the data declared 
mixing with cold water is necessary.

- The max. sound level emitted during boiler 
operation is < 55dBA. The sound level value is 
referred to semianechoic chamber tests with 
boiler operating at max. heat output, with 
extension of flue gas exhaust system according 
to product standards.

3.20 TECHNICAL DATA.

Maior Eolo 24 4E Maior Eolo 28 4E Maior Eolo 32 4E
Nominal heat input kW (kcal/h) 25.8 (22194) 29.7 (25536) 34.2 (29433)
DHW minimum heat input kW (kcal/h) 8.1 (6968) 9.9 (8480) 12.2 (10524)
CH minimum heat input kW (kcal/h) 10.6 (9094) 12.7 (10902) 14.8 (12710)
Nominal heat output (useful) kW (kcal/h) 24.0 (20640) 28.0 (24080) 32.0 (27520)
DHW minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 7.0 (6020) 8.5 (7310) 10.5 (9030)
CH minimum heat output (useful) kW (kcal/h) 9.3 (7998) 11.2 (9632) 12.9 (11087)
Efficiency at nominal heat output % 93.0 94.3 93.5
Efficiency at 30% nominal heat output load % 90.5 91.5 90.7
Heat loss at case with burner On/Off % 0.50 / 0.75 0.10 / 0.53 0.70 / 0.50
Heat loss at flue with burner On/Off % 6.0 / 0.02 5.70 / 0.06 5.80 / 0.04
Central heating circuit max. operating pressure bar 3.0 3.0 3.0
Central heating circuit max. operating temperature °C 90 90 90
Adjustable central heating temperature °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
System expansion vessel total volume l 6.8 6.8 6.8
Expansion vessel factory-set pressure bar 1.0 1.0 1.0
Water content in generator l 5.0 5.0 5.0
Water content in l 5.0 5.0 5.0
Total head available with 1000 l/h flow rate kPa (m H2O) 26.85 (2.74) 38.42 (3.92) 49.42 (5.04)
Hot water production useful heat output kW (kcal/h) 24.0 (20640) 28.0 (24080) 32.0 (27520)
Domestic hot water adjustable temperature °C 30 - 60 30 - 60 30 -60
Domestic hot water circuit flow limiter at 2 bar l/min 7.1 9.5 11.8
Min. pressure (dynamic) domestic hot water circuit bar 0.3 0.3 0.3
Domestic hot water circuit max. working pressure bar 10.0 10.0 10.0
Minimum D.H.W. flow rate l/min 1.5 1.5 1.5
Specific flow rate (∆T 30°C) l/min 11.9 13.8 16.1
Drawing capacity in continuous duty (∆T 30°C) l/min 11.8 13.7 16.1
Weight of full boiler kg 46.5 46.9 47.4
Weight of empty boiler kg 41.5 41.9 42.4
Electrical connection V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Power input A 0.75 0.85 0.95
Installed electric power W 140 155 175
Pump consumption W 86 84 106
Fan consumption W 29 46 52
Equipment electrical system protection - IPX5D IPX5D IPX5D
NOX class - 3 3 3
Weighted NOX mg/kWh 128 107 102
Weighted CO mg/kWh 84 92 63
Type of appliance C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Category II2H3+
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- Dəm qazının temperaturu hava giriş 
temperaturuna (15°C) uyğundur.

- Daxili qaynar su ilə bağlı məlumat 2 
bar dinamik giriş təzyiqi və 15°C giriş 
temperaturuna uyğundur; vahidlər birbaşa 
kombi qazanının çıxışında ölçülür və lazım 
gəldikdə soyuq su ilə qarışdırılmasını nəzərə 
alır.

- Kombi qazanının işi zamanı buraxılan 
maks. səs səviiyyəsi < 55dBA təşkil edir. 
Səs səviyyəsinin göstəricisi kombi qazanı 
maksimum istilik səmərəsi ilə işləyən zaman 
yarıboğuq baca testlərinə istinad edir və 
işlənmiş dəm qazı çıxışı sisteminin uzadıcısı 
məhsul standartlarına uyğundur.

3.20 TEXNİKİ VERİLƏNLƏR

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E
Nominal istilik girişi kW (ksal/s) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)
DQS minimum istilik girişi kW (ksal/s) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)
CH minimum istilik girişi kW (ksal/s) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)
Nominal istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
DQS minimum istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)
CH minimum istilik çıxışı (faydalı) kW (ksal/s) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)
Nominal istlik çıxışıda səmərəlilik % 93,0 94,3 93,5
3-% nominal istlik çıxışıda səmərəlilik % 90,5 91,5 90,7
Odluğun On/Off vəziyyətində istilik itirilməsi % 0,50 / 0,75 0,00 / 0,53 0,70 / 0,50
Bacanın On/Off vəziyyətində istilik itirilməsi % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04
Mərkəzi istilik sisteminin maksimum əməliyyat təzyiqi bar 3,0 3,0 3,0
Mərkəzi istilik sisteminin maksimum əməliyyat temperaturu °C 90 90 90
Tənzimlənən mərkəzi istilik temperaturu °C 35 - 85 35 -85 35 - 85
Sistemin genişlənmə mexanizminin ümumi həcmi l 6,8 6,8 6,8
Genişlənmə çəninin zavodda ayarlanmış təzyiqi bar 1,0 1,0 1,0
Generatorun su tərbiki l 5,0 5,0 5,0
...da su tərbiki 
1000 l/saat axın sürətində cəmi mümkün basqı kPa (m H2O) 24,52 (2,5) 32,46 (3,3) 39,32 (4,0)
Qaynar su istehsalı üçün faydalı istilik çıxışı kW (ksal/s) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Daxili qaynar suyun tənzimlənın temperaturu °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Daxili qaynar su axınının 2 bar limiti l/dəq 7,1 9,5 11,8
Min təzyiq (dinamik) daxili qaynar su dövriyyəsi bar 0,3 0,3 0,3
Daxili qaynar su dövriyyəsinin maksimum iş təzyiqi bar 10,0 10,0 10,0
Minimum D.Q.S axın göstəricisi l/dəq 1,5 1,5 1,5
Xüsusi axın göstəricisi (∆T 30°C) l/dəq 11,9 13,8 16,1
Davamlı iş zamanı çəkmə qabiliyyəti (∆T 30°C) l/dəq 11,8 13,7 16,1
Kombi qazanının ümumi çəkisi kq 46,5 46,9 47,4
Kombi qazanının boş vəziyyətdə çəkisi kq 41,5 41,9 42,4
Elektrik birləşmələr V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Enerjinin daxil olması A 0,75 0,85 0,95
Quraşdırılmış elektrik enerjisi W 140 155 175
Nasosun sərfiyyatı W 86 84 106
Ventilyatorun sərfiyyatı W 29 46 52
Avadanlığın elektrik sistem qoruyucusu - IPX5D IPX5D IPX5D
NOX sinfi - 3 3 3
NOX çəkili mg/kWh 128 107 102
CO çəkili mg/kWh 84 92 63
Cihazın növü C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32
Kateqoriyası II2H3+
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- قيم درجة حرارة العوادم الدخانية يتم اإلشارة إليها عندما تكون قيم درجة 
حرارة الهواء الداخل 15 درجة مئوية.

- البيانات املتعلقة بأداء املاء الساخن تشري إىل ضغط دخول دينامييك 2 
بار وإىل درجة حرارة دخول 15 درجة مئوية؛ يتم اإلشارة إىل هذه القيم 

فوراً عند مخرج الغالية مع الوضع يف االعتبار أنه للحصول عىل البيانات 

التوضيحية يصبح من الرضوري الخلط مع املاء البارد.

 55Dba < الحد األقىص ملستوى الصوت الناتج عند تشغيل الغالية هو -
. قيمة قياس مستوى الصوت تم تحديدها بالتجريب داخل غرفة ال يوجد 
بها أصوات أخرى تقريباً عند تشغيل الغالية عند أعىل مستوى حراري لها 

مع استخدام نظام املدخنة وفقاً ملعايري املنتج القياسية.

20.3  معلومات تقنية.

Maior Eolo 24 4 EMaior Eolo 28 4 EMaior Eolo 32 4 E
34,2 )29433(29,7 )25536(25,8 )22194(كيلوات )ك ك/سا(القدرة الحرارية االسمية

12,2 )10524(9,9 )8480(8,1 )6968(كيلوات )ك ك/سا(أقل قدرة حرارية للمياه الساخنة
14,8 )12710(12,7 )10902(10,6 )9094(كيلوات )ك ك/سا(أقل قدرة حرارية للتدفئة

32,0 )27520(28,0 )24080(24,0 )20640(كيلوات )ك ك/سا(القدرة الحرارية االسمية )مستخدمة(
10,5 )9030(8,5 )7310(7,0 )6020(كيلوات )ك ك/سا(اقل قدرة حرارية للامء الساخن )مستخدمة(

12,9 )11087(11,2 )9632(9,3 )7998(كيلوات )ك ك/سا(اقل قدرة حرارية للتدفئة )مستخدمة(
93,094,393,5%أداء حراري مفيد للقوة االسمية

90,591,590,7%أداء حراري مفيد بنسبة %30 من  القوة االسمية
0,70 / 0,000,50 / 0,500,53 / 0,75%فقدان يف الحرارة بغطاء به موقد تشغيل\إيقاف.

5,80 / 5,700,04 / 6,00,06 / 0,02%فقدان يف الحرارة مبدخنة بها موقد تشغيل\إيقاف. 
bar3,03,03,0أقىص معدل ضغط عن تشغيل دائرة التدفئة.
C°909090أقىص درجة حرارة عن تشغيل دائرة التدفئة.

C°85 - 35-85 3585 - 35درجة حرارة التدفئة قابلة للضبط 
l6,86,86,8وعاء توسيع الشبكة كحجم إجاميل

ً bar1,01,01,0شخن وعاء التوسيع مسبقا
l5,05,05,0كمية مياه املولد

Aqua Celeris كمية ماء سرييليس

kPa )m H2O)2,5( 24,52)3,3( 32,46)4,0( 39,32(قوة الضخ الهيدرولييك املتاحة مع معدل التدفق 1000 1\ساعة
32,0 )27520(28,0 )24080(24,0 )20640(كيلوات )ك ك/سا(معدل القوة الحرارية املستخدمة لإلنتاج املاء الساخن

C°60 - 3060 - 3060 - 30درجة حرارة املاء الساخن القابلة للضبط
7,19,511,8ل/دمحدد تدفق املاء الساخن مبعدل 2 بار

bar0,30,30,3أقل ضغط )دينامييك( لدائرة املاء الساخن
bar10,010,010,0أقىص ضغط تشغيل لدائرة املاء الساخن
1,51,51,5ل/داقل درجة فحص ومعاينة للامء الساخن 

11,913,816,1ل/دالقدرة االستيعابية املحددة ) ∆T 30 درجة مئوية(
11,813,716,1ل/دقدرة الفحص واملعاينة املستمرة ) ∆T 30 درجة مئوية(

46,546,947,4كجموزن الغالية وهي مملوءة
41,541,942,4كجموزن الغالية وهي فارغة

230 / 23050 / 23050 / 50ف/هالتوصيل الكهريب
0,750,850,95أمبرياالمتصاص األسمى

140155175واتالقوة الكهربائية املركبة
8684106واتقدرة الطاقة االستيعابية من مضخة التدوير

294652واتقدرة الطاقة االستيعابية من املروحة 
IPX5DIPX5DIPX5D-حامية الشبكة الكهربائية للجهاز

 NOXطبقة ال
-333

128107102مج/ك وNOX مرجح
849263مج/ك وCO مرجح
C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32نوع الجهاز 

+II2H3الفئة
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Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

3.21 УМОВНІ ПОЗНАЧКИ ЗАВОДСЬКА ТАБЛИЧКА.

Примітка: технічні дані взяті  із  паспортних  даних,  вказаних  на котлі

UA
Md Модель

Cod. Md Код  моделі

Sr N° Серійний номер

CHK Контр. Перевірка

Cod. PIN ПІН-Код

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки 

Qnw min. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn min. Мін. витрати тепла для опалення

Qnw max. Мін. витрати тепла для побутових потреб

Qn max. Макс. витрати тепла  для опалення

Pn min. Мін. теплова потужність

Pn max. Макс. Теплова потужність

PMS Макс. тиск установки

PMW Макс. тиск для побутових потреб

D Питома потужність

TM Макс. робоча температура

NOx Class Клас NOx
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3.21 VERİLER PLAKASI AÇIKLAMASI.

Ö.N.: teknik veriler kombinin veri plakasında belirtilmiştir

TR
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Sicil numarası

CHK Check (kontrol)

Cod. PIN PİN kodu

Type Kurulum tipi (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Kullanım suyu minimum termik debisi

Qn min. Kalorifer minimum termik debisi

Qnw max. Kullanım suyu maksimum termik debisi

Qn max. Kalorifer maksimum termik debisi

Pn min. Minimum termik güç

Pn max. Maksimum termik güç

PMS Maksimum tesisat basıncı

PMW Maksimum kullanım suyu basıncı

D Kütle akış hızı

TM Maksimum çalışma sıcaklığı

NOx Class Nox Sınıfı

3.21 LEYENDA DE LA PLACA DE DATOS.

NOTA: los datos técnicos se indican en la placa de datos de la caldera

ES
Md Modelo

Cod. Md Código del modelo

Sr N° Matrícula

CHK Check (control)

Cod. PIN Código PIN

Type Tipo de instalación (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Capacidad térmica del sanitario

Qn min. Capacidad térmica mínima de la calefacción

Qnw max. Capacidad térmica máxima del sanitario

Qn max. Capacidad térmica máxima de la calefacción

Pn min. Potencia térmica mínima

Pn max. Potencia térmica máxima

PMS Presión máxima de la instalación

PMW Presión máxima del sanitario

D Caudal específico

TM Temperatura máxima de trabajo

NOx Class Clase NOx

3.21 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ТАБЛИЧКЕ.

ПРИМ. Технические данные приведены на табличке данных котла

RU
Md Модель 

Cod. Md Код модели

Sr N° Паспортный номер

CHK Check (проверка)

Cod. PIN Код PIN

Type (ref. CEN TR 1749) Тип установки

Qnw min. Минимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn min. Минимальная тепловая нагрузка отопления

Qnw max. Максимальная тепловая нагрузка ГВС

Qn max. Максимальная тепловая нагрузка отопления

Pn min. Минимальная тепловая мощность

Pn max. Максимальная тепловая мощность

PMS Максимальное давление системы

PMW Максимальное давление ГВС

D Удельный расход

TM Максимальная рабочая температура

NOx Class Класс NOx
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מקרא לוחית נתונים.  3.21

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

הערכה: הנתונים הטכניים מוצגים בלוחית הנתונים של הדוד

IL
דגם Md

קוד דגם Cod. Md

מספק סידורי Sr N°

בדיקה CHK

PIN קוד Cod. PIN

)ref. CEN TR 1749( סוג התקנה Type

קיבולת חימום מינימום )ביתית( Qnw min.

קיבולת חימום מינימום )חימום( Qn min.

קיבולת חימום מקסימום )ביתית( Qnw max.

קיבולת חימום מינימום )חימום( Qn max.

תפוקת חום מינימום Pn min.

תפוקת חום מקסימום Pn max.

לחץ מקסימום )מערכת( PMS

לחץ מקסימום )ביתי( PMW

ספיקה ספציפית D

טמפרטורת עבודה מקסימום TM

NOx סיווג NOx Class

3.21 OBJAŠNJENJA PLOČICE SA PODACIMA

Napomena: tehnički podaci su navedeni na pločici sa podacima koja se nalazi na kotlu

RS
Md Model

Cod. Md Šifra modela

Sr N° Serijski broj

CHK Kontrola

Cod. PIN PIN šifra

Type Vrsta instaliranja (ref. standard CEN TR 
1749)

Qnw min. Minimalna toplotna sanitarna nosivost

Qn min. Minimalna toplotna nosivost grejanja

Qnw max. Maksimalni toplotni sanitarni protok

Qn max. Maksimalni toplotni protok grejanja

Pn min. Minimalna toplotna snaga

Pn max. Maksimalna toplotna snaga

PMS Maksimalni pritisak sistema

PMW Maksimalni sanitarni pritisak

D Specifični protok

TM Maksimalna radna temperatura

NOx Class Klasa NOX

3.21 ტექნიკური მონაცემების ფირფიტის კოდი.

შენიშვნა: ტექნიკური მონაცემები მითითებულია ბოილერის ტექნიკური მონაცემების ფირფიტაზე

GE
Md მოდელი

Cod. Md მოდელი კოდი

Sr N° სერიული ნომერი

CHK შემოწმება

Cod. PIN PIN კოდი

Type მონტაჟის ტიპი (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. მ ი ნ ი მ ა ლ უ რ ი  თ ბ ო ტ ე ვ ა დ ო ბ ა 
(საყოფაცხოვრებო)

Qn min. მ ი ნ ი მ ა ლ უ რ ი  თ ბ ო ტ ე ვ ა დ ო ბ ა 
(გათბობა)

Qnw max. მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  თ ბ ო ტ ე ვ ა დ ო ბ ა 
(საყოფაცხოვრებო)

Qn max. მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  თ ბ ო ტ ე ვ ა დ ო ბ ა 
(გათბობა)

Pn min. მინიმალური თბოგაცემა

Pn max. მაქსიმალური თბოგაცემა

PMS მაქსიმალური წნევა (სისტემა)

PMW მ ა ქ ს ი მ ა ლ უ რ ი  წ ნ ე ვ ა 
(საყოფაცხოვრებო)

D კუთრი ხარჯი

TM მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა

NOx Class აზოტის ჟანგების კლასი

3.21 LÉGENDE DE LA PLAQUE DE DONNÉES.

N.B. : les données techniques sont indiquées sur la plaque de données dans la chaudière

FR
Md Modèle

Cod. Md Code du modèle

Sr N° Numéro de série

CHK Check (contrôle)

Cod. PIN Code PIN

Type Typologie de l’installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Débit thermique minimum du sanitaire

Qn min. Débit thermique minimum du chauffage

Qnw max. Débit thermique maximum du sanitaire

Qn max. Débit thermique maximum du chauffage

Pn min. Puissance thermique minimum

Pn max. Puissance thermique maximum

PMS Pression maximum de l'installation

PMW Pression maximum du sanitaire

D Débit spécifique

TM Température maximum de travail

NOx Class Classe NOx

3.21 DATA PLATE KEY.

Note: the technical data are shown on the boiler data plate

IE
Md Model

Cod. Md Model code

Sr N° Serial Number

CHK Check

Cod. PIN PIN code

Type Type of installation (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum heating capacity (domestic)

Qn min. Minimum heating capacity (heating)

Qnw max. Maximum heating capacity (domestic)

Qn max. Maximum heating capacity (heating)

Pn min. Minimum heat output

Pn max. Maximum heat output

PMS Maximum pressure (system)

PMW Maximum pressure (domestic)

D Specific flow rate

TM Maximum working temperature

NOx Class Nox Class

3.21 MƏLUMAT LÖVHƏCİYİ.

Qeyd: texniki məlumatlar buxar qazın məlumat lövhəciyində göstərilmişdir

AZ
Md Model

Cod. Md Model kodu

Sr N° Seriya nömrəsi

CHK Yoxla

Cod. PIN PİN kod

Type Quraşdırma növü (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Minimum isitmə qabiliyyəti  (daxili)

Qn min. Minimum isitmə qabiliyyəti (qızdırma)

Qnw max. Maksimum isitmə qabiliyyəti  (daxili)

Qn max. Maksimum isitmə qabiliyyəti (isitmə)

Pn min. Minimum isitmə gücü

Pn max. Maksimum isitmə gücü

PMS Maksimum təzyiq (sistem)

PMW Maksimum təzyiq (daxili)

D Xüsusi axın tezliyi

TM Maksimum iş hərarəti

NOx Class Nox Sinfi

34 

رشح رموز بطاقة البيانات  21.3

Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

مالحظة هامة: البيانات الفنية مدونة عىل بطاقة بيانات الغالية

DZ / TN / MA / IL
Md املوديل

Cod. Md كود

Sr N° الرقم املتسلسل

CHK كشف )فحص(

Cod. PIN PIN كود

Type )ref. CEN TR 1749( نوع الرتكيب

Qnw min. أدىن قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn min. أدىن قدرة حرارية للتدفئة

Qnw max. أقىص قدرة حرارية للدائرة الصحية

Qn max. أقىص قدرة حرارية للتدفئة

Pn min. أدىن قدرة حرارية

Pn max. أقىص قدرة حرارية

PMS أقىص ضغط للجهاز

PMW أقىص ضغط للدائرة الصحية

D القدرة الخاصة

TM أقىص درجة حرارة للعمل

NOx Class NOx صنف
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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.
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מקרא לוחית נתונים.  3.21

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

הערכה: הנתונים הטכניים מוצגים בלוחית הנתונים של הדוד

IL
דגם Md

קוד דגם Cod. Md

מספק סידורי Sr N°

בדיקה CHK

PIN קוד Cod. PIN

)ref. CEN TR 1749( סוג התקנה Type

קיבולת חימום מינימום )ביתית( Qnw min.

קיבולת חימום מינימום )חימום( Qn min.

קיבולת חימום מקסימום )ביתית( Qnw max.

קיבולת חימום מינימום )חימום( Qn max.

תפוקת חום מינימום Pn min.

תפוקת חום מקסימום Pn max.

לחץ מקסימום )מערכת( PMS

לחץ מקסימום )ביתי( PMW

ספיקה ספציפית D

טמפרטורת עבודה מקסימום TM

NOx סיווג NOx Class
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